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УДК 7                                                                                                Медичні науки 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Вовк Таїсія Володимирівна 

студентка медичного факультету 

Ужгородський національний університет 

м. Ужгород, Україна 

Ні для кого не секрет, що медицина на території України безкоштовна. 

Проте коли людина серйозно хворіє, або якщо отримує травму, стає дедалі 

очевидніше, що саме ця безкоштовна медицина чимало коштує.  

Провідною проблемою української охорони здоров‘я, як свідчать дані 

аналізу вітчизняних та міжнародних експертів, є невідповідність діючої в 

Україні старої радянської моделі охорони здоров‘я (моделі Семашка), 

призначеної для функціонування в умовах планової економіки, сучасним 

реаліям. 

Недоліки існуючої в Україні моделі охорони здоров‘я перш за все 

проявляються: 

— у зосередженості на вирішенні потреб галузі, а не на задоволенні 

медичних потреб населення; 

— неефективності структури системи, що призводить до деформованості 

структури медичних послуг та неефективності використання наявних ресурсів 

охорони здоров‘я; 

— недостатності обсягів фінансування з громадських джерел, що 

призводить до порушення принципів справедливості та солідарності. 

В Україні за роки незалежності неодноразово започатковувалися різні 

реформи в сфері охорони здоров‘я. Але загалом вони характеризувалися: 

— відсутністю чітко позначених цілей; 

— відсутністю комплексності перетворень; 

— постійним переглядом стратегії реформ; 

— відсутністю чіткої політики, що забезпечує виконання прийнятих 

рішень; 
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— ігноруванням науково доведених або перевірених практикою підходів, 

форм та методів перетворень; 

— істотним впливом на прийняття рішень лобістських груп; 

— низькими темпами реалізації; 

— непослідовністю та суперечливістю. 

Сьогодні система охорони здоров’я в Україні нагально потребує 

послідовних та глибоких інституціональних та структурних перетворень, 

спрямованих на поліпшення здоров’я населення та задоволення його 

справедливих потреб у медичній допомозі. 

Провідними напрямками перетворень у системі охорони здоров‘я 

України визначені: 

1. Підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров‘я. 

2. Підвищення якості медичного обслуговування. 

3. Підвищення доступності ліків. 

4. Запровадження соціального медичного страхування. 

5. Запровадження професійного менеджменту. 

6. Моніторинг та аналіз здоров‘я, доступності та ефективності медичної 

допомоги. 

Підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров‘я 

Центральна роль у реалізації цього напрямку належить структурній реорга-

нізації системи відповідно до потреб населення в різних видах медичної допомоги. 

На первинному рівні 

Для структурної реорганізації та розвитку системи ПМСД на засадах 

сімейної медицини розроблено програму, що подана до Верховної Ради 

України, до якої плануємо внести доповнення стосовно терміну виконання 

(збільшення до 10 років на період до 2019 року) та обсягів фінансування з 

бюджетів різних рівнів у обсязі 12 млрд. грн. У структурному плані в цій 

програмі передбачено: 

 проведення чіткого розмежування первинної та вторинної медичної 

допомоги; 
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 створення мережі закладів первинного рівня, переважно у вигляді 

амбулаторій загальної практики/сімейної медицини (ЗП/СМ) у сільській 

місцевості переважно на 2 лікарі, у міській — на 4 лікарі та їх устаткування 

відповідно до затверджених табелів оснащення з різними моделями для міської 

та сільської місцевості: 

а) у сільській місцевості — шляхом реорганізації сільських лікарських 

амбулаторій, амбулаторних відділень сільських дільничних лікарень та частини 

поліклінічних відділень центральних районних (ЦРЛ) та районних (РЛ) 

лікарень, великих ФАПів. У зв‘язку з тим що на рівні ФАПів, які обслуговують 

до 300 осіб, надається низькопродуктивна та в більшості випадків неякісна 

медична допомога, пропонується на рівні місцевих громад розглянути питання 

про їх закриття при паралельному розвитку мережі амбулаторій ЗП/СМ; 

б) у міській місцевості — шляхом реорганізації та перепрофілювання 

частини поліклінік та поліклінічних відділень багатопрофільних дорослих та 

дитячих лікарень, відкриття нових закладів, наближених до місця проживання 

населення. 

З метою оптимізації керованості закладів первинної ланки, використання 

фінансових ресурсів, що виділяються на первинну допомогу, фінансової 

сталості закладів ПМСД планується створення Центрів первинної медико-

санітарної допомоги. 

До складу Центрів — закладів з правами юридичної особи — входять 

амбулаторії ЗП/СМ та ФАПи, що забезпечують надання первинної лікарської та 

долікарської допомоги населенню окремого сільського району, або міста 

чисельністю від 30 до 100 тис. осіб. 

До функції Центру входить: укладання договорів із замовником на 

надання послуг первинної допомоги, планування, координація діяльності 

закладів ПМСД, що входять до складу Центру, забезпечення якості медичної 

допомоги, облік та звітність, фінансовий менеджмент, визначення й розподіл 

стимулюючих виплат для працівників. 
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На вторинному рівні 

З огляду на дані доказового менеджменту та найкращого світового 

досвіду з метою покращання якості вторинної медичної допомоги з одночасним 

підвищенням ефективності використання наявних ресурсів, усунення 

невиправданого дублювання медичних послуг пропонується диференціація 

лікарень, виходячи з інтенсивності медичної допомоги, що надається: 

— на лікарні інтенсивної допомоги — для надання цілодобової 

медичної допомоги, лікування хворих із гострими станами, що потребують 

високої інтенсивності лікування та догляду (наприклад, інфаркт міокарда, 

інсульт, гостра кровотеча тощо). Ресурсне забезпечення лише лікарень цього 

типу потребує інтенсивних технологій, спеціалізованого, високовартісного 

діагностичного та лікувального обладнання, наявності служби реанімації та 

інтенсивної терапії, служби екстреної діагностики; 

— лікарні для проведення планового лікування — для проведення 

повторних курсів протирецидивної терапії або доліковування з використанням 

стандартних схем лікування; 

— лікарні для відновлювального лікування — для відновлення функ-

цій, порушених у результаті захворювання чи травми, з метою або 

попередження інвалідності, або реабілітації інвалідів, потребують спеціального 

обладнання (фізіотерапевтичного, тренажерів для лікувальної фізкультури); 

— хоспіси — надання паліативної допомоги та психологічної підтримки 

термінальним (безнадійно) хворим, потребують спеціального оснащення для 

надання допомоги та догляду, а також спеціально підготовленого, переважно 

сестринського персоналу та широке залучення волонтерів; 

— лікарні для медико-соціальної допомоги — забезпечення догляду та 

надання соціальної й паліативної допомоги хронічним хворих, цей заклад пот-

ребує мінімального діагностичного та лікувального обладнання, обслуговування 

забезпечується переважно сестринським персоналом. 

Література: 

1. Соціологія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих 
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закладів освіти. За редакцією В.М. Пічі. Друге видання, виправлене і 

доповнене. Львів, 2002. С. 177-190.  

2. Бідний В.Г., Орлова Н.М. Медичне страхування. – К., 2005. – 136 с. 

3. Матеріали з медичної соціології / Укладено І.З.Держко, 

О.П.Петрусенко, Т.В.Тімченко, С.К.Сандрачук. – Львів, 2008. – С.16-21. 

4. Медичне право України: Збірник нормативно-правових актів /Упоряд. І 

наук. Ред. Н.Б. Болотіна. – К, 2001. – 412 с. 

5. Соціальна медицина та організація охорони здоров`я: Підручник /За 

ред. Ю.В. Вороненка. – Тернопіль, – 332 с. 

____________________________________________________________________ 

УДК 617      Медичні науки  

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІОФАСЦІАЛЬНОГО РЕЛІЗУ ЯК 

ЗАСОБУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З МІОФАСЦІАЛЬНИМИ 

ТРИГЕРНИМИ ТОЧКАМИ ТРАПЕЦІЄПОДІБНОГО М‘ЯЗУ 

 

Декет К. М., Палієнко В.В. 

студенти факультету  

фізичної терапії та ерготерапії 

Національного університету  

фізичного виховання і спорту України  

М‘язовий біль та спазм, який виникає в ділянці трапецієподібного м‘язу, є 

одним з найбільш поширених порушень в опорно-руховому апараті в осіб, які 

тривалий час працюють з утриманням неправильного положення шийного 

відділу хребта і робота яких пов‘язана з постійним виконанням одноманітних 

рухів. Більш високий рівень виникнення болю в трапецієподібному м‘язі 

відзначається серед офісних працівників, користувачів комп‘ютерів, а також 

жінок у віці від 35 до 49 років. Більш того, виникнення міофасціального 

больового синдрому у осіб жіночої статі спостерігається набагато частіше. 

Варто зазначити, що у 33%-65% осіб біль зменшувалася протягом року, проте в 

більшості випадків повідомлялося про виникнення епізодичних повторень 

больових відчуттів [6, 9].  
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 Трапеція, а особливо її верхній пучок, належить до постуральних м‘язів, 

які є дуже чутливими до «надмірного» використання. Тому, міофасціальні 

тригерні точки частіше за все локалізуються саме в цьому м‘язі.  

Лікарем J. Travell в 1948 році було введено поняття міофасціальної 

тригерної точки, під якою розуміли «гіперзбудливу точку, зазвичай 

розташовану в межах щільного пучку скелетного м‘язу чи в його фасції, яка є 

болючою при компресії і може викликати характерний відображений біль, 

хворобливість, і автономні (вегетативні) явища» [0].  

Принципи лікування міофасціальних синдромів з урахуванням досвіду 

численних дослідників були сформовані Сімонс і Тревел більш ніж 30 років 

тому. Основні елементи лікування: знеболювання, розслаблення та розтягнення. 

При чому в кожній групі присутні фармакологічні і нефармакологічні методи [0].  

Метою даної роботи є дослідження і визначення ефективності застосуван-

ня міофасціального релізу, як засобу фізичної терапії, для пацієнтів з міофасці-

альними тригерними точками, які локалізуються в трапецієподібному м‘язі.  

Отже, міофасціальний реліз (МФР) – це техніка мобілізації м‘яких тканин, 

яка може бути визначена як «вивільнення механічного, нервового та психофізіо-

логічного адаптаційного потенціалів, які пов‘язані за допомогою міофасціальної 

системи» [3]. МФР передбачає використання спеціально керованих низьких наван-

тажень, тривалих механічних сил для маніпулювання міофасціальним комп-

лексом, які призначені для відновлення його оптимальної довжини, зменшення 

болю та поліпшення функціонування [7]. Особливістю МФР є використання 

мануальної підтримки і тривалого розтягнення фасцій та м‘язів для розриву утво-

рених спайок, що допомагає усунути больові прояви, збільшити гнучкість і, тим 

самим, збільшити амплітуду руху [2, 4].  

 Sonia Pawaria та Sheetal Kalra (2015) у своїй роботі проводили порівняння 

результатів використання міофасціального релізу та м‘язового стретчингу, задля 

визначення найбільш ефективного засобу для усунення негативних наслідків від 

тригерних точок в трапецієподібному м‘язі. Вони поділили 32 пацієнта 

випадковим чином на дві групи, в яких проводили заняття 3 рази на тиждень, 
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протягом двох тижнів з використанням одного з двох методів. Результати 

дослідження показали, що МФР є більш ефективною технікою для зменшення 

болю (вимірювання проводили за ВАШ), неспроможності (Neck Disability Index) та 

для збільшення амплітуди рухів (визначали за допомогою гоніометрії) у пацієнтів з 

тригерними точками в трапецієподібному м‘язі [8].   

В іншому дослідженні Daxa Mishra, Ankita Dhaduk та інші (2018) проводили 

порівняння у використанні МФР та техніки активного релізу для пацієнтів з 

наявністю спазмів у верхній частині трапеції. Було продемонстровано, що обидві 

техніки є результативними в зменшенні больових відчуттів, усунення рубців та 

звільнення від спазму, за рахунок укорочення та подовження м‘язів [4].  

Dr. Shweta Anil Kulkarni, Miss Gayatri Nivrutti Gore (2017) в 

експериментальному дослідженні за допомогою двох груп пацієнтів (n=15) 

порівнювали результативність від застосування МФР з кріотерапією в одній групі, 

та від лікування ішемічною компресією з кріотерапією в іншій. В даних умовах 

з‘ясували, що більшою ефективністю для  усунення тригерних точок в верхній 

частині трапеції володіє саме ішемічна компресія [5].  

Висновки. Отримані дані від огляду та аналізу літературних джерел свідчать 

про те що, техніки міофасціального релізу є ефективним засобом фізичної терапії 

для відновлення та зменшення амплітуди руху, усунення больового синдрому та 

покращення рівня життєдіяльності осіб, без надавання згубного впливу на м‘язову 

активність. Все це забезпечує відтворенню більш ефективної моделі руху, що в 

кінцевому підсумку призводить до кращої продуктивності та зниження ризику 

травм опорно-рухового апарату.  

Варто зазначити, що МФР варто застосовувати в поєднанні з іншими 

засобами фізичної терапії, так як не в усіх випадках його поодиноке застосування є 

дієвим. До  переваг цієї техніки можна віднести те, що пацієнт може виконувати її 

самостійно без участі фізичного терапевт, який має лише навчити особливостям 

виконання необхідних рухів. 

Отже, потрібно провести більш детальний аналіз літературних джерел, в 

яких відбувається порівняння результативності та ефективності від застосування 
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різних технік та методик у лікуванні міофасціальних тригерних точок, які 

локалізуються в трапецієподібному м‘язі.  
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Однією із найбільш вживаних груп антибактеріальних препаратів є 

фторхінолони. Всі фторхінолони селективно інгібують один з ключових 

ферментів мікробної клітини – ДНК-гіразу, відповідальну за нормальний 

біосинтез і реплікацію ДНК бактерій. Фторхінолони – препарати широкого 

спектра дії активні відносно грампозитивних і грамнегативних, аеробних і 

анаеробних мікроорганізмів, хламідій, мікоплазм, легіонел, мікобактерій.  

Однак при всій схожості антибактеріального спектра існують відмінності в 

чутливості мікроорганізмів як до представників різних поколінь фторхінолонів, 

так і до тих чи інших препаратів всередині поколінь фторхінолонів. Фторхінолони 

добре проникають в тканини і рідини організму, альвеолярні макрофаги, 

поліморфноядерні лейкоцити, жовчовивідні, дихальні шляхи, легені, слизову 

шлунково-кишкового тракту, нирки, статеві органи, сечу, слину, харкотиння, 

жовч, альвеолярну рідину. 

У зв‘язку з тим, що при цукровому діабеті (ЦД) ризик розвитку інфекційних 

ускладнень досить високий (насамперед, ще інфекції сечовидільної системи, 

інфекції шкіри), для лікування цих ускладнень використовують антибактеріальні 

засоби.  Крім того, слід пам‘ятати , що хворі на ЦД не тільки схильні до більш 

частого і важкого перебігу інфекційних захворювань, а й навпаки, інфекція є 

найчастішою причиною дестабілізації ЦД.  

Тож питання безпеки використання антибактеріальних препаратів, у тому 

числі й фторхінолонів, у хворих на цукровий діабет як препаратів першої лінії 



14 
 

терапії при інфекціях дихальних шляхів, сечостатевої системи, а також при 

інших локалізаціях інфекцій є досить актуальними.  

В останні роки збільшилась кількість повідомлень про те, що 

фторхінолони можуть викликати важкі порушення глюкозного гомеостазу.  Так, 

з  2002 року у світі збільшилась кількість повідомлень про випадки важкої 

гіпоглікемії з вираженими клінічними симптомами внаслідок прийому 

гатифлоксацину пацієнтами з цукровим діабетом, які приймали пероральні 

цукрознижувальні препарати. Абсолютний ризик гіпоглікемії за даними 

літератури становить при прийомі моксифлоксацину - 10 випадків на 1 тисячу 

пацієнтів; левофлоксацина - 9,3; а ципрофлоксацину - 7,9 випадку на 1 тисячу 

обстежених пацієнтів. Ці показники були значно вищими, ніж при застосуванні 

макролідів і цефалоспоринів: абсолютний ризик гіпоглікемії при використанні 

макролідів склав 3,7 на 1000 чоловік, для цефалоспоринів абсолютний ризик 

розвитку гіперглікемії склав 3,2 на 1000 хворих. Експериментальними 

дослідженнями було встановлено, що фторхінолони (гатифлоксацин та ін.) 

стимулюють секрецію інсуліну шляхом пригнічення активності АТФ-каналів 

панкреатичних -клітин, причому цей процес є дозозалежним, що може бути 

причиною гіпоглікемії у пацієнтів. При прийомі ципрофлоксацину, офлоксацину 

гіпоглікемія розвивається тільки у хворих на діабет при спільному прийомі з 

препаратами сульфонілсечовини (глібенкламід, гліклазид, глімепірид, глипизид).  

Таким чином фторхінолони з обережністю слід призначати хворим на 

цукоровий діабет та тим хворим, які мають ризики розвитку гіпоглікемії 

(використання неселективних -адреноблокаторів, сульфаніламідів, похідних 

препаратами сульфонілсечовини  та ін.). Необхідно інформувати пацієнтів про 

симптоми гіпоглікемії, а також надати хворому алгоритм дій  при виникненні 

подібних станів. При лікуванні фторхінолонами інфекцій у хворих на ЦД, 

потрібно проводити більш частий контроль рівня глюкози крові. 
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Анотація 

У статті висвітлені нагальні питання акушерства як практичної науки. Мета 

статті – обговорення недоліків практичного та теоретичного акушерства,  задля 

покращення рівня навчання молодих фахівців у цій галузі. Йдеться мова про кон-

цепцію пологів, підготовка до них та відношення до дитини й матері в цілому, які 

мають бути удосконалені  та покращені. У навчальних закладах медицини мають 

офіційно викладатися ті практики та методи, які набувають поширеності у 

сучасному акушерстві. 

Наголошено, що застаріла інформація повинна піддатися критиці та 

списанню. Акушерство – наука, що заслуговує серйозного ставлення до її 

вивчення. Хороша сучасна література в цій галузі повинна бути доступною, 

чому повинна сприяти держава, МООЗ та навчальні заклади, що викладають цю 

клінічну дисципліну. Потрібно донести до лікарів, що пологи мають проходити 

максимально фізіологічно. Акушерство – прогресивна наука, що повинна і 

може розвиватися безкінечно, адже не існує межі досконалості. 

Abstract 

In the articles lighted up urgent questions of obstetrics as practical science. An 
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aim of the article is a discussion of lacks of practical and theoretical obstetrics, for the 

sake of improvement of level of studies of young specialists in this industry. Speech 

about conception of luing-ins, preparation to them and attitude toward a child and 

mother on the whole, that must be improved and improved, those practices and 

methods that acquire prevalence in modern obstetrics must be officially laid out in 

educational establishments of medicine. It is marked that out-of-date information 

must yield to criticism and writing. Obstetrics is science that deserves serious attitude 

toward her study. Good modern literature in this industry must be accessible, why the 

state must promote, Ministry of Health and educational establishments that lay out 

this clinical discipline. It is needed to carry to the doctors, that the birth process 

should be as physiological as possible. Obstetrics is progressive science that must and 

can develop infinitely, in fact there is not a limit of perfection. 

Ключові слова: акушерство; практична наука; концепція пологів; 

породілля; потенціал; пологи; положення; перейми; акушерський стіл; 

Keywords: obstetrics; practical science; conception of luing-ins; woman giving 

birth ; potential; luing-ins; position; fights; obstetric table; 

Акушерство як наука. Його проблеми та потенціал 

Акушерство — наука, що вивчає норму та патологію в організмі матері та 

плоду з  моменту зачаття і до закінчення післяпологового періоду. 

Об‘єктом вивчення і застосування в акушерській практиці є профілак-

тичні, діагностичні та лікувальні заходи, які спрямовані на підтримання 

нормального перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду. Задачею 

акушерства є допомога при ускладненому чи патологічному їх перебігу. Також 

акушерство вивчає процеси в організмі новонародженої дитини протягом 

перших днів її життя,  заходи по догляду за нею. 

Ця наука має достатньо недоліків, що в акушерській практиці досі залиша-

ються її «Святим Ґраалем» та передаються новим поколінням як традиція. Це пот-

ребує серйозного критичного перегляду. Концепція пологів, підготовка до них та 

відношення до дитини й матері в цілому мають бути удосконалені  та покращені. 

У навчальних закладах медицини мають офіційно викладатися ті практики та 
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методи, які набувають поширеності у сучасному акушерстві. Безумовно, є істини, 

які залишаються незмінними, оскільки являються непохитною основою та очевид-

но достовірні. Але, попри це, нераціонально дотримуватися всього, що приписано 

акушерству його корифеями, навіть і півстоліття тому. Адже єдина постійна річ, 

яка сприяє розвитку науки як акушерства – це його непостійність та безперервний 

пошук і розвиток -  досконалість не має меж. 

Нинішня концепція акушерства як науки багато в чому зазнала змін з тих 

часів, коли цим тільки почали займатися лікарі. Поступово ця наука обростала 

правилами, які з‘являлися шляхом проб, експериментів, спостережень, й поми-

лок у тому числі. Майбутні покоління лікарів мають знати це як історію, але – не 

більше. Застаріла інформація повинна піддатися критиці та списанню. Акушер-

ство – наука, що заслуговує серйозного ставлення до її вивчення. Хороша 

сучасна література в цій галузі повинна бути доступною, чому повинна сприяти 

держава, МООЗ та навчальні заклади, що викладають цю клінічну дисципліну. 

Акушерство – це дещо більше, ніж механічні прийоми. Хід пологів значно 

залежить від особистості та переконань того, хто приймає ці пологи. Якщо це 

акушерка чи лікар, що впевнені в обов‘язковому втручанні в процес, контролю 

дихання, потуг тощо, пологи проходять тяжче, ніж коли жінці дають більше 

свободи. Час та терпіння – найвірніші супутники пологів, а активне втручання 

має бути помірним та застосовуватися лише в особливих випадках. Лікарі мають 

розуміти, що вони лише надають жінці місце для народжування та, як медична 

команда, підтримують її. Тому втручання повинне бути зведене до мінімуму, аби 

не завадити та не нашкодити матері чи дитині. Така атмосфера буде сприяти 

свободі самовираження під час пологів. 

Мішель Оден, французький акушер, в своїй книзі під назвою «Відродженні 

пологи» описує неспинну боротьбу між африканками, які хотіли стояти або 

сидіти навприсядки під час пологів, та лікарями – європейцями, котрі наполягали 

на тому, щоб це відбувалося в положенні лежачи на спині. Скоріше за все, жінка 

дуже добре відчуває як  їй зручніше та фізіологічніше народжувати. 

Загальний вигляд пологової кімнати також має велике значення. Традиційна 
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кімната з акушерським столом, з яскравим освітленням та безліччю хірургічного 

інвентарю створює напружену офіційно-медичну атмосферу, що, безпосереднім 

чином, псує таку чудову подію особистого життя, як народження дитини. Крім 

того, акушерський стіл виступає найважливішим предметом пологової кімнати і 

,водночас,  заважає вагітній відчути, що вона може вільно рухатися. Сама його 

присутність припускала, що жінці потрібно лягти і народжувати на спині. Це тра-

диційне положення – найневдаліше у фізіологічному значенні для обох: для 

матері та дитини. При такому положенні матка з плідним яйцем давить на великі 

кровоносні судини, що зменшує кількість збагаченої киснем крові, яка надходить 

до плаценти. Так, порушується кровообмін між організмом жінки та дитини. До 

того ж, це положення не дає можливості породіллі скористатися допомогою сили 

тяжіння під час вигнання плоду. Це положення не фізіологічне ні для плоду, ні для 

матері і зручне тільки для акушерки, яка приймає пологи. В такому разі, проход-

женню плоду сприяють лише  потуги породіллі, з якими вона витрачає велику 

кількість  енергії та швидко втомлюється. Плід рухається вгору, а не вниз, як це 

було б природньо, у тілі жінки скорочуються м‘язи рук, ніг, повздовжні м‘зи спи-

ни, грудні м‘зи тощо. Оскільки, в вертикальному положенні діяла б сила тяжіння, 

приблизно в 10-12 кілограмів, це значно полегшувало б процес народжування. 

Більшість жінок при пологах переживають зміни у свідомості, 

змінюються біоритми. Жінка між потугами може ввійти в короткочасний сон, 

особливо в положенні на спині. Це відбувається через втому в пологовому 

процесі. Не треба її будити, кричати, а, тим паче, здійснювати поплескування 

долонями по обличчю. Це потрібно сприймати як варіант норми. 

Породілля повинна довірятися своїм відчуттям, рухатися саме так, як їй 

цього хочеться, приймати будь-яке зручне для неї положення. Вона може 

ходити, стояти на колінах, спиратися на предмети чи партнера, може лягти, 

якщо захоче. Коли їй надана така свобода, вона рідко лежить на спині чи 

напівлежачи, бо це незручно для неї, а також уповільнює кровообіг в аорті та 

малій порожнистій вені. Часто жінки надають перевагу положенню нахилив-

шись вперед, спираючись на меблі, або на колінах з опорою рук в підлогу. 
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Основні положення для першої стадії пологів: ходіння, на колінах, 

сидячи, стоячи з численними індивідуальними варіаціями. Жінки також 

почуваються комфортніше при положенні навприсядки з підтримкою. При 

цьому тиск дитини максимальний та направлений донизу вздовж родового 

каналу. Це мінімізує м‘язову напругу та витрати кисню, забезпечує 

максимальну  релаксацію м‘язів промежини. Це положення ідеальне для 

зручності жінки та впевненості її в своїх силах. 

Акушер має слідкувати, щоб в кімнаті було достатньо тепло, темно і 

спокійно, щоб жінка могла за власним бажанням змінювати положення. Жінкам 

часто хочеться, щоб в пологах з ними поруч була людина, яку вона гарно знає 

та має особливий емоційний зв‘язок. Це значно полегшує перебіг пологів. 

Якщо перейми стають більш тривалими, але менш ефективними, можна 

вдатися до теплої ванної або звуку води з крану. Ванна зменшує секрецію 

адреналіну та сприяє релаксації м‘язів та розумове розслаблення. Все це 

призводить до швидкого розкриття шийки матки. У випадку пологів у воді, то 

таким новонародженим рідше, майже ніколи, не доводиться санувати дихальні 

шляхи, інфекції та ускладнення у них зустрічаються рідше. На підставі цього 

можна частіше рекомендувати такий спосіб пологів, як один з основних. 

Після народження дуже важливо забезпечити тишу в кімнаті, щоб не 

подразнювати слух дитини.  Як написав Фредерік Лебойе в своїх трудах «За 

народження без насилля», дитині потрібна тиша, відсутність яскравого світла та 

любов матері. Відповідно до цього, дитину одразу викладають на материнський 

живіт – теплий та безпечний. 

Наступним етапом є плацента. В цьому випадку немає сенсу поспішати. 

Більш важливе її легке, а не швидке відходження. Чим поступовіше це пройде, 

тим менше ризик кровотечі. 

Ці прості та, здавалося б, всім відомі істини мають бути втіленими і не 

зустрічати на своєму шляху опору. Навпаки, до молодого покоління фахівців їх 

мають підносити у вільному доступі держава, МООЗ та навчальні заклади, де 

викладається ця клінічна дисципліна. Тільки так можна позбавитися від 
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традицій, упереджень та хибних уявлень, що досі мають місце в життєво 

важливому процесі народження людини. Як сказав Дао де Цзин – «Тільки не 

порушуючи нічого в собі, ми розставляємо все на належні місця» 

Висновки та рекомендації: 

Концепція пологів, підготовка до них та відношення до дитини й матері в 

цілому мають бути удосконалені  та покращені. 

Втручання в процес пологів повинне бути зведене до мінімуму, аби не 

завадити та не нашкодити матері чи дитині. 

Повинна підтримуватись свобода самовираження породіллі під час 

пологів. Породілля має право довірятися своїм відчуттям, рухатися саме так, як 

їй цього хочеться, приймати будь-яке зручне для неї положення, а не тільки 

положення на спині. 
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СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ХАМЕННА-РИЧА У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Соляник А.О. 

Педиатр 

КНП «Городская детская поликлиника №15» ХМР 

г. Харьков, Украина 

Синдром Хаменна-Рича относится к интерстициальным заболеваниям 

легких, которые в соответствии с  классификацией European Respiratory Society 
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(ERS)/American Thoracic Society (ATS) от  2016 года делятся на 2 группы: 

1. Интерстициальные  заболевания легких специфичные для детей до 2 лет 

(в данную группу относят врожденные аномалии строения интерстиция легких); 

2. Интерстициальные заболевания легких у детей всех возрастов (куда от-

носят идиопатический фиброзирующий альвеолит или синдром Хаменна-Рича); 

3. ИЗЛ у детей с системными заболеваниями (так называемое 

аутоиммунное поражение легких, например при системной красной волчанке); 

4. ИЗЛ у иммуно-компрометированных детей (дети, болеющие ВИЧ); 

5. Заболевания – маски ИЗЛ. 

Интерстициальные  заболевания легких специфичные для детей до 2 лет: 

1. Диффузные паренхиматозные заболевания легких, связанные с их 

развитием: 

- Ацинарная дисплазия  

- Врожденная альвеолярная дисплазия 

- Альвеолярно-капиллярная дисплазия, с недоразвитием пульмональных вен 

2. Диффузные паренхиматозные заболевания легких, связанные с наруше-

нием роста легких: 

• Вторичная пренатальная  гипоплазия легких 

• Хроническое неонатальное  заболевание легких  

1. бронхолегочная дисплазия 

2. хроническое неонатальное  заболевание легких у доношенных детей 

3. Ассоциированные с хромосомными аномалиями:  

1. Трисомией по 21 хромосоме 

2. Другими 

4. Ассоциированные с врожденными пороками сердца;  

5. Ассоциированные с нарушением синтеза сурфактанта и сопутствую-

щие аномалии; 

6. Расстройства функции сурфактанта : 

 Мутация SpB / SpC генов  

 АВСА3 гена мутация  
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 Мутации GMCSF рецептора 

 Мутации TTF–1 гена  

7. Специфические состояния с неясной этиологией: 

• Нейроэндокринная  клеточная гиперплазия новорожденных 

• Легочной интерстициальный гликогеноз  

Идиопатический фиброзирующий альвеолит, диффузный интерстициаль-

ный пневмофиброз, синдром Хaммена — Рича — заболевание, характеризую-

щееся диффузным поражением легочного интерстиция с последующим 

развитием пневмосклероза и дыхательной недостаточности, гипертензии 

малого круга кровообращения и лѐгочного сердца. 

Более частые случаи ИЗЛ наблюдаются у взрослых – 70 случаев на 

100 000 популяции. У детей же встречается 1 случай на 100 000 популяции, 

25% из них нетипированные. На это оказывает влияние 3 фактора: 

 - редкость в популяции 

 - незнание первичным звеном клиники заболевания 

 - высокая летальность ИЗЛ у детей до 2 лет. Для ИЗЛ характерны 

специфические признаки поражения паренхимы и патологоанатомам требуется 

специальная подготовка для диагностики данного заболевания. 

      Рассмотрим клинический случай редкого заболевания синдрома 

Хаменна-Рича у ребенка С. (24.06.2015г.) Больная находилась в клинике в 

течение 4 недель, с кратковременными переводами в Институт общей и 

неотложной хирургии АМН Украины. Изучив анамнез жизни, стало известно, 

что ребенок от 1 беременности, 1-х срочных родов, масса при рождении 2700 г., 

закричал не сразу; но на искусственной вентиляции легких не находился и 

кислородозависим не был. Обследовалась и лечилась в отделении патологии 

новорожденных ОДКБ№1, с диагнозом: гипоксически-ишемическое поражение 

ЦНС. Выписан из неонатального отделения в удовлетворительном состоянии. 

За 4 месяца прибавил в массе тела соответственно возрасту. Одышку, цианоз 

мать не замечала. Ребенок заболел за 3 дня до поступления, появилось редкое 

покашливание, серозное отделяемое из носа. Через три дня состояние 
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ухудшилось - появилась одышка, усилился кашель. Обратились в ЦРБ, 

заподозрена пневмония, ребѐнок доставлен в ОДКБ.  

В ОДКБ установлен диагноз: острый обструктивный бронхит. Лечился в 

соматическом отделении. На 3 день пребывания в стационаре состояние 

больного ухудшилось, появилась одышка, цианоз, беспокойство, снижение 

сатурации кислорода до 50%. Переведен в ОАиИТ. 

Состояние в ОАиИТ тяжелое, обусловлено кардиореспираторной недоста-

точностью, проявляющейся в виде тахипное до 60-80 в мин, одышкой смешанного 

характера, кислородозависимостью (сатурация без кислорода 65-55%, при 

дыхании воздушно-кислородной смесью -  92-95%). Ногтевые пластинки по типу 

«часовых стекол», аплазия 2-4 го пальца правой стопы. Вены волосистой части 

головы расширены, извиты. Легкие: перкуторный звук с коробочным оттенком. 

Дыхание жесткое, равномерно проводится во все отделы. Последние 3-е суток 

отмечается появление непостоянных единичных мелких влажных хрипов, приму-

щественно в базальных отделах справа. Сердце: границы относительной 

сердечной тупости расширены: правая на 1,0 см кнаружи от правой парастерналь-

ной линии, верхняя 3-е межреберье; левая на 1,5 см кнаружи от левой среднеклю-

чичной линии. Тоны сердца приглушены, тахиардия, ритм сохранен, акцент  ІІ- го 

тона над легочной артерией. Пульс на периферических сосудах удовлетворитель-

ных качеств. АД в пределах возрастной нормы ( 80/40 мм.рт.ст.). Живот мягкий, 

доступен пальпации во всех отделах. Печень с момента поступления 4,0 см,  в 

настоящий момент +1,5 см. Стул 1-2 раза оформленный, дизурических нарушений 

нет. Данные дополнительных методов исследования: клинический анализ крови - 

анемия легкой степени тяжести, умеренный нейтрофильный лейкоцитоз; бак 

посев мокроты -  Kl. Pneumonia не обнаружена; биохимический анализ крови – 

содержание белка, азотистых шлаков в пределах возрастной нормы, электролиты, 

газовый состав крови, без особенностей. При проведении рентгенографии ОГК 

данных за инфильтративный процесс в легких не выявлено.  

Была проведена компьютерная томография органов грудной клетки и 

средостения высокого разрешения от 06.11.15. Заключение: «матовое стекло» 
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по всей поверхности легких, перибронхиальная инфильтрация, участки 

линейного фиброза в базальных отделах. Полученная терапия -  смесь 

«Малютка» загущенная на 20 % по 80,0 мл через зонд, каждые 3 часа, Гепарин 

100 Ед/кг/сут, в/в Фуросемид 4 мг/кг/сут, в/в Мепенам 100 мг/кг/сут, в/в 

Амицил 12 мг/кг/сут, в/в Верошпирон 2 мг/кг/сут pеr оs,  Эротон 5 мг/кг/сут. pеr 

оs, Каптоприл 1,5 мг/кг/сут. pеr оs, Преднизолон 5 мг/кг/сут. в/в с 10.11.15. 

Проводился дифференциальный диагноз между первичной легочной 

гипертензией, ИЗЛ и аномальным отхождением легочных вен. После 

проведенной катетеризации сердца в институте неотложной хирургии были 

исключены первичная легочная гипертензия и аномальное отхождение 

легочных вен. В структуре ИЗЛ было выделено четыре  нозологические формы: 

острая интерстициальная пневмония, ассоциированные с хромосомными 

аномалиями, диффузные паренхиматозные заболевания легких, связанные с их 

ростом и развитием, ассоциированные с нарушением синтеза сурфактанта и 

сопутствующие аномалии, подтверждение которых возможно было только при 

проведении трасторакальной биопсии легких. 

   Ребенку был установлен диагноз - интерстициальное заболевание 

легких. Тяжесть состояния ребенка не позволила провести трансторакальную 

биопсию легких прижизненно. Заболевание текло прогредиентно. Ребенок умер 

в возрасте 6 месяцев. На вскрытии выявлено: выраженная отечность 

интерстиция, ремоделирование структуры с признаками «сотового легкого». 

Паталогоанатомический диагноз – синдром Хаменна-Рича. 

       Нами была разработана анкета раннего выявления ИЗЛ у детей, 

разработанная  для врачей общей практики и педиатров, основанная на 

Клинических критериях ИЗЛ  (guidelines / ATS / 2016) * и анализе клинического 

наблюдения. Алгоритм состоит из 4 критериев:  

- одышка 

-  цианоз 

- отсутствие прибавки в весе 

- крепитация 
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    Присутствие всех четырех критериев диктует необходимость 

направить ребенка на консультацию к пульмонологу. 

В ходе обследования у пульмонолога рекомендовано проведение: 

1. Исследования NO в выдыхаемом воздухе 

2. ФВД 

3. КТ высокого разрешения 

4. Бронхоскопия + бронхоальвеолярный лаваж  

5. Трансторакальная биопсия легких  

Анкета раннего выявления ИЗЛ у детей апробирована на 20 пациентах 

педиатрического отделения. Эффективность 95%,  чувствительность 90%. 

Эффективность и чувствительность определялась по  Peat J., Barton B. Medical 

statistics: a guide to data analysis and critical appraisal. // NY: Blackwell Publishing, 

1st ed., 2005, 324 p. 

Выводы 

Синдром Хаммена-Рича принадлежит к числу заболеваний, которые 

трудно диагностируются не только в педиатрических отделениях, но и в 

специализированных пульмонологических стационарах. Сложность 

прижизненной диагностики синдрома Хаммена–Рича состоит в отсутствии 

маркерных факторов риска заболевания, скрытой клинической картине вначале 

болезни, быстротечности и прогредиентности течения патологии. Оконча-

тельно диагностировать поражение легких при данном заболевании можно 

только по результатам трансторакальной биопсии легких. 
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Останнім часом серед споживачів спостерігається збільшення застосуван-

ня секс-іграшок, таких як вагінальні кульки, мастурбатори, вібратори, насадки 

та кільця, гумові ляльки, фалоімітатори, вібромасажери тощо. Найчастіше у їх 
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виробництві використовуються полімерні, натуральні, гумові та ін. матеріали, 

зокрема полівінілхлоридний пластикат, латекс і силікон.  

Серед групи полімерних матеріалів, що застосовуються при виготовленні 

секс-іграшок, значну частку займає полівінілхлоридний пластикат. 

Пластифікований полівінілхлорид (ПВХ) – один з найбільш використовуваних 

у світовому виробництві полімерів. Еластичність, прозорість та відносна 

міцність дозволили йому стати незамінним у багатьох сучасних сферах 

життєдіяльсті людини. Слід підкреслити, що для надання виробам з ПВХ 

необхідної еластичності та стійкості до ультрафіолетового випромінювання в 

якості пластифікаторів широко використовуються ефіри фталевої кислоти, які  

у виробництві полівінілхлоридного пластикату займають провідне місце.  Вони 

пом`якшують пластик, надаючи йому пластичність, тобто властивості, які 

необхідні для застосування цього матеріалу в секс-індустрії.  

Однак, як свідчать дані літератури, фталати можуть мігрувати з готової 

продукції, а також їм притаманні віддалені негативні наслідки впливу на живий 

організм. Ризик застосування матеріалів на основі ПВХ-пластизолю пов`язана з 

можливістю міграції ефірів фталевої кислоти в кровеносне русло людини. Так, 

наприкінці 70-х років в журналі ‖Sсiense‖ з`вилось повідомлення про те, що 

фталатні пластифікатори, які мігрують з виробів медичного призначення, 

можуть бути небезпечними для людей, які мають з ними контакт. Зокрема, 

діоктилфталат (ДОФ) у кількості 7% визначали в крові, яка зберігалась в 

спеціальних виготовлених з ПВХ ємностях [27]. Данні літератури свідчать, що 

після гемотрансфузії ДОФ визначався в тканинах хворих, якщо кров перед цим 

зберігалась у таких ємностях [1-12]. 

Широко розповсюджене також у світовій секс-індустрії використання 

латексу, який являє собою високомолекулярну речовину, екстраговану з 

молочного соку каучукової рослини - бразильської гівеї. Основою цього соку є 

вуглеводень ізопрен, але крім нього, він містить протеїни, липіди та 

фосфоліпіди, здатні викликати алергічні реакції у схильних до них людей. У 

згаданому молочному соку нараховується до 250  різних алергенів. Як свідчать 
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дані літератури, результати спільних досліджень, проведених Малазійським 

НДІ та Університетом Джона Хопкінса, кількість алергенів у латексі незначна, 

що обумовлено видаленням переважної частки алергенів у процесі виготовлен-

ня виробів з даного матеріалу. Між тим, контроль за рівнями вмісту у виготов-

леній з натурального латексу продукції є надзвичайно актуальним [13-28]. 

Силікон – еластомер, який має високі еластичні властивості, однак 

завдяки складному процесу виробництва він відноситься до більш коштовних 

полімерів. Позитивно, що до його складу не входять фталати та латекси. 

Хімічна інертність, відсутність алергічних властивостей та низька токсичність 

матеріалів на основі силіконів дозволяють застосовувати їх для протезування 

м`яких тканин людини, у виготовленні медичних та дитячих виробів, а також 

для виробництва секс-іграшок. 

Керуючись сучасними даними наукової літератури щодо потенційного 

ризику застосування виробів секс-індустрії з полімерів, зокрема щодо 

небезпеки застосування виготовлених на основі ПВХ секс-іграшок, нами 

проведені дослідження з  визначення можливої шкідливої дії 3-х груп даного 

виду продукції, матеріалом яких є полівінілхлорид, латекс або ж силікон.  

З метою визначення ступеня потенційного ризику застосування виробів 

секс-індустрії зарубіжного та вітчизняного виробництва за токсиколого-гігієніч-

ними показниками безпеки нами проведені дослідження згідно з вимогами «Сбор-

ника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим 

исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского 

назначения» [18] та ―Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке 

резиновых и латексных изделий медицинского назначения‖ [19]. Програма дослід-

жень включала візуальний огляд, визначення інтенсивності запаху, виявлення міц-

ності фіксації барвника, визначення рівнів міграції хімічних речовин в модельне 

середовище, а також вивчення цитотоксичних властивостей і подразнюючої дії з 

використанням експрес-методу in vitro на клітинному тест-об`єкті згідно з вимога-

ми МВ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материа-

лов» [20]. Для визначення ступеня міграції шкідливих хімічних речовин в модель-
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не середовище використані хіміко-аналітичні методи, такі як газорідинна-хрома-

тографія (ГРХ), тонкошарова хроматографія (ТШХ), атомно-адсорбційна спектро-

фотометрія та фотометрія, які дозволяють визначити широкий спектр потенційно 

небезпечних при застосуванні даної продукції шкідливих хімічних речовин на рів-

нях від 1,0 до 0,001 мг/л. Вміст білків у виробах з латексу визначали модифікова-

ним методом Лоурі [21]. Отримані результати оброблялись методами варіаційної 

статистики за використання пакету стандартних програм у Microsoft Exel  [22].  

Рівні міграції шкідливих хімічних речовин з досліджених нами зразків 

секс-іграшок у дистильовану воду не перевищують відповідні гігієнічні нормА-

тиви. Також не перевищують встановлені гігієнічні регламенти показники 

цитотоксичної та подразнюючої дії. Вміст розчинних білків в продукції з 

латексу не перевищує рівня, рекомендованого Британським стандартом [21], що 

дає підстави для припущення про видалення більшої їх частки в процесі 

технологічної переробки сировини.   

Отримані нами результати випробувань виробів секс-індустрії, виготовле-

них на основі полівінілхлоридного пластизолю, латексу або силікону за токсико-

лого-гігієнічними показниками безпеки для здоров‗я людини свідчать, що при їх 

виробництві були витримані оптимальні параметри технологічного процесу, такі 

як співвідношення компонентів рецептури, температурний режим тощо.  
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Batteries, plastic, paint and chemicals ... We all know that these things threaten 

our planet. But big cities often start to pay attention to these problems: to prohibit 

production or to ask for recycling. Scientists say that by 2025, most countries will 

abandon plastic and go to 100% hazardous waste recycling. 

Renewable resources are natural resources whose reserves are either restored 

faster than they are used or do not depend on whether they are used or not. This is a 

rather vague definition, and the term ―renewable resources‖ in different contexts may 

include different types of resources. The term was put into circulation as an 

opposition to the concept of ―non-renewable resources‖ (resources whose reserves 

may be exhausted in the near future at the current rate of use). 

But what to do with what rarely even Green-peace talks about? About such 

things as low renewable resources. Trees, water ... Consider the first type. 

Paper is used everywhere: you write your abstract on paper, buy coffee in a 

paper cup and get a check that you throw away immediately. 

Paper seems to be everywhere around us, but what to do with it? Can we plant 

more trees? Unfortunately, this is not a solution to the problem, because cutting down 

trees is much larger. 

We will consider the problem of cutting in one place: a coffee house. Everyone 

https://kpi.ua/en/iee
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loves coffee. But not me. One coffee trip makes you think about how many trees I 

destroyed. 

But in the other world, a huge number of alternatives have long been thought 

up. A paper cup is made from avocado pits or from a used coffee fresch. 

Many may ask the question: why are you afraid? The paper cup can be easily 

processed and fertilizer will be released from it to future trees. But it does not work 

like that. In one cup a lot of paint that harms the soil and the air. That is, the tree will 

die and will not be able to be reborn in the future. 

Next point: checks. How to deal with them, because, alas, this evil piece of 

paper is necessary to issue. This operation is necessary for the convenience of the 

business, but many companies abroad work without them. 

I think everyone is waiting for a law to ban checks. So, many countries were 

able to adapt, remake systems and work without annoying and creepy pieces of paper. 

In many cities there is a law that regulates the work of coffee shops, 

supermarkets and even universities, offices and schools. The amount of paper should 

not exceed the allowed percentage. If this law is violated, then a penalty is imposed. 

In Ukraine, Russia and the CIS countries this process is not controlled. 

I hope policies take action. They exist, you just need to borrow laws from other 

more developed countries .. 

Thanks for your attention! 

Literature: 

1. Questions of modern ecology, independent article 

2. List of low-renewable resources. 
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Вивчення теми «Ірраціональні рівняння, нерівності та їх розв‘язування» 

відбувається  в межах вивчення курсу алгебри 8 – 11 класу. Причому у 8 і 9  класі 

відбувається знайомство з ірраціональними рівняннями та учні набувають вмінь 

розв‘язувати найпростіші ірраціональні рівняння. Та вже в 10 класі дана тема  

розглядається  детальніше, а в 11 класі учні використовують отриманні знання та 

навички. Розв‘язування ірраціональних рівнянь та нерівностей відіграє велику 

роль у завданнях з математики. Тому ця тема займає одне з важливих місць.  

Розв’язування ірраціональних рівнянь. 

Рівняння, ліва і права частини якого є алгебраїчними виразами або хоча б 

один з них ірраціональний вираз, називається ірраціональним рівнянням [1].  

Ірраціональні вирази – вирази, які, крім дій додавання, віднімання 

множення, ділення та піднесення до степеня з натуральним показником, містять 

дію добування кореня n -го степеня [1].  

Вираз виду b  називається радикалом або коренем, b  – підкореневий 

вираз [1].  

Наприклад:  33 7,      5 10x x x       ірраціональні рівняння. 

Щоб розв‘язати ірраціональне рівняння, спочатку позбуваємося одного 

радикала, підносячи ліву і праву частини рівняння до квадрату, а потім 

іншого – аналогічним способом. Будь-яке ірраціональне рівняння, після 

скінченної кількості таких перетворень, можна звести до раціонального [4]. 

Існує кілька способів розв‘язування ірраціональних рівнянь. Розглянемо їх.  
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1. Розв‘язування найпростіших ірраціональних рівнянь, шукаючи ОДЗ 

(область допустимих значень). Розглянемо на прикладі.  

Приклад.  2 6 5 9 2 0х х х     [4] 

- Якщо добуток дорівнює 0, то хоча б один з множників дорівнює 0.  

- Прирівняємо кожен множник до 0 

2 6 5 0х х                   або           9 2 0х   . 

За теоремою Вієта: 

1 21,         5х х    . 

ОДЗ: 9 2 0х   ,       
2

9
x  . 

 
2

9 2 0х   , 

9 2 0х   , 

2

9
x  . 

Значення 
1 21,  5х х     не входять в ОДЗ (

2

9
x  ) рівняння та не є його 

коренями. 

2. Піднесення обох частин рівняння до квадрату.  

Приклад.
2 16 3 8 3х х х       [5]. 

- Піднесемо до квадрату обидві частини рівняння і отримаємо: 

2 16 3 8 3х х х      . 

- Зводимо подібні доданки та маємо корені: 
1 20,    8х х  . 

Значення 0x   не є коренем рівняння, так як при 0x   обидва підкореневі 

вирази від‘ємні. 

3. Метод заміни. 

Приклад. 
2 22 6 8 2 6 1 7х х х х        [1]   

- Позначимо 
22 6 1 0x x t     , і отримаємо таке рівняння:  
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2 7 7,t t     
2 7 7t t   ,      

2
22 7 7t t    

2 27 49 14 ,t t t      

звідки 3t  . 

- Повернемося до заміни і отримаємо: 

2

1 2

2 6 1 9,

3   і  1.

х х

х х

  

  
 

4. Виділення повного квадрату.  

Приклад. 
2 2 24 4 4 4 6 9x x x x x x          [8]. 

- Під радикалом виділимо повний квадрат:  

 
2 2 22 ( 2) ( 3)x x x     , 

- Винесемо з під радикала застосовуючи модуль: 2 2 3x x x       

- Розв‘яжемо дане рівняння на таких проміжках: 

       ; 2 ,    2;2 ,    2;3 ,   3;    . 

- Знайдемо корені: 
1 23,   1х х    . 

5. Множення обох частин рівняння на спряжений вираз, до виразу в лівій 

частині. 

Приклад. 
2 26 59 149 9 24 5х х х х х         [8].                                 

(1) 

- Спочатку потрібно помножити обидві частини рівняння на вираз, 

спряжений до виразу в лівій частині і отримаємо:  

  2 2 2 26 59 149 9 24 6 59 149 9 24х х х х х х х х            

  2 25 6 59 149 9 24x х х х х      ; 

- Виконавши перетворення отримуємо таке рівняння: 

  2 2 25 50 125 5 6 59 149 9 24х х х х х х х          

або 
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   2 25 5 6 59 149 9 24 ,   5 0х х х х х х         .                  (2) 

- Розв‘язавши це рівняння отримали корінь 
1 5х  . З рівнянь (1), (2) 

випливає: 

   2 9 24 2 5х х х    . 

- Піднесемо до квадрату обидві частини утвореного рівняння та виконаємо 

спрощення:  

23 31 76 0х х   , 

2 3

19
,    4

3
х х   

Корінь 
3 4х   не задовольняє рівняння. 

6. Однорідні ірраціональні рівняння.  

Рівняння виду        2 2 0Af x Bf x g x Cg x    називається однорідним.  

Воно зводиться до квадратного рівняння заміною  
 
 

f x
t

g x
  або 

 
 

g x
t

f x
    [3].  

Приклад.  2 241 4 1 5 0x x x x x x        [3].  

- Використаємо таке позначення 
2

4
1x x

t
x

 
 ,  отримаємо рівняння  

2 4 5 0t t   ,   

звідки  
1 21,   5t t     

Повертаємося до попередньої заміни і отримуємо:  

2 1
1,   1

x x
x

x

 
  . 

7. Розклад на множники 

Приклад. 
2 22 8 6 1 2 2 x x x x        [3].  

- Шукаємо ОДЗ:  

  22 8 6 2 1 3 0x x x x      , 
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2 1 ( 1)( 1) 0, 1 0x x x x       . 

ОДЗ:     11 1; ,   1.x x       

- Виносимо спільний множник за дужки:  

  1 2 3 1 2 1 0x x x x       . 

- Підносимо обидві частини даного рівняння до квадрату:  

2 6 1 2 1x x x     ; 

2 2 6 1 1 1,  1x x x x x       . 

Розв’язування ірраціональних нерівностей 

Нерівність, яка містить змінну під знаком n -го кореня, називається 

ірраціональною нерівністю [2]. 

Якщо обидві частини ірраціональної нерівності підносити до непарного 

степеня, то отримуємо нерівність рівносильну даній [2]. 

При піднесенні до парного степеня обох невід‘ємних частин 

ірраціональної нерівності, отримаємо нерівність рівносильну даній [2]. 

Існує кілька способів розв‘язування ірраціональних нерівностей. 

Розглянемо їх.  

1. Метод інтервалів для розв‘язування ірраціональних нерівностей  [2].  

- Знайти ОДЗ. 

- Знайти нулі функції 

- Нулі функції відмітити на ОДЗ та знайти знак функції на кожному з 

утворених проміжків, на які розбилася ОДЗ. 

Приклад. 4 2x x       [3].  

- Виконаємо перетворення: 4 2 0x x     

- Розглянемо функцію:   4 2f x x x      

- Знайдемо ОДЗ: 4 0,    4x х      

- Нулі функції: 4 2 0,    4 2х х х х         

- Піднесемо до квадрату обидві частини: 2 24 4 4,     3 0х х х х х        
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- Знайдемо корені: 
1 20, 3х х    

- Відповідь: 4;    

2. Рівносильне перетворення 

Приклад. 3 2 1х       [3].  

- Знайдемо ОДЗ: х R   

- Піднесемо до кубу:  
333( 2) 1х    , 2 1,    3х х       

- Відповідь: ; 3    
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 The process of drilling oil and gas wells is a complex and dangerous process 

that can have a detrimental effect on the environment. Drilling rigs are often located 

on agricultural lands, as well as those occupied by forests or pastures, their loss is 

often unjustified, as the drilling process does not always lead to the discovery of large 

oil and gas clusters.   

When drilling wells, drilling fluids, containing water-soluble salts, organic 

matter and various weighting agents that pollute the earth's surface, underground 

aquifers and water-permeable horizons, soil and vegetation cover, are often used. 

When wells reach oil or gas reservoirs, oil and gas emissions often contaminate soils 

and water, and with self-combustion – atmospheric air. The atmosphere is intensively 

contaminated in the process of drilling operations during boiler-houses and internal 

combustion engines operation. When drilling deep wells, the amount of exhaust gas 

poisonous engines of drilling rigs reaches about 260,000 m3 per day. 

Groundwater contamination occurs due to leakage into the hydrodynamic 

system of surfactants, fuel and lubricants (FL), heavy metals, nitrates, drilling fluids, 

petroleum products during emergency exits or filtration from reservoirs-tanks, as well 

as by accidental emissions, well flowing.  Soils and surface water near wells are 

contaminated as a result of the construction and operation of temporary facilities for 

storage of a significant amount of fresh water used in the process of well drilling and 

hydraulic fracturing of the layers. 

The big danger to the environment in the drilling areas is waste stored for a 

long time on the territory of the drilling rig – in the earth pits. The hydrosphere and 

lithosphere are most susceptible to contamination by drilling waste due to chemical 
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reactants, waste drilling mud, sludge, oil and petroleum products and other drilling 

waste Therefore, given the volumes of waste generation and its contaminating ability, 

drilling mud is the most environmentally hazardous. 

Drilling sludge (DS) – is a mixture of drill cuttings and drilling mud removed 

from the circulating system by various purification devices in the form of fluid-

plastic paste-like mass. The volume of drilled sludge can reach 0.4 m³ per one 

running meter of the wellhead drill. The drill sludge includes 55–60 %     ; 12–16 

%      ; 3.2–4.3 % СаО, the rest are organic compounds and oxides of heavy 

metals. The average moisture content of drilling sludge is 40.6% with density of 1550 

kg/m³. The composition of the drilling sludge is indicated by the content of oil, oil 

products, surfactants, harmful to the environment of organic compounds 

(polyacrylamides, condensed sulphite spent wash, etc.) and soluble mineral salts, 

toxic to soil vegetation cover [1, p.173]. 

Thus, the drilling sludge components are harmful for the environment, 

determined as disturbances in equilibrium in non-living and living systems. For this 

reason, unauthorized discharge of drilling sludge into the environment without 

special measures for disposal is inadmissible.  

Modern well-known technologies and measures for disposal of drill cuttings 

(drilling sludge) can be divided into the following groups [2, р.195]: 

1. Thermal groups – burning in open pits, furnaces of different types, drying, 

receiving bituminous residues. Thermal methods include: drying in different dryers, 

pyrolysis, thermosensor, electric welding, thermolysis, heat treatment. Complete 

disposal of drilling sludge occurs at a temperature of 800-850 ºС due to chemical 

transformations of compounds. The neutralized sludge is disposed to produce such 

end products as slag blocks, paving tiles, curbside, bonding compounds and granular 

filler for concrete. 

2. Physical – burial in special burial sites, separation in a centrifugal field, 

vacuum filtration and filtration under pressure, freezing, washing. Using a centrifuge 

and flocculation, a liquid and solid fractions get separated, then they are disinfected 

and disposed of separately. 
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3. Chemical – extraction of drilling mud to solid state by means of solvents, 

solidification with the use of inorganic (cement, liquid glass, clay) and organic 

(epoxy and polystyrene resins, polyurethanes) additives, application of coagulants 

and flocculants. 

4. Physico-chemical – use of specially selected reagents that change physical 

and chemical properties of various waste drilling, followed by treatment on special 

equipment; treatment with coagulants, flocculants. To accelerate the deposition of 

suspended particles, coagulant aluminum sulfate is used, and to improve the chemical 

precipitation process, polyacrylamide flocculant (PAA), which helps to increase size 

of the flakes when coagulated. 

5. Biological – microbiological timetable in soil directly in storage, biothermic 

decomposition and reclamation of oil-contaminated lands. When using this method, 

drilling sludge is treated with special microorganisms. The activity of these 

organisms decomposes drilling sludge into substances that can be safely buried. 

Another benefit of this method is that microorganisms can be used directly at the 

disposal site. 

Recently, various technological solutions aimed at recycling of waste drilling 

have been introduced into production, namely: technology of automatic storage of 

containers, dewatering technology, drainage technology, technology of collection and 

transporttion of drilling mud, desorption technology, dewatering centrifuge 

technology, barite regeneration technology, secondary regeneration technology, 

secondary sludge recovery regeneration technology from hydrocyclones, vacuum 

collection system technology and other technological solutions [3, р.38]. 
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У статті викладені результати дослідження по визначенню складу сирої 

нафти. Вимірювання проводились в  лабораторних умовах, за допомогою 

методу SARA. Виконано аналіз отриманих результатів.  

Актуальність теми. Сира нафта характеризується вмістом багатьох 

органічних компонентів. Для полегшення розуміння її структури 

використовують розділення окремих груп з подібними властивостями, тобто 

насичені, ароматичні вуглеводні, смоли та асфальтени. Відмінності в структурі 

окремих груп сполук також вказують на їх полярність;  від неполярних 

насичених вуглеводнів до полярних асфальтенів. Ця властивість була 

використана під час дослідження SARA. 

Мета та методика роботи. Лабораторний метод SARA на базі Gilson 

MPLC заснований на поділі дегазованої нафти (нафти, з якої вийшли всі газопо-

дібні компоненти) на насичені вуглеводні, ароматичні сполуки, смоли і асфаль-

тени (saturates, aromatics, resins, asphaltenes - SARA) по їх розчинності і полярності. 

У цьому методі асфальтени відокремлюються від інших вуглеводневих 

компонентів шляхом додавання н-алкана, наприклад, н-пентану або пропану. 



44 
 

Дана система дозволяє інжектувати і розділяти до 100 мг екстракту. 

Отримані фракції можуть бути використані в подальшому, для проведення 

гравіметричного або будь-якого іншого аналізу [1,44c]. 

Виконання  та результати дослідження. Першою стадією  аналізу було 

відділення асфальтенів, які характеризуються тим, що вони не розчинні в 

аліфатичних вуглеводнях. N-Гексан додавали до зразку нафти, відбирали і 

центрифугували. Після центрифугування зразка і відділення асфальтенів від 

мальтенів (насичених вуглеводнів, ароматичних сполук, смол) додавали 

дихлорметан і асфальтени переливали  в пляшки. 

Для розділення мальтенів використовували колонку з рідинною 

хроматографією. Для заповнення колонки використовували оксид алюмінію і 

силікагель. Насичені вуглеводні промивають н-гексаном, оскільки вони є 

найменш полярними сполуками. Потім ароматичну фракцію промивають 

толуолом, а найбільш полярні смоли промивають сумішшю толуолу і метанолу 

у співвідношенні 1: 1. Результати підсумовані в Таблиці №1. 

Таблиця 1. Порівняння мас окремих груп органічних сполук 

Назва проби Асфальтенова 

маса [мг] 

Маса 

насичених 

вуглеводнів 

[мг] 

Маса насичених 

вуглеводнів [мг] 

Маса 

смол [мг] 

PODLAS 7        1,22        39,2 21,64  24,45 

 

Висновки. Поділ сирої нафти на такі компоненти, як насичені вуглеводні, 

ароматичні вуглеводні, смоли і асфальтени, що відрізняються полярністю і 

розчинністю в різних типах розчинників, надає більш повну характеристику 

сирої нафти. Знання про участь окремих груп у певній нафті є дуже важливим і 

дає багато інформації про його характеристики та умови генерації від 

материнської породи. Низько трансформована органічна речовина генерує 

нафту  з високим вмістом смол. 

Література: 
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 Biogeocenosis (ecosystem) is a natural unit, consisting of a number of living 

and nonliving components. As a result of their interaction, a stable system is 

generated, where substances are in constant interaction. 

The priority goal of the environmental policy of Ukraine is use of cost 

estimation of ecosystem services. The economic value of ecosystem services and 

their evaluation depends on understanding of what these services involve, since it is 

very difficult to study and identify all ecosystem services and predict how these 

services may change as a result of the human impact. Biogeocenosis services are 

underestimated due to lack of relevant information. 

 Each ecosystem service can be evaluated in one or more ways depending on 

the cost of direct use, indirect use or non-use. Ecosystem services can be quantified 

using economic methods (direct market evaluation, travel costs, conditional 

evaluation, etc.). [1]. However, evaluation method should be carefully analysed, since 

each method has several advantages and disadvantages. Despite the problems of 

economic value of ecosystem services evaluation, and accompanying difficulties, the 

real cost of biogeocenosis exceeds the economic evaluation during use.  

Environmentalists, along with economists, call for wider use of market tools to 

address environmental problems. Unfortunately, the lack of tools, required to address 

these problems, makes it difficult to assess their effectiveness. The market itself can 

not ensure sustainability of ecosystems, but fair ecosystem services payment makes it 

possible to see a wide range of services, including those that have not been properly 

addressed, economically priced and integrated into the process of business decision 



46 
 

making, but not enough to achieve sustainability.  

To ensure the framework conditions for use of ecosystem services, which are a 

common heritage of communities and humanity as a whole, new institutions are 

required based on moral and ethical values and cooperation strategies [2]. 
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Recently, more and more attention has been paid to disposal of plant organic 

waste, formed in both natural and urbanized ecosystems. There are several known 

ways of this waste management. The plant waste that is continuously accumulated on 

city territories can be used to obtain a variety of valuable products: compost, 

fertilizers, methane, methanol, ethanol, acetone, pellets, vermiculture products - 

humus, protein feed for poultry - worms, effective plant growth stimulants.  

Thus, the main ways to dispose of plant waste are as follows: 

- composting to obtain bioorganic fertilizers; 

- processing in fuel briquettes and pellets;  

- biological gas generation;  

- activated charcoal production, biologically active substances and other products.  
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The problem to be solved is the system organization for collection of this waste 

and, accordingly, its target use as a useful resource. For Ukraine, this issue should be 

more widely considered within the waste management system, and in specific 

administrative units, it is necessary to develop and expand the plant waste use, 

considering economic orientation of regions. 

This rational collection and use of plant waste, formed in huge quantities in 

cities and their adjoining territories.  

The importance of this study is due to the fact that biohumus as a product of 

aerobic decomposition of plant organic waste can be used as a soil purifying agent 

from oil products, heavy metals, etc.   From studies in this area [1, 2] it is known that 

the special role of biohumus and compost is described in activation of root oil 

degrading microorganisms. 

 The work deals with organization of plant waste collection from the territory 

of urbosystems and natural complexes for its further composting. Evaluation of 

potential resources of plant biomass in the city of Ivano-Frankivsk, which can be 

used for composting or biohumification, with further use of the product to restore 

agroecological potential of oil-contaminated areas. Within the city and its adjoining 

territories there are zones of intensive accumulation of plant waste. The plant waste 

management system in Ivano-Frankivsk was analysed . The intensity of plant organic 

waste accumulation in a defined area was calculated, the average duration of 

biohumification per unit mass and output of the finished product were determined. 

The ratio of generated biohumus volume during a year relative to the oil-

contaminated area to be restored was determined as the calculation method. 

For implementation of the experimental part, related to exclusive use of 

biohumus obtained on the basis of plant waste as oil and oil product biodegrading 

agent in soils, a project design scheme will be proposed.  
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Грунт являє собою трифазний, біологічно активний шар земної кори. Він 

сформувався грунтоутворюючими факторами, такими як клімат і живі 

організми, від материнської породи. Грунт складається з твердої фази - 

органічна і неорганічна речовина, рідкої фази, яка є водно-газовою фазою, на 

якій складається з ґрунтового повітря, водяної пари або газів. Грунт 

характеризується кольором, запахом, розміром зерна, ступенем вологості, 

хімічним складом. Ці особливості можуть бути розпізнані макроскопічно або за 

допомогою відповідного обладнання. 

Метою роботи є відбір двох репрезентативних зразків грунту і піску, 

провести їх макроскопічну оцінку та діагностику. 

Підготовка проб для аналізу. Два зразки піску (проба №1 та №2) були 

взяті з вуличної площі на відстані близько 1 метра від дороги та на відстані 

приблизно 7 метрів від дороги. Зразки макроскопічно схожі, вони мають сірий 

колір. Це середньозернисті зразки з домішкою грубої фракції і з гравійними 

фрагментами, що містять карбонати, кварц, ймовірно, польовий шпат і 

рослинні домішки.  

Зразок грунту (проба №3) відібраний з автостоянки. Грунт коричневого ко-

льору, завдяки своєму розташуванню, ймовірно, забруднений, має запах вихлопу.  
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Маса відібраних проб наведена у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – Маси відібраних проб 

Вид проби Маса 

проба №1  708,9 

проба №2 694,68 

проба №3 1930,08 

 

Розрахунок відносної вологості. Для розрахунку відносної вологості 

відібрані проби залишено  на 7 днів, а потім знову зважено і проведено 

розрахунок  різниці ваги між першим зважуванням та через 7 днів за умов 

кімнатної температури за формулою 1: 

(1) 

          гр   

де  W1 – початкова маса пробки за умов кімнатної температури, гр 

W2 –маса пробки через 7 днів за умов кімнатної температури, гр 

Wa – різниця ваги, гр 

Потім за формулою 2 розраховується відносна вологість (w) для кожної з 

пробок, а дані розрахунків заносяться до таблиці 2. 

(2) 

  
  

  
     

Таблиця 2 - Результати розрахунку відносної вологості 

Вид проби W1, г W2 , г Wа , г W, % 

проба №1 708,9 705,03 3,87 0,54 

проба №2 694,68 685,7 8,98 1,29 

проба№3 1930,08 1657,84 272,94 14,1 

 

Зразки за тиждень в приміщенні змінили свою вагу. Вона зменшилась за 

рахунок випаровування вологи. Відносна вологість ґрунту вища, ніж для 

зразків піску за рахунок більшого вмісту органічної речовини в ньому. 

Екстракція BTX за допомогою ультразвукудля виділення 

ароматичних вуглеводнів із зразків грунту та піску. Спочатку зважено три 
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колби, в які потім помістили приготовлені зразки піску та ґрунту. Дані 

зважування занесено у таблицю 3. 

Таблиця 3 - Результати зважування колб і зразків 

Вид проби Маса колби, г Маса колби з пробою, г 

проба №1 147,76 325,62 

проба №2 144,87 373,92 

проба№3 97,86 293,59 

 

Потім колби із зразками заливали ефіром так, щоб зразки були близько 1 

см залиті ефіром, після чого колби поміщають в ультразвуковий очисник на 15 

хвилин. Екстракти виливали в 3 різні склянки і повторювали операцію  

Наступним кроком було пропускання зразків через лійку Шотта для фільтрації 

твердих частинок з екстракту.  

Дана робота ґрунтується на підготування для якісного та кількісного 

аналізу, тобто на наявності та кількісній оцінці вмісту ароматичних 

вуглеводнів: бензолу, толуолу і ксилолу у твердих зразках -піску і грунті.  
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 Географічна наука пройшла надзвичайно тривалий та складний шлях свого 

становлення, зазнавши протягом цього шляху ряду глибоких перетворень. Почи-

наючи з етапу відкриття нових земель, їх дослідженню, опису, картографування 

( географія: від гр. ―гео‖ – земля та ―графо‖ – пишу, тобто – землеопис) до сучас-

ного етапу – утворення великої кількості прикладних наукових напрямів, що 

ефективно вирішують завдання практично у всіх сферах людської діяльності.  

 Сьогодення ставить перед географами нові виклики, завдання, що виходять 

за межі « землеопису» , сучасна географі давно вже перейшла в своєму розвитку 

до нової стадії – землевпорядної .З розумінням того, що просторовий ресурс люд-

ської діяльності досить обмежений прийшло і усвідомлення важливості раціональ-

ного використання території. Усвідомлюючи значимість території як ресурсу, 

досліджуючи її особливості географи не могли залишитися осторонь, тому саме 

географія дала поштовх в розвитку планування територіями, що переросло в 

новий міждисциплінарний науковий напрям – геопланування, «… бачення терто-

рії як найбільш потужного інтегрального регіонального ресурсу визначає необхід-

ність географічного переосмислення складної міждисциплінарної категорії 

«планування територій» , пошуку нових теоретичних, методологічних, і методич-

них засад планування територій на різних рівнях організації життєдіяльності 

суспільства, в регіонах з різними умовами соціально-економічного розвитку.» [4] 

 Планування території, як міждисциплінарна категорія, є інструментом 

державного управління, що забезпечує територіальну організацію суспільства в 
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межах просторів різних масштабів і рангів. [3]. Будь-якому виду доцільної діяль-

ності передує побудова плану, постановка мети, завдань, способів їх досягнення, 

а відповідно «планування - це цілеспрямована інтелектуальна діяльність людей, 

що має на меті визначення цілей та завдань функціонування певних систем та 

шляхів і методів досягнення цілей та завдань» [3]. Розвитку, а часом і освоєнню 

території також має передувати побудова плану. Сьогодні виділяють : 

планування землеустроєм, міське планування, регіональне планування, 

екологічне планування. Планування території здійснюється на місцевому, 

регіональному, національному та міждержавному рівнях, і частіше результатом 

цього стає створення просторового плану [4]. Першою історичною формою 

планування територій було планування міст, спрямована на забезпечення 

найбільш ефективного використання міського простору для розселення жителів 

та задоволення їх потреб. З часом почали планувати задля ефективного 

використання і приміські території, що лягло в основу формуванню в 

подальшому – регіональному плануванню територій.  

 Геопланування має свої регіональні особливості, наприклад: в Північній 

Європі планування території активно розвивалось з метою впорядкування 

«відвойованих» у моря територій . В Північній Америці планування території 

розвивалося з метою освоєння та раціонального використання величезних 

просторів нововідкритих земель.   

 Основною метою планування території можна вважати раціональне її 

використання, та зменшення диспропорцій територіального розвитку. 

 Варто зазначити: « Географи певною мірою володіють теорією та методоло-

гією планування територій для потреб соціально-економічного розвитку, зокрема 

планування містобудування та систем розселення, розміщення різних видів госпо-

дарської діяльності, окремих виробництв і підприємств, формування мереж соці-

альної та виробничої інфраструктури , обєктів природно-заповідного фонду» [3]. 

 Станом на сьогодні системи планування існують в усьому світі, особливо 

в західній та Північній Європі де давні традиції геопланування яке здійсню-

ється вже на міждержавному рівні.  
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м. Луцьк, Україна 

Навчання треба розпочинати не із словесних тлумачень про речі, а з 

реальних спостережень за ними, бо це перехід від конкретного до абстрактного. 

Дослідницька наочність не лише сприяє доступності навчання, а й робить його 

більш важливим і невід‘ємним засобом якості її засвоєння як для дітей, так і 

для дорослих. 

Іноді навчальний  матеріал має такий характер, що без дослідницької 

діяльності правильне уявлення про такий об‘єкт узагалі неможливе. Щоб 



54 
 

запобігти звуженню, або розширенню поняття доцільно на уроках природо-

знавства спостерігати та проводити досліди. Це допоможе учням розпізнати 

типове, зробити крок від конкретного до абстрактного, перейти від уявлення до 

поняття. Про таку роботу свого часу писав В. Сухомлинський, розкриваючи 

методику уроку, де наголошував, що вчитель повинен створити таку супро-

відну наочність та дослідницьку діяльність, щоб викликати у дітей захоплення. 

Сучасні вчителі-початківці простежують наступність ідей Сухомлинського в 

реалізації принципу наочності та дослідницької діяльності [1]. 

Дослід – це спосіб вивчення об‘єктів чи явищ природи в спеціально 

створених штучних умовах. Дослід відрізняється від спостережень. Відомий 

учений Павлов зазначав: «Спостереження збирає те, що йому пропонує 

природа, а дослід бере у природи те, що він хоче». За допомогою дослідів 

можна не тільки демонструвати і довести до розуміння дітей деякі явища 

природи, а й з‘ясувати причинні зв‘язки в природі, розкрити причини 

виникнення окремих явищ, у доступній для дітей формі ознайомити із законами 

природи, розкрити суть природних явищ і процесів. 

Розрізняють такі види дослідів: 

1. За організаційними формами: 

а) демонстраційний – дослід проводить учитель у випадку, коли цей 

дослід складний або небезпечний для дітей (досліди з використанням вогню); 

б) фронтальний – дослід проводять учні. 

2. За часом проведення: 

а) короткотривалі – проводяться протягом невеликого проміжку часу 

безпосередньо на уроці; 

б) довготривалі – проводяться протягом значного проміжку часу (один 

або декілька тижнів) в позаурочний час. Наприклад, пророщування насіння [5]. 

Готуючись до уроку із застосуванням дослідів, учитель заздалегідь 

добирає і готує необхідне обладнання і матеріали, попередньо проробляє і 

перевіряє порядок проведення дослідів, складає ряд послідовних питань. Щоб 

учні свідомо поставились до роботи, щоб збудити їх інтерес, учитель може 
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зацікавити учнів проблемним питанням, відповідь на яке вони здобудуть під 

час проведення досліду. 

Досліди можуть проводити вчитель (демонстраційні) або всі учні 

(фронтальні). Демонстраційний дослід проводять тоді, коли використовують 

вогонь або якщо дослід складний. Однак, як під час фронтальних дослідів, так і 

під час демонстрування їх під керівництвом вчителя, проводять спостереження, 

аналізують і порівнюють їх, роблять відповідні висновки. Демонстраційні 

досліди треба проводити так, щоб їх добре було видно всім учням. Для 

безпечності підставку для досліду слід розміщати на відстані 1,5-2 метри від 

першої парти. При нагріванні води отвір у пробірці спрямовують у 

протилежному від учнів напрямку. 

Щоб навчити учнів не тільки самостійно пояснювати досліди, а й 

виробити навички самостійного їх виконання, треба застосовувати фронтальні 

досліди. Під час фронтальних дослідів кожен учень самостійно виконує прості 

досліди, вчиться поводитися з обладнанням, речовинами. Самостійне спостере-

ження об‘єктів, що вивчаються під час фронтальних дослідів, активізує увагу 

дітей, посилює інтерес до вивчення природи, привчає до творчого мислення [2]. 

Важливе значення в методиці початкового навчання надається 

оволодінню учнями дослідницькими і практичними вміннями, потрібними для 

вивчення природознавства. На цих уроках учні ознайомлюються з об‘єктами та 

явищами природи на основі дослідницьких методів, посилення ролі самостійної 

роботи під час визначення сталих ознак природніх об‘єктів. 

Дослід має важливе значення для розвитку пізнавальних здібностей 

молодших школярів: дає можливість побачити різноманітні процеси, власти-

вості природних об'єктів, зрозуміти сутність природних явищ; сприяє форму-

ванню матеріалістичного усвідомлення фактів і явищ природи, виховання 

спостережливості, мислення, мовлення молодших школярів. 

Учень, який отримує знання про природу, сидячи у класі за партою, і 

учень, який засвоює знання про природу, спостерігаючи та досліджуючи 

об'єкти довкілля, розвиваються по-різному [3]. 
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Щоб дізнатися на якому рівні проводяться спостереження в школах Волин-

ської та Рівненської області, нами було проведено тестування в таких школах : м. 

Ківерці загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4, с. Пальче НВК, м. Луцьк зага-

льноосвітньої школи I-III ст.№23, с. Журавичі загальноосвітньої школИ I-III ст., с. 

Доросині загальноосвітньої школи I-III ст., м. Костопіль НВК, с. Залухів загально-

освітньої школи I-III ст., с. Великий Курінь загальноосвітньої школи I-III ст., с. 

Острів загальноосвітньої школи I-II ст., с. Ворончин загальноосвітньої школи I-III 

ст., с. Тельчі загальноосвітньої школи I-II ст., с. Лемешів загальноосвітньої школи 

I-II ст., с. Вічині загальноосвітньої школи I-II ст., с. Княгинок НВК, с. Старосілля 

загальноосвітньої школи I-II ст.,с. Дерно загальноосвітньої школи I-III ст., с. 

Мирків загальноосвітньої школи I-II ст., с. Покащів загальноосвітньої школи I-III 

ст. В тестуванні взяло участь 18 шкіл. Маємо такі результати (рис.1). 

 

Рис. 1. Стан проведення дослідів на уроках природознавства в школах 

Волинської та Рівненської області 

За даними опитування у 35 % шкіл досліди проводяться тільки вчителем. 

У 15% відсотках шкіл досліди проводять самі діти і у 50 % не проводяться. 

Проведення дослідів має важливе навчальне й виховне значення. Вони 

дають можливість виховувати у дітей дослідницький підхід у здобуванні знань, 

збуджувати у них інтерес до природи. Учні набувають умінь і навичок 

користуватися нескладним лабораторним обладнанням, а головне — 

спостерігати явища, розкривати причини, які викликали їхню зміну. Мислення 

учнів спрямовується на аналіз і синтез. Під керівництвом учителя вони вчаться 

15% 

35% 

50% 

Чи проводяться досліди на уроках 
природознавства? 

Проводяться 
дітьми 

Проводяться 
вчителем 

Не проводяться 
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виділяти істотні ознаки предметів. установлювати між ними подібність, 

узагальнювати, робити висновки. Постановка досліду збуджує інтерес учнів, 

розвиває їх спостережливість і мислення.  

Роздатковий матеріал, як засіб індивідуалізації, забезпечує формування 

позитивної мотивації кожного учасника навчально-пізнавальної діяльності; 

організацію й проведення індивідуалізованих самостійних робіт, які виконуються 

кожним учнем окремо й в індивідуальному темпі; індивідуалізація здійснюється 

не тільки за рахунок різних завдань, а й за рахунок варіювання їх залежно від 

індивідуальних можливостей; підвищення рівня розумової діяльності учнів, які 

мають можливість самостійно оцінювати, регулювати та контролювати її 

результати, що сприяє розвитку їхніх творчих здібностей [4]. 

Отже, дослід як метод наукового пізнання має велике значення у 

навчальному процесі. Якщо порівнювати цей метод з іншими практичними 

методами, то він забезпечує емпіричний рівень пізнання й відрізняється від інших 

тим, що викликає більш активну мисленнєву діяльність; розвиває дослідницькі 

навички у школярів, їх творчі здібності, самостійність, самоконтроль, 

цілеспрямованість. 
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Харківський національний університет міського господарства  

ім. О.М. Бекетова 

Основними питаннями кількісного аналізу є: 1. Зниження межі визначення. 

2. Розширення діапазону концентрацій речовини, що визначається. 3. Підвищен-

ня селективності методу. На цей час існують інструментальні методи аналізу, що 

відносно відповідають цим вимогам. Наприклад, хроматографія, що широко 

застосовується в фармацевтичній та харчовій галузі переважно для аналізу 

органічних речовин. Але використання хроматографічних методів дослідження 

вимагає використання спеціального коштовного обладнання, яке комплектується 

під певні завдання досліджень і не може бути універсальним для застосування в 

екологічних і науково-дослідних лабораторіях. На відміну від хроматографічних 

методів, спектрофотометричні  методи дослідження є більш доступними в 

зв‘язку з наявністю майже в кожній лабораторії спектрофотометрів та фото коло-

риметрів, що дозволяють проводити кількісний аналіз широкого кола речовин в 

різноманітних об‘єктах з допустимою похибкою. З метою розвинення 

спектрофотометричних методів дослідження, зокрема у водному середовищі, а 

також розробки методик аналізу для об‘єктів довкілля з перспективою створення 

високочутливих експрес методів дослідження, нами ґрунтовно вивчаються 

спектральні зміни, що відбуваються при взаємодії ціанінового барвника 

пінаціанол хлориду (надалі ПНЦ) з органічними іонами.  

ПНЦ відноситься до класу ціанінових барвників, існує в катіонній формі 

та не змінює свої спектральні характеристики в діапазоні рН від 3 до 10, та в 

присутності неорганічних іонів на рівні концентрації 10
-5

  10
-2

 моль⁄л, що дає 

змогу використовувати буферні розчини для створення необхідної кислотності 

середовища. При рН10 відбувається гідроліз барвника, внаслідок чого 

відбувається порушення резонансної системи хромофора та, як наслідок, 
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знебарвлення розчинів. Катіон ПНЦ, завдяки планарній будові та 

делокалізованому заряду здатен утворювати однорідні асоціати вже при 

низьких концентраціях, про що свідчить значення рівноважної константи 

димеризації у воді 4,79±0,06. Концентрація розчину барвника, при якій він 

існує в мономерній формі дорівнює (4 – 7)·10
-7

 моль⁄л. Кожна з форм існування 

ПНЦ характеризується власною смугою поглинання: для мономерної форми 

смуга поглинання має максимум при 600 нм, так звана α-смуга, для дімерної 

форми  λmаx= 550 нм – β-смуга [1]. В якості забарвлених органічних іонів 

також використано різні протолітичні форми сульфофталеїнових, 

оксиксантенових барвників, а також барвники групи арсеназо (арсеназо ІІ та 

конго червоний) та антраценовий барвник алізариновий червоний. Дослідження 

проводились в діапазоні концентрацій барвників 5∙10
-7

 − 5∙10
-4

 моль⁄л. Згідно 

попередньо проведеним дослідженням в зазначеному діапазоні концентрації 

барвники існують в формі мономерів та не утворюють однорідних асоціатів – 

це дозволяє об‘єктивно аналізувати спектральні зміни в суміші барвників. Крім 

того, широке коло барвників, що мають різну будову та відрізняються 

спектральними характеристиками дозволило проаналізувати вплив факторів на 

інтенсивність взаємодії органічних іонів у водних розчинах.   Встановлено, 

зміни в спектрі поглинання ПНЦ при додаванні забарвлених органічних іонів. В 

усіх спектральних серіях спостерігається поступове зниження інтенсивності 

поглинання розчину при збільшенні концентрації аніона та сталій концентрації 

ПНЦ
+
. Наявність діапазону насичення (відсутні спектральні зміни при 

додаванні надлишку протиіонів) та чіткої ізобестичної точки свідчать про 

утворення асоціату певного стехіометричного складу. Спектральну крива, що 

відповідає діапазону насичення можна віднести до спектра поглинання 

відповідного асоціата. Приклад спектральних змін, що відбуваються, наведено 

на рис. 1 для системи «ПНЦ + Бромкрезоловий зелений (БКЗ)». Складний 

характер спектральних змін пов‘язаний з утворенням асоціатів різного складу 

(на що вказують криві 7–10) і навіть малорозчинних агрегатів: в розчині при 

певних концентраціях аніона барвника помітно поява каламуті (крива 11). 
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Рис. 1. Спектри поглинання в системі «ПНЦ + БКЗ». Вміст, моль/л: ПНЦ: 

1…11 – 4.9·10
-6

; БКЗ: 1 – 0; 2 – 1.0·10
-6

; 3 – 1.5·10
-6

; 4 – 2.0·10
-6

; 5 – 2.5·10
-6

; 6 – 

3.0·10
-6

; 7 – 1.5·10
-5

; 8 – 2.0·10
-5

; 9 – 5.0·10
-5

; 10 – 7.4·10
-5

; 11 – 9.9·10
-5

. рН 9.2. 

Розчини порівняння БКЗ у відповідній концентрації. Довжина поглинаючого шару 

1.00 см. 

Спираючись на отримані спектральні зміни можна говорити про інтенсив-

ний характер взаємодії між органічними протиіонами, що призводить до утворен-

ня різнорідних асоціатів. Оцінку стехіометричного складу різнорідних асоціатів та 

розрахунок констант асоціації (Kas), що дозолить оцінити їх стійкість, проводили 

методом Л.П. Адамовича на основі спектральних серій [2]. Склад асоціатів перев.-

ажно залежить від значення заряду протиіонів. Так, з однозарядними аніонами 

однозарядний катіон ПНЦ утворює асоціати зі стехіометричним співвідношенням 

компонентів 1:1, а при участі двозарядних аніонів стехіометричне співвідношення 

компоннтів дорівнює 1:2. Значення lg Kas окремих барвників, що досліджено, 

наведено в табл. 1. Асоціатоутворення з деяким протолітичними формами 

барвників не проводилось у зв‘язку з їх спектральними особливостями. 
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Як можна бачити з отриманих даних стійкість асоціатів суттєво залежить 

від структури іону, що свідчить про внесок не лише електростатичної взаємодії 

в стабілізацію асоціатів. Стабільність асоціатів суттєво залежить від структури 

протиіонів – планарна структура сприяє дисперсійної взаємодії між 

органічними молекулами, а також від ступеню гідратації протиіонів – наявність 

великої сольватної оболонки призводить до зниження стабільності асоціатів та 

утворення сольвато розділенних іонних пар [2]. 

Таблиця 1 

Значення lg Kas різнорідних асоціатів за участю катіону ПНЦ 

Барвник An
-
 An

2-
 

конго червоний ‒ 4,1±0,1 

флуоресцеїн 4,6±0,1 9,8±0,1 

феноловий червоний 5,8±0,1 11,8±0,1 

бромтимоловий синій  5,9±0,1 10,9±0,1 

алізариновий червоний  6,1±0,1 10,9±0,1 

бромкрезоловий пурпуровий  6,7±0,1 11,1±0,1 

еозин − 11,3±0,1 

бенгальський рожевий Б   ‒ 13,5±0,1 

 

Для підтвердження різниці в стабільності різнорідних асоціатів за участю 

органічних іонів було досліджено вплав поверхнево активних речовин (надалі 

ПАР) катіонної та аніонної природи (надалі КПАР та АПАР) на спектральні 

характеристики асоціатів. Дослідження проводили при концентрації ПАР 

суттєво нижчих значень їх ККМ для виключення впливу середовища на 

асоціатоутворення. Додавання КПАР та АПАР до усіх асоціатів викликають 

поступове відновлення смуг поглинання барвників, що пояснюється 

кокурентною дією заряджених частинок ПАР по відношенню до органічних 

протиіонів в асоціатах та можливістю утворення більш стійких асоціатів 

забарлений іон – протиіон ПАР. Інтервал концентрацій ПАР, що відповідають 

таким змінам, залежать від стійкості асоціатів, значення зарядів забарвлених 

іонів та структури та зарядного типу ПАР.   

Встановлені закономірності можна використовувати для розробки 

методик визначення ПАР. Такі методики при правильному підборі асоціатів 
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можуть бути селективними для визначення ПАР певного типу. Крім того, 

особливості поведінки ПНЦ в присутності органічних іонів, а також 

властивості різнорідних асоціатів за його участю можуть бути взяті за основу 

при розробці експериментальних підходів дослідження біологічних систем та 

використані для створення методик кількісного аналізу [3]. 

Література: 

1. Шаповалов С.А. Особенности гомо- и гетероассоциации катиона 

пинацианола в водном растворе ⁄ С.А. Шаповалов, Е.А. Самойлов // Изв. 

Академии наук. Сер. химич. – 2008. – № 7. – С. 1379 – 1389. 

2. Шаповалов С.А. Взаимодействие анионов ксиленолового оранжевого с 

катионом пинацианола в водном растворе ⁄ С.А. Шаповалов, Я.О. Свищева // 

Вісник Харківського національн. ун-ту. Хімія − 2012. − Вип. 21(44), №1026. − 

С.9-11. 

3. Svishchova Ya.A. Heterogeneous associates of cationic cyanine dye with 

organic multiplay charged anions ⁄  Ya.A. Svishchova, S. A. Shapovalov ⁄⁄ French-

Ukrainian Journal of Chemistry − 2018, Vol.6, No. 1, Page: 21-30. 

 

____________________________________________________________________ 

Природничі науки 

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

НОВОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ГАЛУЗІ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО 

ЦИКЛУ 

Наневич О. К., Трач О. Т.,  

викладачі географії та краєзнавства 

Луцького педагогічного коледжу 

Уміння та навички використання інформаційно-комунікаційних засобів у 

навчанні дітей нової початкової школи, студентів природничих дисциплін, 

краєзнавства та туризму є важливою складовою професійної підготовки 

майбутніх вчителів нової української школи. У статті визначено зміст і методику 

формування інформаційної культури природничих дисциплін початкової школи, 
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краєзнавства і туризму, що полягає в якісному використанні інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі навчання і самоосвіти. Вчителі мають 

володіти постійно оновленою інформацією про стан освіти, вміти адаптуватись 

до конкретної ситуації, швидко аналізуючи та приймаючи певні рішення в 

різноманітних умовах, знати принципи побудови системи інформаційних умінь, 

які потребують цілеспрямованого поетапного формування. 

Ключові слова: інформаційна культура, професійна культура, 

інформаційно-комунікаційні технології, майбутні вчителі нової української 

школи, студенти, викладачі природничо-географічних дисциплін, краєзнавства 

та туризму. 

Вступ. На сьогодні інформатизація людського суспільства та 

комп‘ютеризація усіх сфер людської діяльності є провідними тенденціями 

світового розвитку. Використання в різних сферах науки, освіти, виробництва 

інформаційно-комунікаційних технологій (надалі – ІКТ) все більше й більше 

вимагає відповідних знань і вмінь використання та формування інформаційної 

культури. 

Уміння і навички застосування інформаційно-комунікаційних засобів у 

навчанні – важлива складова професійної підготовки майбутніх вчителів нової 

початкової школи, у тому числі предметників природничо-географічного 

циклу. Цілеспрямована політика нашої держави приділяє значну увагу 

формуванню інформаційно-технологічного суспільства, що відображено в 

багатьох освітніх державних документах. 

Інтеграційний процес впровадження європейських норм і стандартів в 

освіті передбачає орієнтацію навчальних закладів різного рівня на високий 

ступінь інформаційно-комунікаційних педагогічних знань у сфері професійної 

підготовки майбутніх вчителів для нової початкової школи. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати зміст, напрями і методику форму-

вання інформаційної культури майбутніх вчителів нової початкової школи в 

цілому, особливо природничо-географічних дисциплін, краєзнавства та туризму. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному суспільстві використання 
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комп‘ютера як навчального інструмента є важливою складовою підготовки 

студентів педагогічних закладів, що зумовлює соціальну значущість проблеми 

формування інформаційної культури майбутніх фахівців. Кваліфікований 

працівник освіти має бути конкурентноздатним на ринку праці, відповідальним 

та компетентним у своїй галузі, професійним у роботі по спеціальності на рівні 

світових стандартів, готовим до постійного вдосконалення власної теоретичної, 

методичної та практичної бази знань. 

Неможливо розглядати інформаційну культуру без розуміння професійної 

культури вчителя нової початкової школи. Саме професіоналізм характеризу-

ється сформованим ціннісно-мотиваційним ставленням до оточуючого, 

високим рівнем володіння педагогічними знаннями та знаннями з психології, 

знаннями природничо-географічних дисциплін, краєзнавства, вміннями та 

навичками діяльності, що очевидно має забезпечити формування всебічно 

розвиненої особистості педагога. 

Н. Крилова вважає професійну культуру «підсумком якісного розвитку 

знань, інтересів, переконань, норм діяльності й поведінки, здібностей і 

соціальних почуттів» [8, с. 81]. 

На думку М. Гриньової, «професійна культура втілює в собі всі 

основоположні загальні якісні характеристики духовної культури» [1, с.56].  

Т. Іванова стверджує, що професійна культура є «інтелігентною якостю 

особистості, що проектує її загальну культуру в сфері професії. Професійна 

культура – це спосіб та міра використання загального досвіду людства та його 

кращих надбань у власній професійній діяльності, синтез високого професіона-

лізму та духовних якостей особистості» [4, с. 87]. 

Інформаційна культура педагога є складовою частиною загальної профе-

сійної культури, яка передбачає знання основних засобів подання навчальної 

інформації й інформаційне забезпечення всіх видів професійної діяльності, що 

відповідно зумовлюватиме ефективне застосування умінь на практиці. 

Проблеми формування інформаційної культури в освіті та шляхи її рекон-

струкції вивчали та досліджували Л. С. Винарик, Г. Г. Воробйов, Ю. М. Горвіц, 
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Л. М. Романишина, Л. В. Скворцов, О. М. Щедрин, Н. В. Апатова, Р. С. Гуре-

вич, М. І. Жалдак, В. І. Клочко, Л. М. Панчинко, Т. І. Коваль, Н. С. Привалова. 

Аналізуючи праці вчених, стає очевидним те, що проблема формування 

інформаційної культури вчителя вивчається в основному в контексті підготовки 

фахівців в фізико-математичних та інформативних напрямках, а аналогічній 

підготовці студентів – майбутніх вчителів нової початкової школи, викладачів 

природничо-географічних дисциплін приділяється недостатньо уваги. Т. І. Ко-

валь пояснює інформаційну культуру як «системне, багатоакспектне поняття, 

частину професійної культури, досягнутий необхідний рівень готовності до 

виконання професійної діяльності, новий стиль мислення, засіб забезпечення 

цілісного наукового світогляду з питання наукових технологій» [6, c. 73]. 

Н. С. Привалова стверджує, що «інформаційна культура особистості – це 

елемент загальної культури людини, що відображає оволодіння механізмами і 

процесами інформаційного обміну, які дозволяють, з одного боку, використо-

вувати інформатизацію суспільства з метою саморозвитку, а з іншого – 

впливати на формування інформаційної культури суспільства» [9, c. 27]. 

Враховуючи неоднозначні погляди науковців на значення та роль інформа-

ційної культури в освіті, доходимо висновку, що майбутні вчителі нової почат-

кової школи мають, перш за все, навчитись вміло користуватися комп‘ютером, 

інформаційними ресурсними базами даних, новітніми програмними засобами, 

пошуковими системами і каталогами, працювати в сучасних інтернет-мережах. 

Усі майбутні вчителі усвідомлюють важливість впровадження інформа-

ційно-комунікаційних технологій навчання. Вагомого значення набуває проблема 

підбору та застосування форм, методів і засобів навчання фахових дисциплін для 

вироблення інформаційних умінь, які є складовими інформаційної культури педа-

гога – як студента, так і викладача. Використання ІКТ є досить ефективним при 

розв‘язуванні складних задач, при контролі знань, але також необхідно вразовува-

ти індивідуальні властивості кожного хто вчить і вчиться. Основною педагогіч-

ною умовою щодо підвищення рівня інформаційної культури майбутніх фахівців 

є організація єдиного освітнього середовища, що забезпечить поєднання професій-
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них знань із оволодінням інформаційно-комунікаційними технологіями навчання. 

Особливістю формування інформаційної культури є спрямованість саме на 

підготовку студентів природничих спеціальностей на використання ІКТ у май-

бутній професійній діяльності. Тому важливим є не тільки рівень володіння тео-

ретичними знаннями, а й формування практичних умінь і навичок, що можна ви-

явити шляхом проведення тестових контрольних робіт та інших видів контролю. 

Впровадження ІКТ поряд із традиційними формами навчання в контексті 

природничо-географічної та краєзнавчої педагогічної освіти мають свої особли-

вості й вимагають науково-методичного обґрунтування. І саме інформаційна 

культура має вирішальний вплив на всі аспекти інформаційної діяльності 

майбутніх фахівців і передбачає знання основних засобів подання навчальної 

інформації, а також уміння ефективного застосування на практиці. 

Традиційна система подачі знань учням або студентам не може 

задовольнити інформаційні потреби особистості. Тому школа в останні роки, 

все в більшій мірі, стала орієнтуватися на самостійно та критично мислячого 

учня, що вміє бачити і творчо вирішувати виникаючі проблеми. Головна роль у 

прогресивних педагогічних технологіях відводиться самоосвіті як процесу, що 

забезпечує планомірне та систематичне поповнення обсягу знань шляхом 

самостійної роботи з інформаційними джерелами. 

Низький рівень інформаційної культури ускладнює соціалізацію особистос-

ті, перешкоджає професійній орієнтації та становленню як повноправного члена 

суспільства. Головною метою є розвиток інформаційної культури студентів з 

метою навчити їх самостійно діяти в інформаційно-комунікаційному середовищі, 

ефективно використовувати його можливості та кваліфіковано протистояти 

можливому негативу. Для досягнення цієї мети потрібно вирішити ряд завдань:  

1. Забезпечити кваліфіковане володіння засобами інформаційно-комуні-

каційних технологій усіх сторін навчального процесу нової початкової школи; 

2. Створити умови для стимулювання креативності, формування 

логічного мислення, спрямованого на вибір оптимального вирішення питань, 

пов‘язаних з вирішенням проблем природничо-географічного напрямку; 
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3. Виробити мотивацію до правильного інформаційного вибору в 

глобальному сучасному середовищі, яке складається з предметів природничого, 

географічного, краєзнавчого циклів; 

4. Підготувати майбутніх спеціалістів до широкого практичного 

використання ІКТ у різних сферах життєдіяльності, у т.ч. професійної, 

включаючи дисципліни природничого-географічного циклу. 

Інформаційну культуру також можна розуміти і як рівень знань, що 

дозволяє вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, а також 

вміння отримання, передачі, зберігання та використання інформації, що в 

кінцевому результаті повинно привести до зміни багатьох сформованих 

соціально-економічних, політичних і духовних уявлень сучасного суспільства. 

Наразі ще існує ситуація недостатнього рівня роботи щодо формування 

інформаційної грамотності, розвитку інформаційної культури учасників 

освітнього процесу, а також відсутність послідовної системи, яка давала б чітке 

уявлення про способи утримання, обробки та повноцінного використання 

певного навчального матеріалу. 

Слід зазначити що, крім елементарної комп‘ютерної грамотності, здат-

ності орієнтуватися у величезних потоках різнопланової інформації, критично 

оцінювати її, інформаційна культура передбачає вміння самостійно моделювати 

інформаційну поведінку майбутнього педагога, що дасть можливість 

комплексно та раціонально використовувати ІКТ в освітньому процесі.  

Таким чином, головне завдання вишів – навчити студентів грамотно 

працювати з потрібною інформацією: виробити навички та вміння диференцію-

вати загальну інформацію, виділяти значущу інформацію, виробляти критерії 

оцінки відібраної інформації. Ефективність цієї роботи залежить від рівня 

підготовки фахівців. 

Застосування дистанційних технологій також є безпомилковим підходом 

до визначення інформаційної культури особистості. В умовах безперервно 

зростаючих можливостей доступу до інформації з будь-якої географічної точки 

світу за допомогою сучасних ІКТ кожна людина може самостійно виробити 
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власну стратегію збору, відбору та фільтрації потрібної інформації, застосу-

вання її у своїй професійній діяльності та навчати цьому тих, кому це потрібно. 

Висновки. Отже, впровадження та використання сучасних ІКТ у всіх 

освітніх установах різного рівня та напрямку, особливо у напрямку 

поглиблення природничо-географічних знань, умінь та навичок неможливе без 

формування інформаційної культури особистості. На даний час значна частина 

цієї роботи уже зроблена, але до навчального процесу завжди треба підходити 

відповідально, щоб учні та студенти використовували ІКТ для освіти, 

самоосвіти (а не інтернет ігор), що, безперечно, допоможе їм у подальшому 

житті людини сучасного соціуму. 
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Problems with accumulation and disposal of solid industrial waste are pressing 

and shall be addressed in each civilized country. Ukraine is among them. 

Currently, 25 billion tons of solid industrial waste has been accumulated in our 

country. They occupy an area of 1600 km2 or equal to one-fifth of Chernivtsi region area. 

Inventory and statistical reporting over the last 10 years have shown that at 

Ukrainian enterprises 1 billion of solid industrial waste is generated every year. Of 
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these, 100 million tons of toxic and 2.5-3.5 million tons of highly toxic, which 

according to European standards belong to the first danger class. The number of 

enterprises with toxic waste generation exceeds 2500. The total amount of toxic 

waste is 4.5 billion tons, and the current cost of their maintenance is more than 25% 

of the cost of manufactured products annually. 

Toxic waste containing heavy metals (chrome, lead, nickel, cadmium, 

mercury) dominates. Mostly it is waste, generated by enterprises of ferrous and 

nonferrous metallurgy, chemical industry, machine building (galvanic production), 

mining and chemical plants, etc. 

Solid toxic waste, unsuitable for use, and forbidden chemical products for plant 

protection constitute a separate group. According to official statistics, the amount of 

this waste, accumulated in Ukraine, is about 13500 tons. They are concentrated 

throughout the territory of Ukraine, often in unsuitable premises, and sometimes in 

the open air. 

In our country there are about 300 solid toxic collectors built without proper 

technical protection; they have become a source of environmental hazards on a 

regional scale. There is a lack of equipped storage facilities for toxic waste storage 

and installations for their decontamination and regeneration. 

Currently, in Ukraine the gap between accumulation of solid toxic waste and 

its disposal are threatened by the environmental crisis deepening. 

Effective solution of the whole range of issues related to the elimination or 

limitation of the negative impact of solid toxic waste on the environment and human 

health is possible only on the basis of implementation of the laws of Ukraine "On 

Waste" and "On the State Program on Toxic Waste Management". They provide for 

the following aspects: 

 consistent reduction of the accumulation of solid toxic waste by 

utilization, disposal, decontamination and removal; 

 restricted formation of solid toxic waste through the reconstruction of 

production. Implementation of low-waste technologies and processes; 

 cleaning of contaminated territories from solid toxic waste; 
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 formation of a network of specialized enterprises for disposal and 

removal of solid toxic waste; 

 disposal and removal of the bulk of unsuitable and forbidden chemical 

plant protection products; 

 construction of a number of enterprises based on typical modular 

complexes for disposal and removal of solid industrial waste; 

 decontamination of hazardous places for solid industrial waste 

arrangement in volumes determined by economic and technological capabilities; 

 development and implementation of technological decisions on waste 

disposal and decontamination of galvanic production; 

 development of basic technologies, design decisions and equipment for 

solid industrial waste management; 

 development and implementation of process equipment: 

 installations for disposal of paint and varnish material waste; 

 installations for thermochemical decontamination of solid industrial 

waste; 

 installations for galvanic sludge processing; 

 installations for chromium recovery in leather production. 

However, the solution to these problems is under implementation, so we can 

only talk about the stabilization of modern environmental problems in Ukraine. 

At modern domestic enterprises of the mining industry, the development of 

minerals for 5 thousand fields is performed. However, their extraction and use is not 

rational. Use of outdate methods for their extraction leads to the fact that 50% of 

salts, 40% of coal, 25% of metal ores remain in the bowels of the Earth. Only one-

third of the minerals mined are used for their direct purpose, and two-thirds go to 

dumps and backfills. 

Despite the fact that they can potentially be used as raw materials or secondary 

material resources in the mining and chemical industry for generation of valuable 

materials, in construction for the production of artificial gravel and crushed stone 



72 
 

with their further use as a filler of concrete mixtures, in the construction of 

cobblestone roads, for railway embankment backfill, ceramic product production, etc. 
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Introduction. This work is devoted to study of relationship between necrosis 

of hardwood species leaves and soil contamination, as well as improvement of the 

measurement method of the leaf area and its affected part, by the example of Bytov-

Babchinsky oil field. 

Urgency of research. Methods of the hardwood species leaf area measurement 

were studied and improved. The direct relationship between oil contamination spread 

in the soil and affecting of hard-wooded trees by necrosis was determined. 
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Purpose of research. Study of relationship between oil-contaminated soils and 

leaf damage of hard-wooded species with necrosis. Improvement of the leaf area 

measurement methods. 

Main part. The territory of Bytkiv and Babchi villages is characterized by a 

high concentration of oil products in soils. Oil contamination was caused by intensive 

oil and gas production in the XX century [1]. 

Currently, in Bitkiv and Babchi villages, oil-storage pits can be found, still 

spreading contamination. 

Samples of hard-wooded species leaves were taken in the forest area where one 

of the oil-storage pits of Bytkiv village is located [2]. 

Samples were taken from such species of trees as birch, beech, maple, poplar, 

aspen, linden, hazel, willow ( fig. 1). 

 

Figure 1 - Some types of hardwood species 

Measurement of the leaf area and its affected parts (necrosis) is performed 

using program ImageJ. 

To measure the leaf area, one shall have a photo or a scan-image of the plant 

leaf, since further processing and calculation is based on working with the leaf digital 

image [3]. 

This method provides the maximum possible accuracy of measurements. 

Conclusion. Using relationship between oil-contaminated soils and necrosis of 

hard-wooded leaves, it is possible to detect oil contamination without laborious and 

cost-effective sampling of soil and water, and use a method of bioindication that does 

not require such costs. 
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