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РОЗДІЛ 1. БІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я
ЛЮДИНИ

НАСЛІДКИ ТРИВАЛОГО ПРИЙОМУ БЛОКАТОРІВ ПРОТОННОЇ
ПОМПИ
Берегова Т.В.1, Пилипенко С.В.1, Короткий О.Г.1, Гогсадзе Г 2, Гордієнко С.М.3,
Остапченко Л.І.1
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
2Фармацевтична кампанія “World Medicine”, Грузія
3
Фармацевтична кампанія “World Medicine”, Великобританія

Метою роботи було порівняти наслідки тривалого введення щурам
блокаторів протонної помпи омепразолу (Омез, «Dr. Reddy’s») та пантопразолу (Улсепан, «World Medicine») на моторну активність шлунка та
товстої кишки у щурів.
Пригнічення шлункової секреції гідрохлоридної кислоти омепразолом та пантопразолом упродовж 28-ми днів приводило до пригнічення
спонтанної та стимульованої карбахоліном моторики шлунка та товстої
кишки у щурів, що проявлялось у зменшенні амплітуди скорочень та
індексу моторної активності. Тривала шлункова гіпохлоргідрія, індукована омепразолом та пантопразолом, спричиняла зниження Mg2+,Са2+ATФазної та К+(EGTA)-ATФазної активності актоміозину гладеньких м’язів
шлунка і товстої кишки.
Після тривалого введення омепразолу та пантопразолу у щурів розвивались виражена гіпергастринемія та дисбактеріоз в шлунку та товстій кишці, проявом якого була зміна кількісного і якісного складу мікрофлори у даних біотопах травного тракту.
Встановлено, що на тлі тривалої гіпергастринемії і дисбактеріозу,
індукованих омепразолом та пантопразолом, в в слизових оболонках
травного тракту розвивається запальний процес, проявом якого був дисбаланс між концентраціями про- і антизапальних цитокінів в сироватці
крові щурів: концентрації прозапальних цитокінів ІФН-γ, ФНП-α, ІЛ-1β
істотно зростали, ІЛ-12 40р зменшувалась, а ІЛ-6 не змінювалась. Одночасно змінювались концентрації протизапальних цитокінів: концентрація
ІЛ-4 зменшувалась, а ІЛ-10 зростала.
Показано зростання активності синтази оксиду азоту, вмісту нітрит-іонів і ТБК-активних продуктів в сироватці крові та в слизових оболонках шлунка та товстої кишки. Розвиток оксидативного/нітрозативного
стресу справляв негативний вплив на функціонування антиоксидантної
системи організму, в т.ч. її глутатіонової ланки.
Виявлено залучення лімфоїдних органів тимусу і селезінки до запального процесу в шлунково-кишковому тракті, індукованого тривалою
гіпоацидністю шлункового соку. Встановлено зростання активності синтази оксиду азоту та вмісту нітрит-іонів, посилення процесів перекисного
окиснення ліпідів, дисбаланс та виснаження в системі антиоксидантного
захисту в тимоцитах і спленоцитах. Виявлено гомеостатичні перебудови
в тимусі та селезінці, які проявлялись у зміні їх цито-морфологічної хара3

ктеристики, посиленні продукції інтерферону тимоцитами і спленоцитами
та зниженні активності 2’,5’-олігоаденілатсинтетази в імунокомпетентних
клітинах тимусу і селезінки щурів.
Порівняння змін в спонтанній і стимульованій моторній активності
шлунка та товстої кишки у щурів, та механізмів цих змін, викликаних
омепразолом та пантопразолом, показало, що дія пантопразолу була
більш слабшою у порівнянні з омепразолом. Отже, при тривалому застосуванні переваги пантопразолу є очевидними і обумовлені менш глибоким пригніченням секреції гідрохлоридної кислоти в шлунку.

СТАН ПРО-/-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В СІДНИЧНИХ
НЕРВАХ ЩУРІВ З ДІАБЕТИЧНОЮ НЕЙРОПАТІЄЮ БЕЗ ТА ПІСЛЯ
ВВЕДЕННЯ КОКАРНІТУ
Береговий С.М.1, Медведева Н.С. 1, Нікітіна Н.С. 1, Дворщенко К.О. 1,
Шевченко І. 2, Остапченко Л.І.1
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Вступ: Діабетична нейропатія (ДН) є одним із найчастіших ускладнень цукрового діабету (ЦД). Близько 50% хворих на діабет мають
симптоми ДН, при цьому спостерігаються порушення сприйняття відчуттів, а саме: гіперальгезія, аллодинія та спонтанний біль. Нейропатії
різного генезу асоціюються із змінною активності про-/-антиоксидантної
системи. Тому метою нашої роботи було дослідити зміни стану в про-/антиоксидантній системі в тканині нервах при діабетичній нейропатії та
можливий вплив препарату «Кокарніт» на ці показники.
Методи та матеріали: Дослідження проведені на 40 білих
нелінійних щурах-самцях масою 180-200 г. Щури були поділені на 4
групи, групу 1 складали інтактні тварини. У тварин груп 2-4 викликали
ЦД за допомогою введення стрептозоцину i.p. в дозі 65 мг/кг. Для
підтвердження розвитку ЦД проводили глюкозотолерантний тест, а для
підтвердження розвитку нейропатії проводили тести на чутливість за
допомогою тензоальгометра та методу tail flick. Далі протягом 9 днів один
раз на день групі 2 вводили фізіологічний розчин, групі 3 — 0,5% розчин
лідокаїну гідрохлориду, групі 4 — препарат «Кокарніт» розчинений в
0,5% розчині лідокаїну гідрохлориду (виробник «World Medicine») в дозі
1 мг/кг. Після цього проводили аутопсію та виділяли nervus ischiadicus,
після чого гомогенізували та визначали. рівень продуктів перекисного
окиснення ліпідів (ПОЛ): дієнових кон’югатів, шифових основ, ТБКактивних компонентів, а також рівень продуктів окисної модифікації
білків (ОМБ) та сульфгідрильних груп. Досліджували активність супероксиддисмутази (СОД) та каталази (КАТ).
Результати: У щурів з нейропатією у тканині нерва відбулось підвищення рівня дієнових кон’югатів у 1,4 рази (p<0.05), ТБК-активних
продуктів у 1,5 рази (p<0,05), шифових основ у 1,4 рази (p<0,05), порівняно з інтактними щурами. Також зареєстровано збільшення продуктів
ОМБ з піками поглинання 356 нм і 370 нм у 2 (p<0.05) і 1,9 рази
(p<0.05) та з піками 430 нм і 530 нм у 1,5 (p<0.05) і 1,7 рази (p<0.05),
відповідно, порівняно з інтактними щурами. При цьому рівень сульфгідрильних груп зменшувався: небілкових — у 1,6 рази (p<0,05), білкових і
4

загальних — у 1,3 рази (p<0,05) відносно інтактних щурів. Одночасно у
1,4 рази (p<0,05) знижувалась активність СОД, активність КАТ — у 1,3
рази (p<0,05). Лідокаїн не викликав достовірних змін в активності ферментів антиоксидантної системи у щурів з діабетичною нейропатією порівняно з групою щурів у котрих спостерігалась діабетична неропатія. У
щурів з діабетичною нейропатією, яким вводили препарат «Кокарніт»,
рівень продуктів ПОЛ та ОМБ зменшувався, а активність КАТ підвищувалась, в той самий час, як активність СОД не змінювалась порівняно з
групою щурів з діабетичною нейропатією, якій вводили фізіологічний
розчин. Вміст білкових, не білкових та загальних сульфгідрильних груп у
щурів з діабетичною нейропатією зменшувався в 1,2 рази (p<0,05), 1,6
разів (p<0,05) та 1,3 рази (p<0,05) відповідно. Введення лідокаїну не
викликало достовірних змін вмісту сульфгідрильних груп у щурів з діабетичною нейропатією порівняно з групою щурів з діабетичною нейропатією, якій вводили фізіологічний розчин . у яких за змінювався. Введення
препарату «Кокарніт» викликало збільшення вмісту не білкових загальних сульфгідрильних груп в 1,3 рази (p<0,05), також спостерігалась
тенденція до відновлення вмісту білкових та загальних сульфгідрильних
груп.
Висновки: 1) Діабетична нейропатія викликала порушення в про/антиоксидантній системі в тканині сідничного нерва. 2) Кокарніт у щурів
з діабетичною нейропатією приводив до відновлення порушеної рівноваги в про-/антиоксидантній системі в тканині сідничного нерва.

CORRECTION PARAMETERS OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN
EXPERIMENTAL CUT-WOUND
Amiri A., Medvedieva N., Taburets O., Nikitina N.
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Skin injuries are the most common types of injuries occurring in daily
life. Despite the wide variety of dermatotropic drugs used to treat the wound
process, the creation of an effective domestic dermatotropic drug is an actual problem nowadays. Middle-mass molecules (MMM) are a convenient clinical indicant characterizing the pathologic processes development dynamics.We used Cerium to test MMM level in the blood serum in dynamics.
The aim of this work was to study concentrations of MMM and Creactive protein (CRP) in blood serum under the conditions of modeling cut
wound and treatment of Cerium dioxide.
Materials and methods: Study was carried out on 75 white nonlinear male rats. The model of full-thickness skin wound was used (Henry SL,
2008). Rats were divided into 3 groups: control-first group (animals without
experimental skin wounds), second group (wound healing without drugs)
and third group — experimental (nanocrystal Cerium dioxide 1 mmol/ml
dissolved in 0,5% Carbopol 980 were used). The solution of Cerium was in a
gel form due to carbopol. Level of low and medium mass molecules were
measured by Gabrielyan method with modifications (Gabrielyan N.I.,1985).
Concentration of CRP was measured by turbidimetric method. Type of data
distribution in groups was checked with Shapiro-Wilk test.
Results: Current study demonstrates elevated level of markers of
endogenous intoxication (MMM) in the serum in the group of animals with
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untreated lesions was 8, 6, 8 and 4 times (p <0,05) on 3rd, 6th, 9th, 14th
days and then day of full epithelization compared with control values. However, in rats which the wounds were treated with Ceruim dioxide this index
was 2, 1.4 and 4 times (р < 0,05) lower than in group of untreated injury on
6th, 9th and 14th days accordingly, and less elevated than the control values: 4,1 and 1.3 times (р < 0,05) on 9th and 14th days respectively.
We have shown an increase in the level of CRP on the 3rd, 6th, 9th
and 14th days of the experiment in comparison with control (up to 10 μg /
ml) in the blood serum of all the experimental groups. Restoration of this
indicator to normal values was observed in groups of animals that received
Cerium dioxide on the 20th day of the experiment, correlates with full epithelization.
Conclusions: Middle-mass molecules pool is considered to be the
basic biochemical marker reflecting the level of pathological protein metabolism. Experimental correction reduces the level of endogenous intoxication
and decreases C-reactive protein, so Cerium dioxide can be considered as a
promising tool for prevention and treatment of the wound.

ПОКАЗНИКИ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА
БІЛКІВ У ХРЯЩОВІЙ ТКАНИНІ ЩУРІВ ЗА УМОВ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕОАРТРИТУ
Вовк А.А., Короткий О.Г., Блохіна О.Г., Фалалєєва Т.М., Дворщенко К.О.,
Берегова Т.В., Остапченко Л.І.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

ВСТУП. Остеоартрит (ОА) є широкорозповсюдженим захворюванням
опорно-рухової
системи,
пов’язаної
з
порушенням
про/антиоксидантного балансу організму, що призводить до деградації
хрящової тканини рухомих з’єднань кінцівок [1]. Характерними симптомами ОА є скутість при русі та больові відчуття. Сучасна терапія ОА в
першу чергу пов’язана з лікуванням ознак захворювання. Вивчення динаміки запальних процесів, що ініціюють патологію, допоможуть зрозуміти механізми лікування причин ОА.
МЕТОДИ. Роботу проведено на білих нелінійних щурах-самцях, масою 180-240 г. Запалення, що моделює ОА, викликане інтрадермальним
введенням ад’юванту (група «Ад’ювант», n=8) та суміші ад’юванту з
телячим колагеном 2-го типу (група «Колаген», n=8) на перший та сьомий день експерименту. Група «Контроль» отримала еквівалентне введення фізіологічного розчину. Тварин утримували на стандартному раціоні віварію протягом 28 діб для розвиту запалення [6]. Після гуманної
декапітації щурів, відбиралися зразки для подальших біохімічних досліджень. Хрящову тканину додатково гомогенізували механічним гомогенізатором з додаванням фізіологічного фосфатного буферу. Інтенсивність
генерації супероксидного аніон-радикалу у біологічному матеріалі визначено за накопиченням ХТТ-формазану [5]. Вміст пероксидів виміряно за
допомогою специфічної реакції з сорбітолом. Вміст ТБК-активних продуктів визначено за реакцією з тіобарбітуровою кислотою [3]. Вміст продуктів окисної модифікації білків визначено за методом Мещишена [2] з
модифікаціями.
РЕЗУЛЬТАТИ. Експериментальне запалення викликає закономірне
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підвищення вмісту прооксидантних сполук в хрящовій тканині суглобів
щурів [4]. При цьому колаген індукований ОА призводить до значно
більшого підвищення інтенсивності вільнорадикальних процесів. Показано підвищення вмісту супероксид аніон-радикалу, пероксидів, ТБКактивних продуктів, як у групі «Ад’ювант», так і в групі «Колаген» в
порівнянні з контролем. Введення ад’юванту призводить до збільшення
вмісту продуктів окисної модифікації білків у порівнянні з контролем. При
колаген-індукованому запаленні збільшується вміст альдопохідних продуктів нейтрального характеру, кетопохідних продуктів нейтрального
характеру, альдопохідних продуктів основного характеру та кетопохідних продуктів основного характеру в порівнянні з контролем.
ВИСНОВКИ. Експерементальний артрит призводить до ініціації запальних процесів в організмі. Це сприяє підвищенню інтенсивності вільнорадикальних
процесів
в
хрящовій
тканині,
що
зміщує
про/антиоксидантний баланс в бік дегенерації хрящової тканини. Колаген-індукований ОА показав більш вираженні ознаки запалення і може
бути використаний за даних експериментальних умов для дослідження
ефективності засобів терапії ОА.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ АНТРОПОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
ТА ТИПОМ ІНСУЛІНЕМІЇ У ХВОРИХ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ
СИНДРОМОМ
Гаман І.О., Човганюк О.С., Краснопольський С.З., Гохкаленко М.С.
Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

Мета. Оцінити взаємозв’язок між антропометричними показниками
та типом інсулінемії у хворих із метаболічним синдромом (МС) залежно
від гендерних особливостей.
Методи дослідження. Обстежено 124 хворих (31 чоловіки, 93
жінки; середній вік 59±11 років) із МС. Проведено загально-клінічне
обстеження, визначення маси тіла, зросту, обводу талії, пероральний
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глюкозо-толерантний тест із визначенням рівня глюкози, ендогенного
інсуліну (ЕІ). За рівнем ЕІ в крові хворих розподілено на 3 групи: 1 група
— 42 хворих із нормальним рівнем ЕІ; 2 група — 32 хворих із реактивною гіперінсулінемією; 3 група — 50 хворих із спонтанною гіперінсулінемією. У кожній групі виділено підгрупи: А — з нормальною масою тіла
(ІМТ=18,9-24,9 кг/м2), В — із надмірною масою тіла (ІМТ=25-29,9 кг/м2),
С — з ожирінням (ІМТ >30 кг/м2). Контрольну групу склали 20 здорових
осіб.
Результати. У 1 групі нормальна маса тіла відмічалась у 28,6%
випадків, надмірна маса тіла і ожиріння — у рівній мірі по 35,7% випадків. У 2 і 3 групі переважали хворі з ожирінням — у 71,9% і 84,0% випадків відповідно. У 1 групі у чоловіків із надмірною масою тіла показник
ОТ складав (103,0±1,41) см, з ожирінням — (116,6±6,69) см (р<0,05); у
жінок — (93,3±5,64) см і (108,13±7,51) см відповідно (р<0,05). У 2 групі
серед чоловіків з надмірною масою тіла показник ОТ складав
(104,14±1,35) см, з ожирінням — (111,30±2,38) см; серед жінок —
(95,4±9,40) см і (108,13±13,89) см відповідно (р<0,05). У 3 групі у чоловіків із надмірною масою показник ОТ складав (106,00±5,66) см, з ожирінням — (113,92±7,38) см (р<0,05); у жінок — (94,5±4,04) см і
(112,47±10,61) см відповідно (р<0,05).
Висновок. Найвищі показники ІМТ та ОТ характерні для чоловіків
і жінок за умови спонтанної гіперінсулінемії.

ПУХЛИНО-АСОЦІЙОВАНІ АДИПОЦИТИ: ЗВ'ЯЗОК З
ДИСЕМІНАЦІЄЮ ПУХЛИННИХ КЛІТИН, МЕТАСТАЗУВАННЯМ ТА
ПЕРЕБІГОМ РАКУ ШЛУНКА.
Ганусевич І.І., Гуменюк Л.Д., Гончаренко В.В.
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.
Кавецького НАН України, Київ, Україна

Відомо, що жирова тканина негативно впливає на функції інших
тканин та органів, і таким чином ожиріння погіршує перебіг різних захворювань, зокрема онкологічних. Адипоцити є одним з основних компонентів мікрооточення багатьох пухлин, зокрема при раку шлунка (РШ), молочної залози, нирок, яєчників, прямої кишки. При взаємодії жирової
тканини з пухлинними клітинами адипоцити перепрограмовуються в
пухлино-асоційовані адипоцити (ПАА), які є головним джерелом енергії
та секреції адипокінів для клітин пухлини, характеризуються пропухлинними властивостями та стимулюють пухлинну прогресію. Таким чином,
складні стосунки між пухлиною та прилеглою до неї жировою тканиною
являють собою своєрідний симбіоз та сприяють прогресуванню онкологічного захворювання. Тому комплексне вивчення ролі ПАА в перебігу РШ
дозволить оцінити можливості їх використання в якості нових маркерів
прогнозу з метою індивідуалізації протипухлинної терапії для хворих з
надмірною вагою. Мета дослідження: дослідити зв'язки між кількістю
ПАА в пухлині та клініко-патологічними характеристиками, наявністю
дисемінованих пухлинних клітин (ДПК) у кістковому мозку (КМ) і загальною виживаністю (ЗВ) хворих на РШ. Матеріали і методи: обстежено
112 хворих на РШ (75 чоловіків, 37 жінок), які розподілились за стадіями
захворювання наступним чином: 19 — I, 32 — II, 34 — III, 27 — IV стадії.
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Всі пацієнти були проінформовані та дали згоду на дослідження. Використано методи імуногісто- та імуноцитохімічні, загально-клінічні та статистичні. Кількість ПАА у пухлинній тканині шлунка визначали за експресією
білка Plin5 (кількість Plin5+-клітин), наявність ДПК у КМ — за наявністю
панцитокератин-позитивних клітин (panCK+ клітин). В статистичній обробці результатів використані t-критерій Стьюдента, кореляційний аналіз,
аналіз виживаності за Каплан-Майєром. Результати: ПАА виявлено в
пухлинах всіх хворих на РШ, при цьому їхня кількість варіювала в межах
від 5% до 51%, медіана становила 26,5%. Показано, що кількість ПАА в
РШ не залежить від статі та віку хворих. Недиференційований РШ відрізняється у 1,5 рази достовірно вищою кількістю ПАА, ніж аденокарциноми. Вміст Plin5+-клітин зростає залежно від розмірів пухлини і у хворих
категорії рТ4 сягає 31,5±2,0%, що у 1,3 рази достовірно вище за показники в пухлинах хворих категорії рТ1. Як при регіональному, так і при
віддаленому метастазуванні, в пухлинах виявлено у 1,2 рази більше ПАА,
ніж при відсутності метастазів (p<0,05). Виявлено, що за наявності ДПК у
КМ кількість ПАА в пухлинах загальної групи хворих на РШ достовірно у
1,2 рази вища, ніж за відсутності (р=0,01). Важливо, що для хворих
категорії М0, тобто без клінічно визначених метастазів, також характерна
достовірно вища кількість ПАА при наявності ДПК у КМ порівняно з їхньою відсутністю. Показано, як для загальної групи хворих на РШ, так і
для хворих категорії М0 з наявними ДПК у КМ (тобто з мінімальною залишковою хворобою (МЗХ)), що пацієнти з нижчою, ніж 26,5%, кількістю
ПАА в пухлині живуть достовірно довше та мають нижчий ризик несприятливого перебігу захворювання (log-ranktest, р < 0,01) у порівнянні з
пацієнтами, в пухлинах яких кількість ПАА була вищою від 26,5%. Висновки: ПАА в пухлині є фактором, що пов’язаний із ростом пухлини, її
реґіонарним і віддаленим метастазуванням та осіданням ДПК у місцях
віддаленого метастазування. Показники кількості Plin5+-клітин в пухлині
можуть бути використані в контролі перебігу захворювання, зокрема і
при МЗХ, з метою корекції протипухлинної терапії у хворих на РШ з надмірною вагою.

ВПЛИВ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ НА СТАН
ГЕМОМІКОРОЦИРКУЛЯТОНОГО РУСЛА ШКІРИ ЩУРІВ:
МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Грицевич Н.Р.1, Верещака В.В.2
міська косметологічна лікарня, Україна
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
1Львівська

Метою нашого дослідження було визначення впливу портальної гіпертензії на морфофункціональний стан мікросудин шкіри і гіподерми
через 30, 60, 90 діб відновно-адаптаційного періоду.
Для моделювання портальної гіпертензії використовували білих
нелінійних лабораторних щурів-самців віком 3-5 міс., масою 200-250 г,
яким здійснили перев’язку портальної вени на 50%. Дослідженню підлягала шкіра живота, яку голили за добу до початку експерименту.
У тварин контрольної групи у гіподермі виявлялася широкопетлиста судинна сітка, яка складалася з артеріолярних петель полігональної
форми діаметром 64,36 мкм ± 0,14 мкм, м’язового типу будови. З гіподе9

рми у дерму проходили мікросудини діаметром 46,08 мкм ± 0,28 мкм, які,
з’єднуючись, утворювали субдермальну артеріолярну сітку. На межі сосочкового та сітчастого шарів дерми виявлялася сітка, що була утворена
артеріолами діаметром 21,42 мкм ± 0,31 мкм. Під базальною мембраною
знаходилися капілярні петлі з діаметром мікросудин 12,34 мкм ± 0,27
мкм. Збираючі венули утворювали поверхневе субпапілярне сплетення,
діаметр 61,5 мкм ± 0,35 мкм. На межі сосочкового і сітчастого шарів було
глибоке субпапілярне сплетення, що складалося з венул діаметром 74,77
мкм ± 0,29 мкм. На межі сітчастого шару і гіподерми спостерігалася субдермальна венулярна сітка, що була утворена тришаровими мікросудинами діаметром 107,38 мкм ± 0,55 мкм. У гіподермі ідентифікувалися
мікросудини діаметром 134,64 мкм ± 2,03 мкм, що утворювали венозну
сітку.
Через 30 діб після початку експерименту кровоносні мікросудини
були дилатованими. У сітчастому шарі дерми навколо кровоносних судин
спостерігалися невеликі групи лейкоцитів. У гіподермальній артеріолярній сітці мікросудини були розширеними (65,43 мкм ± 2,28 мкм) порівняно з інтактними. Ядра ендотеліоцитів слабо контурувались, виступали у
просвіт мікросудин. Внутрішня еластична мембрана була помірно звивистою, мала складки різної висоти. Венули субдермального, гіподермального та глибокого субпапілярного сплетень були розширеними (діаметр
119,16 ± 2,57, 151,2 ± 1,4, 84,1 мкм ± 1,25 мкм відповідно), виявлялося
ущільнення їх стінок. У сітчастому шарі дерми середній діаметр артеріол
зменшувався (30,4 мкм ± 1,88 мкм), а збираючих венул поверхневого
субпапілярного сплетення, навпаки, збільшувався (70,2 мкм ± 0,96 мкм).
Діаметр артеріол на межі сосочкового та сітчастого шарів і капілярних
петель під базальною мембраною практично не зменшувався (15,25 ±
0,78, 7,44 мкм ± 0,51 мкм відповідно). За рахунок набряку стінок ендотеліоцитів у гемокапілярах відмічалося зменшення їх просвіту, що призводило до утворення еритроцитарних агрегатів.
Через 60 діб після початку експерименту у гіподермальній артеріолярній сітці мікросудини були розширеними (74,18 мкм ± 0,92 мкм)
щодо інтактних, але розширювалися порівняно з судинами через 30 діб
після початку експерименту. Венули суб-, гіподермального та глибокого
субпапілярного сплетень розширювалися (діаметр 118,45 ± 3,21, 153,4 ±
2,73, 80,43 мкм ± 2,51 мкм відповідно), виявлялося утворення перфорантів та набряк їх стінок. У сітчастому шарі дерми середній діаметр артеріол (39,8 мкм ± 3,1 мкм) та венул поверхневого субпапілярного сплетення збільшувався (74,6 мкм ± 2,25 мкм). Діаметр артеріол на межі сосочкового та сітчастого шарів і капілярних петель під базальною мембраною
збільшувався відносно попередньої групи (21,54 ± 1,94, 12,62 мкм ±
0,97 мкм відповідно).
Через 90 діб після початку експерименту середній діаметр артеріол гіподерми поступово зменшувався (51,68 мкм ± 1,68 мкм) відносно
значень за 60-ту добу. Діаметр артеріол субдермальної сітки збільшувався і наближався до значень інтактних тварин (42,42 мкм ± 1,1 мкм).
Середній діаметр артеріол субдермальної сітки на межі сосочкового і
сітчастого шарів (12,22 мкм ± 0,81 мкм) і капілярних петель під базальною мембраною (6,84 мкм ± 0,51 мкм) був зменшеним, що мало ознаки
склеротичних змін мікросудин. Діаметр венулярної ланки залишався
збільшеним: у збираючих венулах поверхневого субпапілярного сплетення він становив 94,15 мкм ± 1,44 мкм, збираючих венулах глибокого
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субпапілярного сплетення — 133,6 мкм ± 3,03 мкм, венулах субдермального сплетення — 96,32 мкм ± 4,34 мкм, венулах сплетення гіподерми —
155,16 мкм ± 4,47 мкм. У артеріолах та венулах виявлялись мікроаневризми та венозні сакуляції.
Зміни мікросудин шкіри, які відмічаються при портальній гіпертензії, ми схильні розглядати як результат глибокого порушення гемодінаміки у тканині, що є складним ланцюгом перебудови гемомікроциркуляторного русла на пряму дію підвищеного тиску у портальній вені і є вторинною відповіддю на системне судинне ураження.

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ЩОДО МЕДИКОМЕНТОЗНОЇ
ПРОФІЛАКТИКИ ГАСТРОПАТІЙ, ЗУМОВЛЕНИХ ЗАСТОСУВАННЯМ
НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
Дев’яткіна Т.О., Чечотіна С.Ю., Петрова Т.А., Островська Г.Ю., Колот Е.Г.
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава,
Україна

Лікування і профілактика захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ), пов’язаних з прийомом нестероїдних протизапальних засобів
(НПЗЗ), є однією з важливих проблем як сучасної гастроентерології, так і
загалом внутрішньої медицини [1, 2]. Вважається, що термін НПЗЗгастропатії («NSAID-gastropathy») для визначення патології уражень
слизової оболонки верхніх відділів травного тракту, що виникали на фоні
прийому НПЗЗ і характеризувались розвитком ерозій і виразок, був вперше запропонований Roth S. і Bennet R.E. у 1987 р. Запровадження цього терміну передбачало визначення патології, яка виникала на фоні прийому НПЗЗ і її відмежування від запалення слизової оболонки, яке визначалось як гострий або хронічний гастрит. Незважаючи на столітню історію використання НПЗЗ у клінічній практиці, досі залишається не вирішеним питання щодо усунення їх побічних реакцій, серед них найбільша
питома вага припадає на ульцерогенність [1]. НПЗЗ зумовлюють понад
40% усіх побічних ефектів фармакотерапії в Україні, при цьому 90%
становлять гастродуоденальні ускладнення. До найбільш тяжких проявів
гастропатії зараховують ерозивно-виразкові ураження слизової оболонки
шлунку і слизової оболонки дванадцятипалої кишки, причому частота
утворення виразок шлунку складає в середньому 20%, а дванадцятипалої кишки — 10%. На тлі тривалого застосування НПЗЗ гастродуоденальні виразки в 40% випадків ускладнюються кровотечею [3]. Кожен із цих
засобів може викликати ушкодження слизової оболонки ШКТ, однак відносний ризик розвитку ускладнень у різних препаратів є неоднаковим.
За даними L.A. Garsia Rodrigues (1998), найменший ризик розвитку гастро- і дуоденопатій, ускладнених кровотечею, мають ібупрофен і диклофенак натрію, а найбільший — піроксикам, толметин, фенілбутазон,
кислота ацетилсаліцилова, кеторолак, індометацин; напроксен і суліндак
займають проміжне положення [4]. За даними [5] за частотою виникнення ушкодженнь слизової оболонки ШКТ НПЗЗ можна розташувати наступним чином: німесулід — 4,6%, мефенамінова кислота — 8,5%, ібупрофен — 9%, напроксен — 18,6%, кетопрофен — 42,1%, диклофенак натрію — 44,2%, індометацин — 48%. Для зменшення частоти розвитку
небезпечних ускладнень з боку травного тракту був створений новий
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клас НПЗЗ — селективних інгібіторів циклооксигенази-2 (ЦОГ-2), що
блокують переважно синтез прозапальних простагландинів: целекоксиб,
парекоксиб, еторикоксиб, мелоксикам, німесулід та ін. Вважають, що
найбільш раціональною є первинна профілактика НПЗЗ-гастропатій з
урахуванням наявності та значимості факторів ризику та порівняльного
ризику її виникнення, яка запропонована American Rheumatology
Association (2002 р.). Профілактичне призначення противиразкових препаратів показане хворим, у яких відзначається підвищений ризик розвитку ерозивно-виразкових уражень шлунку і дванадцятипалої кишки.
Алгоритм профілактики НПЗЗ-гастропатій включає:
1. Своєчасне виявлення хворих із високим ризиком розвитку ерозивно-виразкових уражень ШКТ.
2. Призначення селективних інгібіторів ЦОГ-2 або найменш ульцерогенних НПЗЗ.
3. Профілактичне призначення противиразкових препаратів — інгібіторів протонної помпи у стандартних дозах: омепразол — 20 мг/добу,
ланзопразол — 30 мг/добу, пантопразол — 40 мг/добу, рабепразол — 20
мг/добу, езомепразол — 20 мг/добу; блокаторів Н2-рецепторів гістаміну
(краще в подвоєних дозах) або аналогів простагландинів (мізопростол —
у дозі 400–800 мкг/добу). Однак, застосування Н2-гістаміноблокаторів, а
також антацидих лікарських засобів може нівелювати загрозливі симптоми диспепсії, а також гальмувати процес адаптації шлунку до місцевих
уражень.
4. Проведення ерадикаційної терапії Н.pylori протягом 10-ти днів
за показаннями (згідно клінічним протоколам).
Доцільним вважають застосування засобів із політропними фармакологічними ефектами (кверцетину, вінборону). Ефективність цих препаратів, які використовують з профілактичною та лікувальною метою при
гастропатіях, що викликані НПЗЗ, вже підтверджені в багатьох наукових
дослідженнях як в експерименті, так і в клініці [6]. Таким чином, проблема профілактики НПЗЗ-гастропатій залишається актуальною і повністю
не вирішеною та потребує подальших досліджень.
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ЗМІНИ МАСИ ТІЛА ТА СПОЖИВАННЯ ЇЖІ У ЩУРІВ З
ІНДУКОВАНИМ ВИСОКОКАЛОРІЙНОЮ ДІЄТОЮ ОЖИРІННЯМ
ПРИ РІЗНИХ РЕЖИМАХ ВВЕДЕННЯ МЕЛАТОНІНУ
Калмикова О.О., Пустовалов А.С., Варенюк І.М., Дзержинський М.Е.
ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету
імені імені Тараса Шевченка, Україна

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я через ожиріння
в світі щорічно помирає 2,8 мільйона людей. Це складне метаболічне
захворювання включає в себе порушення ендокринної та імунної систем,
що може призводити до ускладнень — виникнення діабету 2 типу [1].
Зараз активно вивчаються можливості залучення мелатоніну в терапію
ожиріння для нормалізації секреції адипокінів [2], зниження прозапальних реакцій в жировій тканині [3], стимуляції появи бежевих адипоцитів
[4], модуляції гіпоталамічних сигналів харчової поведінки та терморегуляції [5], проте режим, шляхи та дози введень потребують детальних
досліджень.
Нелінійних щурів-самців було розподілено на 6 експериментальних груп: 1) Контроль (К) — стандартний корм; 2) Ожиріння (О) — висококалорійна дієта; 3) Мелатонін (М) — стандартний корм та введення
мелатоніну за 1 год після ввімкнення світла (Zeitgeber time (ZТ) 1) (М
ZТ01) та 4) за 1 год до вимкнення світла ZТ 11 (М ZТ11); 5) Ожиріння +
мелатонін ZТ 1 (ОМ ZТ01); 6) Ожиріння + мелатонін ZТ11 (ОМ ZТ11).
Мелатонін вводили перорально протягом 3 тижнів в концентрації 30
мг/кг/день. Тварин важили один раз на тиждень, замір споживання води
та корму проводили кожний день.
Введення мелатоніну не впливали на приріст маси, проте достовірно зменшували зростання швидкості (різниці) приросту при вечірньому
введенні у групі з ожирінням (О — 16±2,7%, ОМ ZТ11 — 5,6±1,4%), не
впливаючи при цьому на споживання їжі і води та на швидкість приросту
контрольних груп (К — 10±1,3%, М ZТ11 — 8,5±0,4%). Ранкові введення
мелатоніну призводили до достовірного зменшення споживання їжі (К —
23±0,5 г, М ZТ01 — 20±0,4 г, О — 24±0,8 г, ОМ ZТ01 — 19±0,7 г), але
швидкість приросту достовірно не відрізнялась у груп, яким вводили
мелатонін, від груп з ожирінням або контрольних.
Таким чином, дія мелатоніну на розвиток ожиріння, індукованого
висококалорійною дієтою, можливо залежить від часу його введення та
проявляється у зменшенні швидкості приросту маси тіла при введенні за
годину до вимкнення світла, та зменшенні споживання їжі при введенні
за годину після ввімкнення світла.
Література
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High-calorie diet as a factor of prediabetes development in rats / T.P. Karpovets,
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Inter-relationships of the chronobiotic, melatonin, with leptin and adiponectin:implications for obesity / K. Szewczyk-Golec, A. Woźniak, R. J. Reiter, et al. //
Journal of pineal research. — 2015. — Vol. 59, №3. — P. 277-291.
Melatonin ameliorates low-grade inflammation and oxidative stress in young Zucker diabetic fatty rats / A. Agil, R. J. Reiter, A. Jiménez-Aranda, et al. // Journal of
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Melatonin induces browning of inguinal white adipose tissue in Zucker diabetic
fatty rats / A. Jiménez-Aranda, G. Fernandez-Vazquez, D. Campos, et al. // Journal
of pineal research. — 2013. — Vol. 55, № 4. — P. 416-423.
Melatonin counteracts changes in hypothalamic gene expression of signals regulating feeding behavior in high-fat fed rats / M. J. Ríos-Lugo, V. Jimenez-Ortega, P.
Cano-Barquilla, et al. // Hormone molecular biology and clinical investigation. —
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ВПИВ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРА НА КАПІЛЯРИ ТИМУСА
ЩУРІВ
Керечанин І.В.
Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет», м.
Київ, Україна

Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що вивчення
впливу складових бензину на організм людини є необхідним для запобігання забруднення ґрунту продуктами згоряння бензину, суміжних з
ґрунтом середовищ, особливо води, як невідємного фактора життєдіяльності організму. Одним з джерел забруднення ґрунтових вод є продукти
крекінгу нафти, нафтопереробки та складові моторного палива, а також
його складових. За останній час на території України значно збільшилась
кількість транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння карбюраторного типу, тобто бензинові (цикл Отта), отже потреба в паливі
зросла.
Відомо, що тимус є центральним органом імунної системи, який відіграє важливу роль у формуванні iммyннoї відповіді на ендо- i екзогенні
антигени. У зв'язку iз зростаючим забрудненням довкілля значно збільшилась кількість захворювань, які пов'язані з патологією iмyннoї системи.
Відповідно до мети і задач даного дослідження експериментально
моделювалися близькі до реальних умови споживання питної води, забрудненої метилтретбутиловий ефір. Мінімальним рівнем такого забруднення вважається 1/1000-1/2000 середньотоксичної дози.
Для дослідження нами обрана адекватна експериментальна модель –тимус білих щурів. Це пов'язано з тим, що тимус у щурів добре
розвинений i за морфофункціональними параметрами подібний до тимуса
людини.
Забір матеріалу проводився на 3, 8, 15, 22 та 60 добу від початку
введення токсичної речовини, з метою вивчення змін в структурі стінки
ланок гемомікроциркуляторного русла та клітин тимуса білих щурів під
дією метилтретбутилового ефіра та встановлення залежності патоморфологічних змін від дози та терміну введення.
Узагальнюючи одержані при виконанні проведеного нами дослідження дані слід відмітити, що вплив метилтретбутилового ефіра за умов
дії різних (500 мг/кг; 50 мг/кг; 5 мг/кг; 0,5 мг/кг) одноразових щодобових доз призводить до розвитку типових структурних змін судин гемомікроциркуляторного русла та клітин тимуса щура, що мають характерну
дозозалежну поетапну послідовність і складаються з: І — фази відносної
резистентності;
ІІ
—
фази
реактивних
та
компенсаторнопристосувальних змін; ІІІ — фази виснаження; ІV — фази ефективної
адаптації або нормалізації структурної будови.
Важливо підкреслити, що визначальною складовою ІІІ фази (фази
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виснаження) вивченого патологічного процесу є апоптоз ендотеліоцитів,
лімфоцитів і вакуолізація епітеліоретикулоцитів тимуса. З’ясовано, що у
тварин ІV групи (які одержали найменшу із застосованих доз метилтретбутилового ефіра, а саме 0,5 мг/кг) фаза виснаження відсутня і заміщується фазою ефективної адаптації, структурні прояви якої з’являються
вже через 22 доби експерименту. Водночас у тварин І групи (які одержали найбільшу із застосованих доз метилтретбутилового ефіра, а саме
500 мг/кг) відсутня І фаза (фаза відносної резистентності). Проте встановлено, що у цих тварин, а також у тварин ІІ групи (доза метилтретбутилового ефіра 50 мг/кг) відсутня ІV фаза (фаза нормалізації структурної
будови). Таким чином 22 доба експерименту є своєрідною точкою біфуркації, коли при довготривалій дії різних застосованих доз метилтретбутилового ефіра деструктивні зміни (що потребують підвищеної напруги
регенераторних механізмів) можуть стати зворотніми (у тварин ІІІ та ІV
груп) або незворотніми (у тварин І та ІІ груп) і завершитися клітинною
загибеллю.
Таким чином, метилтретбутилового ефір — речовина, що широко
застосовується в промисловості і транспорті та, як вважають (віднесена
до найнижчого — ІV класу небезпеки) демонструє низьку токсичність, є
глобальним забруднювачем довкілля, що потребує прискіпливої уваги з
боку гігієністів та клініцистів.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАТУСУ У
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ
Кітура О.Є., Потяженко М.М.
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м.Полтава,
Україна

На сьогоднішній день зберігається тенденція до зростання захворюваності на хронічний панкреатит (ХП) як в Україні так і в світі. Ефективність лікування, перебіг захворювання, в значній мірі залежить від
виконання пацієнтом рекомендацій лікуючого лікаря. Доведено, що на
формування терапевтичної співпраці впливають цілий ряд факторів,
зокрема психологічні особливості хворого.
Мета роботи. Оцінити якість життя (ЯЖ) та ступінь вираженості
тривожних розладів у хворих на ХП.
Матеріали та методи дослідження. В дослідження було включено 68 хворих на ХП, з них 36 жінок та 32 чоловіків. Середній вік склав
56,9 ± 7,4 роки, тривалість захворювання — 9,5 ± 4,9 роки. Контрольну
групу склали 30 здорових осіб, рандомізованих за віком та статтю.
Діагноз ХП встановлений згідно до Наказу МОЗ України від
10.09.2014 № 638 "Про затвердження та впровадження медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному панкреатиті». Інтенсивність больового синдрому оцінювалася за
10 бальною візуальною аналоговою шкалою (ВАШ). Вивчення якості
життя хворих проводилося за допомогою спеціалізованого опитувальника
гастроентерологічного хворого GSRS (Gastrointestinal Simptom Rating
Scale). Вивчення рівня тривожних розладів проводилося за допомогою
опитувальника Ч.Д.Спілбергера-Ю.Л.Ханіна.
Отримані результати. Аналізуючи результати визначення ЯЖ за
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опитувальником GSRS, у хворих на ХП, в порівнянні з контрольною групою, відмічено достовірне збільшення показників по трьом з п’яти шкалам: абдомінальний біль, диспептичний та діарейний синдроми. У пацієнтів на ХП показник ЯЖ за шкалою оцінки абдомінального болю склав
10,2 ± 3,6 бали, в контрольній групі — 2,4 ± 0,8 бали (p<0,05), за шкалою «диспепсичний синдром» — 20,4 ± 3,2 бали у хворих на ХП, в контрольній групі — 7,0 ± 1,7 бали (p<0,01), за «шкалою діарейний синдром», відповідно, 15,3 ± 3,4 бали та 5,1 ± 1,3 бали (p<0,001). Найбільш виражене погіршення ЯЖ спостерігалося у хворих із вираженим
больовим синдромом (більше 6 білів за шкалою ВАШ) та діарейним синдром (більше 8 випорожнень на добу).
У хворих на ХП достовірно вищий рівень тривожності в порівнянні
з контрольною групою. Так, рівень реактивної тривожності (РТ) у пацієнтів на ХП становив 3,25 ± 0,67 бали, в контрольній групі — 1,7 ± 0,24
бали (p<0,05), рівень особистісної тривожності у хворих на ХП склав
2,95 ± 0,29 бали, в контрольній групі — 1,65 ± 0,12 бали (p<0,001).
Проводячи детальний аналіз, залежно від клінічної картини, у пацієнтів з
вираженим діарейним та больовим синдромом спостерігався дуже високий рівень реактивної тривожності. Так у пацієнтів з діарейним синдромом рівень реактивної тривожності склав 3,6 ± 0,32 бали, особистісної
тривожності — 3,18 ± 0,20 балів, у пацієнтів з перевагою больового синдрому, відповідно, 3,5 ± 0,30 та 3,2 ± 0,4 бали.
Висновки:
1. У пацієнтів на ХП відмічено зниження ЯЖ та суттєві зміни в психоемоційному статусі у вигляді підвищення рівня особистісної та реактивної тривожності.
2. У пацієнтів вираженим з больовим та діарейним синдромами
спостерігається більш виражене погіршення ЯЖ та дуже висока реактивна тривожність.

ПРО ЗАЛУЧЕННЯ TRPV4 РЕЦЕПТОРІВ У РЕГУЛЯЦІЮ
ГІДРОХЛОРИДНОЇ КИСЛОТИ В ШЛУНКУ ЩУРІВ
Коваль А.А.1, Пилипенко С.В.1, Жолос О.В.2, Hu H.3
національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Україна
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
3Інститут медицини Вашингтонського університету, Сант Луіс, США

1Полтавський

Вступ. Клас іонних каналів TRP (Transient Receptor Potential) був
останнім із відкритих класів іонних каналів. В наш час у хребетних знайдено 29 ізоформ TRP каналів, які розділені на 7 підкласів (TRPC, TRPV,
TRPM, TRPML, TRPP, TRPA, TRPN). Ці канали здійснюють широкий діапазон функцій. Вони відкриваються у відповідь на множину стимулів, таких
як холод або високі температури, природні хімічні речовини (ментол,
камфора, капсаіцин), механічні стимули і зміни складу ліпідного бішару.
TRP канали беруть участь у різних фізіологічних процесах — фоторецепції, сприйнятті феромонів, відчутті смаку, болю, хімічних агентів, механорецепції, тонусу гладеньких м’язів і регуляції тиску крові. Деякі з агоністів і антагоністів TRP рецепторів вже застосовуються в клінічній практиці.
Не дивлячись на це, слід зазначити, що фізіологічна роль TRP рецепто-
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рів, механізми активації і регуляції встановлені лише частково. Особлива
увага вчених прикута до підкласу TRPV рецепторів, серед яких TRPV1 є
найбільш вивченими і вважаються перспективною мішенню для створення нових анальгетичних препаратів. Але і інші члени TRPV, як і
TRPV1, залучені до основних рецепторів ноцицепції. Відомо, що гострий
біль пов’язаний зі сприйняттям температурних, механічних та хімічних
стимулів. Вважається, що поріг больової чутливості при дії тепла знаходиться близько 43 °С, коли активується ванілоїдний рецептор TRPV1,
стимуляцію якого викликає також капсаїцин, що зумовлює появу пекучого болю. Іншими кандидатами на сприйняття больових температурних
подразників є рецептори TRPV2, TRPV3 та TRPV4, що, ймовірно, активуються при різних температурах. Зокрема, для рецептора TRPV2 поріг
активації становить близько 52 °С, для TRPV3 та TRPV4 — між 25 та 35
°С. Деякі TRPV4 рецептори, на які сфокусована наша увага, широко експресуються в нейронах, гладеньких м»язах, ендотеліальних і епітеліальних клітинах, кератиноцитах та у остеобластах. Зважаючи на те, що
секреція гідрохлоридної кислоти в шлунку регулюється багатьма нейрогуморальними факторами, які забезпечують підтримання адекватної кислотності в порожнині шлунка, виключити участь TRPV4 рецепторів у
регуляції шлункової секреції не можна. Проте дані щодо залучення TRPV4
рецепторів у регуляцію шлункової секреції відсутні.
Метою роботи було дослідити вплив агоніста і антагоніста TRPV4
рецепторів на базальну та стимульовану карбахоліном шлункову секрецію гідрохлоридної кислоти у щурів.
Матеріали і методи. Дослідження проведені в умовах гострого
експерименту на 30 білих нелінійних щурах віком 4,5 місяці. Шлункову
секрецію щурів досліджували методом перфузії ізольованого шлунку за
Гхошем та Шільдом. Тварин анестезували уретаном у дозі 1,1 г/кг ваги
тварини внутрішньоочеревинно (в/о). В першій серії експериментів вивчали вплив агоніста TRPV4 каналів GSK1016790A (SigmaChemicalCo, St.
Louis, USA) (710 мкг/кг, розчиненого в ДМСО) і антагоніста TRPV4 каналів HC-067047 (SigmaChemicalCo, St. Louis, USA) (10 мкг/кг, розчиненого
в ДМСО) на базальну секрецію гідрохлоридної кислоти в шлунку щурів.
Секрецію досліджували упродовж 60 хвилин. Препарати вводили за 30
хв до початку експерименту. В другій серії досліджень вивчали вплив
агоніста і антагоніста TRPV4 каналів у вище наведених дозах на секрецію
гідрохлоридної кислоти в шлунку щурів, стимульовану карбахоліном
(Об’єднання “Львівфарм”, Львів, Україна) (10 мкг/кг). Стимульовану
кислу шлункову секрецію досліджували протягом 120 хв. Препарати
вводили за 30 хв до введення стимулятора. Задля визначення рівня кислої шлункової секреції в зібраних пробах визначили загальну кислотність
перфузату титраційним методом за допомогою іономіра. Для цього використовували 0,01N розчин NаОН. Кількість гідроксиду натрію, що йшла
на титрування перфузату в десятихвилинній пробі, дорівнює дебіту гідрохлоридної кислоти в титраційних одиницях, що виділялась в шлунку за
даний період часу. Після цього шляхом сумації дебітів усіх проб обчислювали дебіт кислоти, що виділилась протягом базальної та стимульованої шлункової секреції. Дебіт гідрохлоридної кислоти виражений в титраційних одиницях, перерахували в мікромолі. Результати досліджень піддавали статистичній обробці.
Результати. В першій серії проведених досліджень встановлено,
що агоніст TRPV4 каналів GSK1016790A не впливав на базальну шлунко-
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ву секрецію гідрохлоридної кислоти у щурів. Проте антагоніст TRPV4
каналів HC-067047 зменшував дебіт гідрохлоридної кислоти базальної
шлункової секреції з 37,17±3,70 мкмоль/60 хв в контрольній групі до
20,17±1,87 мкмоль/60 хв в дослідній групі, що було на 45,7% (p<0,05)
меншим у порівнянні з контролем. Під впливом агоніста TRPV4 каналів
GSK1016790A спостерігалася тенденція до збільшення дебіту гідрохлоридної кислоти шлункової секреції, стимульованої неселективним агоністом
мускаринових та нікотинових ацетилхолінових рецепторів карбахоліном.
Антагоніст TRPV4 каналів HC-067047 зменшував виділення гідрохлоридної кислоти шлункового соку, стимульованого карбахоліном, з
336,19±76,45 мкмоль/120 хв в контрольній групі до 89,53±7,64
мкмоль/120 хв в дослідній групі, або на 73,4% (p<0,001).
Висновки. 1. Так як агоніст TRPV4 каналів GSK1016790A не
впливає на секрецію гідрохлоридної кислоти в шлунку щурів, а антагоніст TRPV4 каналів HC-067047 її зменшує, ми припустили, що постійно
активні при нормальній температурі тіла TRPV4 рецептори справляють
тонічний стимулюючий вплив на секрецію гідрохлоридної кислоти в шлунку щурів. 2. Антагоністи TRPV4 каналів можна розглядати як перспективні мішені для створення нових лікарських препаратів для лікування
кислото залежних захворювань.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
БІОНАНОКОМПОЗИТУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ОЖИРІННІ
Конопельнюк В.В., Голобородько Є.Є., Якубцова І.В., Хілько, Т.Д.,
Преображенська Т.Д., Остапченко Л.І.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Створено новий біонанокомпозит (БК), який поєднує лікувальні
властивості біологічно активних сполук насіння Trigonella foenum
graecum L. і нанокремнезему [1]. Диоксид кремнію характеризується
унікальним комплексом фізико-хімічних та медико-біологічних властивостей, що обумовили його ефективне клінічне застосування як препарату
сорбційно-детоксикаційної дії як для шлунково-кишкового тракту, так і
для кровоносної і лімфатичної систем.
Метою даної роботи було оцінити активності маркерних ферментів цитолізу гепатоцитів, вміст ліпідів у сироватці крові як за умов експериментальної моделі ожиріння, так і при доповненні висококалорійної
дієти створеним нами біонанокомпозитом. Тварин розподілили на 3 групи
по 10 тварин у кожній. До 1-ї групи ввійшли контрольні тварини, які
отримували стандартний корм віварію та воду ad libitum. Тварини 2-ї
групи протягом 14 тижнів перебували на висококалорійній дієті (ВКД),
яка складалася зі стандартного корму, свинячого жиру (10%), курячих
яєць (10%), цукру (19%), арахісу (5%), сухого молока (5%), рослинної
олії (1%) [2]. Щури 3-ї групи протягом 14 тижнів разом з ВКД отримували біонанокомпозит (ВКД+БК). Досліджувані показники крові вимірювали
на біохімічному аналізаторі Microlab 300 (Elitech, France). Насіння
Trigonella foenum graecum L. (згідно фармакопейної книги) були надані
професором Шандором Макай з вирощених в Угорщині рослин сорту
Ovari 4. Розміри частинок дрібнодисперсного порошку біонанокомпозита
досліджували на лазерному кореляційному спектрометрі "ZetaSizer-3".
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(Malvern Instrument, UK). Середній гідродинамічний діаметр частинок БК
становив 30 нанометрів (nm).
У результаті проведених експериментів нами було встановлено
збільшення активності маркерних ферментів цитолізу гепатоцитів за умов
моделювання ожиріння у щурів: АЛТ на 40,2%; АСТ на 15,8%; ГГТ на
31,6% порівняно з контрольною групою. За умов споживання біонанокомпозиту разом з ВКД, активності ферментів були нижче: АЛТ на
30,7%; АСТ на 37,4 7%; ГГТ на 12,57% порівняно з показниками тварин,
які протягом 14 тижнів перебували на висококалорійній дієті. За результатами наших досліджень, вміст тригліциридів (ТГ) в сироватці крові
щурів, що споживали ВКД був на 109,9% вищий, ніж у щурів контрольної
групи. У тварин групи (БК+ВКД) вміст ТГ в сироватці крові нижчий на
50,3% порівняно з показниками щурів, що споживали висококалорійну
дієту (даний показник в групі (ВКД+БК) порівняно з контрольною групою
більше лише на на 4,29% ). Доcлідження вміcту ЛПНЩ в cироватці крові
щурів групи (ВКД) показало збільшення на 83,4% відносно контрольних
значень. У тварин 3 групи (ВКД+БК) вміст ЛПНЩ був на 19,9% нижчим
ніж у тварин, що споживали тільки висококалорійну дієту (даний показник виявився більше на 46,8% в групі (ВКД+БК) порівняно з контрольною групою). За умов дієт-індукованого ожиріння вміст ЛПДНЩ у сироватці крові щурів збільшувався на 109,9% відносно щурів контрольної групи, а за умов споживання ВКД разом з біонанокомпозитом вміст ЛПДНЩ
нижче на 50,3%, відносно вмісту у тварин, які перебували на висококалорійній дієті (даний показник відрізнявся на 4,3% в групі (ВКД+БК)
порівняно з контрольною групою). Вміст ЛПВЩ в сироватці крові щурів з
експериментальним ожирінням був нижчим на 31,5%, ніж у щурів контрольної групи. У щурів групи (ВКД+БК) цей показник був більше на
24,5%, порівняно з показниками щурів 2 групи (ВКД) (даний показник
нижче на 14,7% в групі (ВКД+БК) порівняно з контрольною групою). За
умов споживання висококалорійної дієти вміст холестеролу (ХС) в сироватці крові збільшувався на 49,9% порівняно з щурами контрольної групи. При споживанні біонанокомпозиту разом з ВКД вміст ХС був нижче на
20,1% відносно вмісту у щурів 2 групи ( ВКД) (даний показник вище на
19,9% в групі (ВКД+БК) порівняно з контрольною групою). Такий ефект
впливу біонанокомпозиту може бути пов'язаний з його стимулюючою і
детоксикуючою дією на травну систему та високим вмістом в насінні
Trigonella foenum graecum L. сапонінів, алкалоїдів, флавоноїдів та поліфенольних сполук. Зокрема, доведено, що діосгенін, виділений з насіння
фенугрека, здатен знижувати вміст холестеролу в крові діабетичних
щурів [3, 4, 5]. Завдяки суттєвішій біодоступності у високодисперсному
стані і пролонгуючій дії біологічно активних сполук Trigonella foenum
graecum L. показано корегуючий ефект біонанокомпозиту на активність
маркерних ферментів цитолізу гепатоцитів, вмісту ліпідів у сироватці
крові у щурів.
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КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ПОШУК ОСНОВНИХ МАРКЕРІВ
РОЗВИТКУ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ЖИРОВОЮ
ДЕГЕНЕРАЦІЄЮ ПЕЧІНКИ
Крючко Т.О.,Пода О.А.,Коленко I.О.,Пєший М.М.,Мельник М.О.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

На сьогоднішній день неалкогольна жирова хвороба печінки
(НАЖХП) стає однією з провідних нозологічних форм у структурі хронічних захворювань печінки у дітей та підлітків промислово розвинутих
країн світу. Частота розвитку даної патології зростає паралельно з поширеністю ожиріння у дітей, яке на сучасному етапі визнано експертами
ВООЗ, як нова неінфекційна пандемія XX сторіччя. Актуальність проблеми підкреслюється тим фактом, що своєчасна діагностика НАЖХП утруднена в зв’язку з недостатньо ефективним скринінгом порушеннь функції
печінки у дітей із супутнім ожирінням та відсутністю специфічної клінічної
симптоматики захворювання.
Метою нашого дослідження стало виявлення патологічних змін
ліпідного та вуглеводного обмінів у дітей з діагностованою жировою хворобою печінки в якості основних вірогідних маркерів розвитку метаболічних порушень в дитячому віці.
Матеріали та методи. Під нашим спостереженням знаходилося
82 дитини віком від 7 до 17 років. Основну групу (n=38) склали діти з
діагностованою НАЖХП, до групи порівняння (n=44) увійшли пацієнти з
екзогенно-конституційним ожирінням (ЕКО) без порушення структурнофункціонального стану печінки. Постановку діагнозу НАЖХП проводили
на підставі результатів комплексного клініко-лабораторного, біохімічного
та інструментального обстеження відповідно до стандартів обстеження
хворих із гастроентерологічною патологією. Додатково всім дітям проводили визначення показників концентрації глюкози крові (Гл0) й рівня
імунореактивного інсуліну(ІРІ) натще з розрахунком індексу інсулінорезистентності НОМАIR.
Результати проведеного дослідження показали, що середній
рівень загального холестерину (ЗХС) знаходився у межах фізіологічної
норми в усіх обстежених дітей, хоча, у пацієнтів із НАЖХП рівень ЗХС був
достовірно вищим за аналогічний показник хворих на ЕКО (4,7±0,1 та
4,08±0,07 — відповідно, р<0,01). При дослідженні ліпідного спектру
крові відмічено статистично значимі зниження рівня ЛПВЩ та підвищення
ЛПНЩ і ЛПДНЩ (р≤0,01) в групі дітей з діагностованою НАЖХП порівняно з пацієнтами з ЕКО без порушення функції печінки. Виявлені зміни
вказують на формування високого проатерогенного потенціалу в даній
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групі пацієнтів, про що свідчить і коефіцієнт атерогенності (КА), підвищення якого майже вдвічі відмічалося у дітей з НАЖХП порівняно з хворими на ЕКО (3,68±0,2 та 2,12±0,1 — відповідно, р≤0,001). Моніторинг
стану вуглеводного обміну виявив, що вміст глюкози натщесерце був в
межах норми практично в усіх хворих (92%), проте, середні показники
були достовірно вищими у дітей з діагностованою жировою хворобою
печінки (4,63 ± 0,12 та 4,2 ± 0,11 — відповідно, р < 0,05). Показники ІРІ
були достовірно вищими в групі пацієнтів з НАЖХП, ніж у дітей з діагностованим ожирінням (20,07±1,36 та 12,7±0,75 — відповідно, р≤0,001).
Причому, базальна гіперінсулінемія (рівень вище 20 мкОд/мл) спостерігалася у 47% дітей основної групи. Розраховуючи індекс інсулінорезистентності НОМАIR ми виявили його достовірне підвищення майже вдвічі у
дітей з НАЖХП порівняно з пацієнтами з ЕКО (4,04 ± 0,27 та 2,33 ± 0,15
— відповідно, р< 0,01).
Виявлені в процесі дослідження дані дають змогу стверджувати,
що розвитку НАЖХП у дітей сприяють виражені метаболічні порушення у
вигляді схильності до розвитку компенсаторного гіперінсулінізму з подальшим формуванням інсулінорезистентності — важливого маркеру, який
відносить дитину до групи ризику по цукровому діабету 2 типу, та формування атерогенної дисліпідемії вже в дитячому віці. Отримані результати дозволяють діагностувати високу тенденцію до розвитку метаболічного синдрому у дітей з порушеннями функції печінки та пов’язаний з цим
підвищений ризик розвитку ендокринних і серцево-судинних захворювань в дитячий популяції.

ВЛИЯНИЕ ЭНДОКРИННЫХ НАРУШЕНИЙ НА
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНОНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Лазарева Е.А.
ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», Украина.

Резюме: В статье рассматривается и обсуждается роль нейроэндокринных, психологических и других факторов в патогенезе синдрома
болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. По предварительным результатам проведенного исследования нами выявлена прямо
пропорциональная корреляция эндокринных нарушений и частоты проявления болевой дисфункции ВНЧС у женщин. В дальнейшей работе
запланировано изучение механизмов возникновения болевой дисфункции ВНЧС у женщина фоне эндокринной патолгии.
Актуальность: Заболевания височно- нижнечелюстного сустава
(ВНЧС) встречаются у 30-65% людей [2, 3]. Причем на долю дисфункции
приходится более 80% от всех патологий сустава, включая вывих, перелом, инфекционный или неинфекционный артрит и артроз. Страдают
этим нарушением люди всех возрастов, дети, но, увы, далеко не все
обращаются за медицинской помощью не зная к кому обратиться. Так же
болевая дисфункция ВНЧС остаётся наименее изученной в наше время
[2, 3, 4 ]. На данный момент, во врачебной практике синдром болевой
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава остаётся самым противоречивым диагнозом. Большинство врачей сталкиваются с отсутствием
утверждённых протоколов диагностирования и оказания помощи. Паци21

енты с данной симптоматикой, становятся «медицинскими сиротами».
Они отмечали, что испытуемая боль при дисфункции ВНЧС, могла быть
сильнее, чем при сердечных приступах, переломом костей или почечной
колике [4, 7]. Большинство практикующих врачей-стоматологов считают,
что синдром болевой дисфункции ВНЧС, это следствие окклюзионной
дисгармонии в зубных рядах и аномалий прикуса. Но в тоже время в
57,3-80,9% случаев данная патология встречается у лиц с интактными
зубными рядами и ортогнатическим прикусом [5, 6, 9]. На данный момент анализ статистических данных показывает, что заболевания ВНЧС у
женщин, встречаются в 8-10 раз чаще, чем у мужчин [2, 3, 4]. Одной из
основных причин неэффективности используемых методов лечения — не
изученные механизмы возникновения данного заболевания, соответственно не возможность подбора оптимального лечения. Сторонники
разных этиологических концепций игнорируют или преуменьшают роли
других теорий, учитывая, что в основе данного заболевания лежит не
одна причина [1].
Цель: изучение механизмов возникновения дисфункции ВНЧС
разной этимологии, для разработки рекомендаций и протокола комплексной диагностики для усовершенствования проводимого лечения.
Материалы и методы исследования: За последние 4 года,
осмотр больных проводился на кафедре ортопедической стоматологии
ВГУЗУ «УМСА», а так же на базе частного стоматологического кабинета.
Обследование прошли 190 больных, из них 130 (68,8%) женщин и 60
(31,2%) мужчин. Объектом нашего исследования стали девушки от 18 до
65 лет. Нами были созданы группы учитывая физиологические периоды
жизни и клинические проявления дисфункции. Возрастные группы согласно физиологическим периодам жизни: I грп.: 14-18 — пубертатный;
II грп.: 19-35 — ранний репродуктивный, III грп.: 36-45 — поздний репродуктивный; IV грп.: 46-55 — перименопауза; V грп.: 56 лет и старше
— период пост менопаузы. Были созданы две группы сравнения: с нарушениями окклюзии (дефектами зубных рядов и патологией прикуса), а
так же с интактными зубными рядами и физиологическим прикусом. А
так же 4 клинические группы: 1-я группа — пациентки с синдромом
болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава в сочетании с
интактными зубными рядами и физиологическим прикусом; 2-я группа —
пациентки с синдромом болевой дисфункции в сочетании с дефектами
зубов и зубных рядов, 3-я группа — пациентки с дисфункциями сустава
без болевого компонента, с физиологическим прикусом и интактными
зубными рядами; 4-я группа — пациентки с дисфункциями сустава без
болевого компонента, с нарушением оклюзии. Из групп исключались те
пациентки, которые имели в анамнезе травмы лица и головы.
Для проведения специальной диагностики пациентки направлялись на исследование КТ, МР-Томографию, общий анализ крови и мочи.
Смежная консультация у врача гинеколога, а так же лабораторный анализ крови на женские половые гормоны.
Результаты исследований. Предварительный анализ структуры
распространенности исследуемой патологии у женщин в возрастном
аспекте показал, что функциональные расстройства сустава имеют
наибольшие показатели в ранний репродуктивный период, в то время,
как в пубертатный и поздний репродуктивный периоды эти показатели
находятся на одном уровне. В периоды пери- и постменопаузы распространенность заболевания самая низкая.
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В процессе сбора анамнеза выявлено, что из сопутствующих заболеваний у женщин чаще всего встречались: болезни женской половой
сферы — 42 %, патология щитовидной железы — 18,3%, аутоимунные
заболевания — 10,2%, патология сердечно-сосудистой системы — 11%,
желудочно-кишечного тракта — 11%, другие заболевания — 7,5%. В
группе сравнения у мужчин наиболее частыми сопутствующими заболеваниями были: шейный остеохондроз –40,3%, патология дыхательной
системы — 25,2%, желудочно-кишечного тракта — 21,0%, хронические
инфекции — 9,2%, другие заболевания — 4,2%.
Предполагается, что фактором риска в возникновении патологии
суставов и непосредственно дисфункции ВНЧС, является не только менопауза, а и послеродовой период, который имеет взаимосвязь с изменениями уровней половых гормонов. Гонадные стероиды влияют на клеточную и гуморальную иммунологическую реактивность в патогенетическом механизме возникновения патологии суставов. В тоже время андрогены подавляют иммунореактивность и реакцию хряща на процесс деструкции, могут вызвать акантоз макрофагоподобных клеток синовиальной оболочки. Но защитой хряща выступают эстрогены, увеличивая
иммунореактивность, но и этот механизм пока остаётся не до конца изученным.
Необходимо учесть, что нарушения функции щитовидной железы
влияют на продукцию гонадотропных гормонов и функцию половых желез. Исходя из этого, при сборе жалоб пациенток и внешнем осмотре мы
фиксировали внимание на состоянии щитовидной железы. По показаниям пациентки осматривались эндокринологом, проходя ультразвуковое
сканирование и анализ уровня тироидных гормонов.
Вывод. Вследствие улучшения качества диагностики, значительно повысилась количество выявляемых патологий ВНЧС. Что явилось
обоснованием для выбора цели исследования. Нами было проведено
исследование одного из предполагаемых механизмов заболевания ВНЧС.
По предварительным результатам проведенного исследования нами выявлена прямо пропорциональная корреляция эндокринных нарушений и
частоты проявления болевой дисфункции ВНЧС у женщин.
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБИОТИКОВ
Литвин Е.С.
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Актуальность. Хорошо известна взаимосвязь между болезнями
кожи и состоянием желудочно-кишечного тракта. Угревая болезнь представляет серьезную проблему в дерматологии. Вследствие неясности
этиопатогенеза, сложности терапии больные с угревой болезнью представляют актуальную проблему. Роль микрофлоры кожи, гормональных
нарушений в развитии УБ изучена хорошо, вместе с тем заболевания
ЖКТ, в частности дисбактериоз кишечника, изучены недостаточно.
Цель работы: Изучение эффективности комплексной терапии
больных угревой болезню II-IV степени тяжести c использованием пробиотиков.
Материалы и методы: Определяли состояние микрофлоры кишечника у больных угревой болезнью традиционным способом (среда
Эндо, Плоскирева и др.). Исследуемую группу составляли 27 больных с
разной степенью тяжести угревой болезни, 24 из них получали антибиотикотерапию и отмечали временный успех лечения. В результате исследований были выявлены: снижение количества ферментативной активности кишечной палочки (ниже 3-4х108 б/г), появление гемолизированных кишечных палочек, грамм-вариабельных кокков у 32-36% пациентов. В этой же группе больных наблюдалось снижение количества бифидобактерий (менее 107 б/г) и у 5 больных (из 27), нарастание колоний
грибов кандида в ассоциации с золотистым стафилококком, длительно
страдающих угревой болезнью. Можно сделать вывод, что достижение
хороших результатов и длительной ремиссии у таких пациентов невозможно без включения в комплекс лечения препаратов, коррегирующих
дисбактериоз кишечника. Таким образом, дисбактериоз кишечника часто
приводит к таким осложнениям у больных угревой болезнью, как абсцедирование, келоидизация, и существенно влияет на течение заболева-
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ния и выздоровление. С этой целью нами рекомендовано в процессе
лечения антибиотиками больных угревой болезнью применять пробиотические препараты (Биолакт, Линекс, Хилак форте, Бифидумбактерин,
Бион-3 и др.), энтеросорбенты (Полисорб, Полифепам) и противокандидозные препараты по показаниям.
Выводы: Предложенные нами дополнения в комплексе лечения
угревой болезни позволили повысить эффективность и качество терапии
больных.

ОТРИМАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯ СЕЛЕН-ХРОМЛІПІДНОГО ПРЕПАРАТУ ІЗ ХЛОРЕЛИ ЗА СТРЕПТОЗОТОЦИННІКОТИНАМІД-ІНДУКОВАНОГО ДІАБЕТУ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ
Лукашів О.Я., Боднар О.І., Вінярська Г.Б., Грубінко В.В.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка,
Україна

Серед біологічно активних добавок (БАД) поширеними для профілактики порушень обміну речовин є нативні висушені водорості і субстанції на їх основі [2]. Активно застосовуються БАД з селеном і есенціальними металами, однак, переважно, це фізичні суміші неорганічних сполук селену і солей металів, мають низьку ефективність і виявляють побічні ефекти.
Відомо про високий вміст у водоростях ліпідів різних класів, що
лягло в основу ідеї вилучення окремих їх фракцій і використання у біотехнологіях виробництва корисних продуктів харчового, фармацевтичного
та косметичного призначення [1, 2]. Нами використана здатність клітин
хлорели акумулювати з середовища культивування іони неметалів і металів в концентраціях, що в рази перевищують їх вміст у воді, що обумовлено високою адсорбційною ємністю їх клітин, значною асиміляційною
поверхнею, здатністю поглинати речовини проти градієнта концентрації
[1, 3]. З хлорели отримано біологічно активну ліпідну субстанцію, що
містить селен і хром, та перевірено їх біологічну дію у здорових тварин та
при стрептозотоцин-нікотинамід-індукованому діабеті на тлі ожиріння.
Культуру Chlorella vulgaris Beij. CCAP-211/11в вирощували в середовищі Фітцджеральда в модифікації Цендера і Горхема №11 при температурі 22–250С та освітленні 2500 лк 16/8 год., до якого додавали водні
розчини селеніту натрію з розрахунку на Ѕе (IV) — 10,0 мг/дм3,
CrCl3·6H2O — 5,0 Cr3+мг/дм3. Біомасу живих клітин відбирали після семи
діб культивування, екстрагували ліпіди хлороформ-метаноловою сумішшю (2:1), очищали відмиванням 1% розчином KCl і тонкошаровою хроматографією на пластинках Silufol та ліофілізували.
При згодовуванні крохмального розчину Ѕе-Cr-ліпідного комплексу, 1 мл якого містив 1,85 мкг селену, 1,1 мкг хрому, 0,5 мг ліпідів [3],
білим безпородним щурам-самцях з масою тіла 160-180 г один раз на
добу впродовж 14 діб у організмі тварин не виявлено інтоксикації, бо
вміст середньомолекулярних пептидів (МСМ) знижувався — МСМ1 у 1,6
рази, МСМ2 — в 1,4 раза. При цьому, як у печінці, так і в сироватці крові
тварин знижувалися вміст малонового диальдегіду та дієнових
кон’югатів, підвищувався енергетичний статус (збільшувалися активність
сукцинатдегідрогенази і цитохромоксидази), активувався глутаматдегід25

рогеназний шлях утворення глутамату, зросла активність каталази, та
вміст відновленого глутатіону.
Ожиріння моделювали згодовуванням щурам висококалорійної їжі
з додаванням глутамату натрію. Експериментальний цукровий діабет
викликали шляхом одноразового внутрішньоочеревинного введення
стрептозотоцину («Sigma») з розрахунку 65 мг/кг (приготованому на 0,1
моль цитратному буфері, рΗ=4,5) з попереднім за 15 хв. введенням інтраперитонеально нікотинаміду у дозі 230 мг/кг на 0,9 % розчині натрію
хлориду. У тварин спостерігали суттєві порушення обміну речовин щодо
контролю: у крові вміст фруктозаміну щодо норми для здорових тварин
зріс у 1,88 раза; спостерігалася стійка інтоксикація (вміст МСМ1 зріс у
1,7, а МСМ2 — у 2,2 раза); також зросли показники оксидативного стресу — вміст АФК (у 1,7 раза), ТБК-активних продуктів (у 1,9 раза), дієнових кон’югатів (у 2,0 раза), натомість знизилися активність каталази (у
1,3 раза) і супероксиддисмутази (у 2,9 раза) та зменшився у 1,2 раза
вміст відновленого глутатіону; збільшився також вміст ЛПНЩ (у 1,3 раза)
та холестеролу (у 2,0 раза).
З першого дня введення цитотоксину щоденно впродовж 21 доби
внутрішньошлунково вводився 1 мл 1% крохмального розчину, який
містив у собі виділений з хлорели та Se-Cr-ліпідний комплекс з 0,6 мкг
селену, 1,05 мкг хрому і 0,5 мг ліпідів, що співвідноситься з щоденними
фізіологічними нормами споживання цих мікроелементів.
В процесі моделювання ЦД на тлі ожиріння виявили зміну досліджених показників: вміст фруктозаміну відносно норми для здорових
тварин зріс у 1,86 раза; інтоксикація виявлялася, оскільки вміст МСМ 1
зріс у 1,4, а МСМ2 — у 1,7 раза; також щодо тварин контрольної групи
були вищими показники оксидативного стресу — вміст АФК (у 1,2 раза),
ТБК-активних продуктів (у 1,7 раза), дієнових кон’югатів (у 1,3 раза),
була також нижчою у 2,3 раза активність супероксиддисмутази, активність каталази була на рівні показників у контролі, проте активність глутатіонпероксидази збільшилася у 1,5 раза, а вміст відновленого глутатіону у 1,5 раза знизився; збільшеним був вміст ЛПНЩ (у 1,2 раза) та холестеролу (у 1,7 раза).
Отримані результати свідчать про те, що використаний препарат,
як профілактичний засіб, повністю не запобігає виникненню діабету, бо
показник фруктозаміну знизився тільки на 1,4%, але суттєво знижує
показники інтоксикації та оксидативної патології, спричинені діабетом.
Насамперед, суттєво знизився на фоні діабету вміст прооксидантів (на 34
%), дієнових кон’югатів, на 30% АФК та на 10% ТБК-активних продуктів,
порівняно з показником ЦД на 34% зросла активність каталази та на
27% активність глутатіонпероксидази. Покращуються показники загальної інтоксикації: щодо показників ЦД препарат знижує вміст МСМ1 (на
16%) та МСМ2 (на 24%). При цьому у крові порівняно з ЦД на 7% меншим є вміст ЛПНЩ, близьким до норми є вміст ЛПВЩ та на 17% зменшується вміст холестеролу.
Отже, щоденне введення Se-Cr-ліпідного комплексу (0,6 мкг селену, 1,05 мкг хрому і 0,5 мг ліпідів) з хлорели впродовж 21 доби в процесі
розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі ожиріння, сприяє
нормалізації низки показників обміну речовин або зниженню інтоксикаційного фону, який супроводжує цю патологію.
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ВАДИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ І СКЕЛЕТУ ЕМБРІОНІВ
ЩУРІВ ПРИ ВВЕДЕННІ МЕЛАНІНУ З 1 ПО 6 ДЕНЬ ВАГІТНОСТІ
САМОК
Медведєва Н.С., Прибитько І.Ю., Степанова Л.І., Берегова Т.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Меланіни є високомолекулярними сполуками, що утворюються при
окиснювальних перетвореннях амінокислоти тирозину. Вони характеризуються наявністю в їх структурі неспареного електрону та володіють
властивостями стабільних вільних радикалів. Завдяки цієї особливості
меланіни здатні нейтралізувати активні форми кисню, що утворюються в
організмі при дії негативних факторів. Меланіни також приймають участь
у репарації ДНК, процесах функціонування дихального ланцюга як акцептори електронів, вони є модуляторами таких важливих систем клітинного метаболізму як фото- та радіопротекція. Таким чином, меланіни виконують роль природних антиоксидантів. Їх розглядають як перспективну
субстанцію для лікарських препаратів з антимікробними, протизапальними, цитопротекторними, антивиразковими, антипухлинними та ін. властивостями. Меланін, продуцентом якого є антарктичні дріжджеподібні
гриби Pseudonadsoniella brunea, є діючою субстанцією ветеринарного
препарату «Мелавіт». Ми розробляємо новий дерматотропний препарат у
формі гелю з меланіном, для чого необхідною умовою є доклінічні дослідження, що включають вивчення ембріотоксичності меланіну.
У зв’язку з цим метою роботи було дослідити ембріотоксичний
вплив меланіну вивчити вплив на розвиток внутрішніх органів і скелету
ембріонів щурів.
Матеріали і методи. Дослідження були проведені на 45 здорових, вагітних самках білих лабораторних щурів масою 180-240 г, які були
рандомізовано поділені на 3 групи по 15 тваринам в кожній. При виборі
доз меланіну враховували результати попередніх досліджень, в т.ч. і
токсикологічних. Тваринам контрольної групи (I група) внутрішньошлунково вводили очищену водопровідну воду в об’ємі 100 мкл на 100 г ваги
самки. Тваринам II групи (дослідна група №1) внутрішньошлунково вводили меланін у дозі 0,3 мг/кг, розчиненого в очищеній водопровідній воді
з розрахунку 100 мкл / 100 г ваги щура. Тваринам III групи (дослідна
група № 2) вводили меланін у дозі 3 мг/кг, розчиненого у очищеній водопровідній воді з розрахунку 100 мкл / 100 г ваги щура. Воду самкам I
групи і меланін самкам II і III груп вводили з 1-го по 6-й день вагітності.
Для визначення датованого терміну вагітності у самок вивчали
27

естральний цикл за цитологічною картиною вагінальних мазків. Першим
днем вагітності вважали день, коли мазок містив сперматозоїди. Самок
щурів умертвляли на 20-й день вагітності. Внутрішні органи вивчали за
методикою Дж. Вільсона в модифікації І.Р. Бариляк, порушення розвитку
кісткової тканини — за методом Доусона в модифікації А.П. Дібана. Показником тератогенної дії препарату була кількість плодів з аномаліями
розвитку, яка виражалась у відсотках по відношенню до загальної кількості живих плодів.
Результати. Було встановлено, що в контрольній групі щурів
13,6% від загальної кількості досліджених ембріонів мали вади розвитку
внутрішніх органів. В дослідних групах № 1 і № 2 даний показник становив 10,7% і 13,8%, відповідно, та достовірно не відрізнявся від значення
вад розвитку внутрішніх органів в контрольній групі.
В контрольній групі самок мікроофтальмія розвинулася у 1,3% ембріонів. В групі щурів, яким вводили меланін в дозі 0,3 мг/кг, мікроофтальмія не розвивалася (p<0,05). В групі щурів, яким вводили меланін в
дозі 3 мг/кг, мікроофтальмія була виявлена у 1% ембріонів (p>0,05).
Збільшення шлуночків мозку було виявлено у 5,5% ембріонів контрольної групи, у 7,7% (p>0,05) ембріонів групи щурів, яким вводили
меланін в дозі 0,3 мг/кг, та у 4% (p>0,05) ембріонів групи щурів, яким
вводили меланін в дозі 3 мг/кг.
Сегментація тимуса виявлена у 10%, 9%, 10% ембріонів I, II та III
груп, відповідно. Статистично вірогідної різниці між значеннями в контрольній групі і дослідних групах не було.
Неподіл печінки на долі виявлено у 11% ембріонів контрольної
групи. В групі щурів, яким вводили меланін в дозі 0,3 мг/кг, неподіл
печінки зареєстровано у 5% ембріонів, що було в 2,2 рази менше
(p<0,05) у порівнянні з контролем. У групі щурів, яким вводили меланін
в дозі 3 мг/кг, неподіл печінки на долі виявлений у такого ж відсотка
ембріонів, як і в контрольній групі (11%).
Введення меланіну в дозах 0,3 і 3 мг/кг у період до імплантації зиготи зумовило гепатомегалію у 20% плодів обох дослідних груп. При
цьому в контрольній групі 16% ембріонів мали вказану патологію. Статистично вірогідної різниці між контролем і дослідними групами не було.
Порушення розвитку скелету були виявлені у 11% плодів контрольної групи, у 11% плодів групи самок після введення меланіну у дозі
0,3 мг/кг та у 10% (p>0,05) плодів групи самок після введення меланіну
у дозі 3 мг/кг.
У контрольній групі зниження окостеніння лобової, тім'яної і міжтім’янної кісток мали 12,5% досліджених ембріонів, у дослідних групах
№1 та № 2 — 9,5% (p>0,05) і 12% (p>0,05), відповідно.
У контрольній і обох дослідних групах були виявлені такі вади як
— патологія оссификації грудних хребців і патологія осифікації п’ястя і
фалангів пальців, однак ці значення достовірно не відрізнялись між групами.
Висновки. Меланін в дозах 0,3 і 3 мг/кг при його введенні вагітним самкая у період до імплантації зиготи не справляє токсичного впливу
на ембріональний розвиток щурів.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ
АРТРИТ ЗА ДОПОМОГОЮ «БІФІЛАКТ ЕКСТРА»
Мікулець Л.В.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Вступ. Патологію системи травлення виявляють у 13-62% пацієнтів хворих на ревматоїдний артрит (РА) [2] і пояснюють побічною дією
нестероїдних протизапальних препаратів [4], хоча деякі автори трактують це як наслідок генералізованого васкуліту [3]. В останні роки все
частіше в розвитку РА відводиться роль інфекційним агентам [1].
Мета дослідження. Дослідити вплив «Біфілакт екстра» на результати комплексного лікування у хворих на ревматоїдний артрит.
Матеріал і методи. Об’єктом дослідження стали 43 хворих на РА.
Діагноз верифіковано згідно критеріїв, запропонованих АRA/EULAR
(2010), наказу МОЗ України №263 від 11.04.2014. За активністю розподіл
пацієнтів становив: у 29 обстежуваних — І ст., у 10 — ІІ ст., у 4 — ІІІ ст.
Давність захворювання складала від 6 місяців до 12 років. Пацієнти, крім
стандартної терапії, отримували «Біфілакт екстра» ТОВ "НВП Аріадна"
(м. Одеса). Препарат призначався через 5-7 днів після госпіталізації
залежно від результатів бактеріологічного дослідження по 1 капсулі (1
капсула містить бактерії родів Bifidobacterium і Lactobacillus — не менше
50 млн. КУО/г живих бактеріальних клітин, комплекс активованих целюлоза, геміцелюлози, пектин, лігнін) тричі на добу впродовж двох тижнів,
за потреби курс продовжували до трьох тижнів. Залежно від ступеня
дисбактеріозу пацієнтам, за необхідності, призначали курс антибіотикотерапії. Вплив «БІФІЛАКТ ЕКСТРА» на видовий склад мікробіоти вмісту
порожнини товстої кишки вивчали за допомогою індексу постійності (ІП,
С%), на якісний та кількісний склад мікробіоти визначили популяційний
рівень мікроорганізмів (ПР, lg КУО/г) до та після лікування. Групу контролю склали 21 практично здорова людина репрезентативних за віком,
які протягом 6 місяців не хворіли не тільки захворюваннями шлунковокишкового тракту, а й іншими. Статистичну обробку проводили за допомогою програми PAST. Достовірність отриманих даних вираховували
методом парного тесту із застосування t-критерію Student та рангової
кореляції Spearman.
Результати дослідження та їх обговорення. Розподіл хворих
на ревматоїдний артрит за ступенем тяжкості кишкового дисбактеріозу
становив: ІІ ступінь ДК виявлено у 10 (23,3%) хворих, ІІ-ІІІ ст. — у 8
(18,6%) пацієнтів, ІІІ ст. — у 22 (51,2%), ІІІ-IV ст. — у 2 (4,6%), IV ст.
— в 1 (2,3%) пацієнта.
При вивченні впливу препарату «БІФІЛАКТ ЕКСТРА» на видовий
склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у хворих на РА виявили, що він сприяв елімінації із порожнини товстої кишки бактерій роду
Clostridium (ІП до лікування — 65,1%, після лікування — 23,2%,
р<0,05), ентеротоксигенних ешерихій (ІП до — 60,46%, після — 12,3%,
р<0,05), протеїв (ІП до — 100%, після — 28,5%, р<0,05), стафілококів
(ІП — 32,56% і 13,7% відповідно, р<0,05), дріжджоподібних грибів роду
Candida (ІП до — 32,56%, після — 8,9%, р<0,05) та пептокока (ІП —
9,3% та 12,3% відповідно), але не призводив до зміни видового складу
автохтонних облігатних анаеробних фізіологічно корисних біфідобактерій, лактобактерій.
Аналіз результатів впливу «БІФІЛАКТ ЕКСТРА» на якісний та кіль-
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кісний склад мікробіоти порожнини товстої кишки показав позитивний
вплив препарату на деконтамінацію та корекцію мікробіоти порожнини
товстої кишки. При цьому наставала елімінація із кишечнику умовнопатогенних ентеробактерій (цитробактера: до лікування — 8,6, після
лікування — 0; протеїв: до — 4,41±0,21, після — 2,12±0,22, р<0,05).
Значно зменшується популяційний рівень умовно-патогенних мікроорганізмів (бактерій роду Clostridium: до лікування — 9,01±0,02, після лікування — 3,98±0,12, р<0,05, пептокока: до — 8,82±0,08, після —
7,56±0,13, р<0,05, стафілококів — 5,42±0,25 та 2,35±0,18, відповідно,
р<0,05, дріжджоподібних грибів роду Candida: 5,44±0,34 та 1,70±0,37,
р<0,05) та, що особливо важливо, зменшується кількість патогенних
(ентеротоксигенних) ешерихій (до лікування — 8,77±0,06, після лікування — 3,72±0,15, р<0,05). Разом з цим на цьому фоні досягає нормальної кількості популяційний рівень автохтонних облігатних біфідобактерій (4,85±0,11 проти 7,89±0,11, р<0,05) і лактобактерій (5,13±0,15
проти 7,53±0,18, р<0,05). Кількість бактероїдів не змінюється. За клінічними даними, корекція дисбактеріозу «Біфілакт екстра» супроводжувалася помітним прискоренням регресу проявів РА, особливо таких ознак,
як ранкова скутість (вираженість та тривалість) та больовий синдром.
Висновки. «БІФІЛАКТ ЕКСТРА» в комплексному лікуванні ревматоїдного артриту сприяє покращанню показників нормальної мікрофлори
порожнини товстої кишки, призводить до деконтамінації або значного
зменшення кількості патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів,
покращує результати комплексного лікування ревматоїдного артриту на
стаціонарному етапі (сприяє регресу клінічних проявів).
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КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА ТА
ВМІСТОМ РЕАКТАНТІВ ТІОБАРБІТУРОВОЇ КИСЛОТИ ТА
ОКИСНО-МОДИФІКОВАНИХ ПРОТЕЇНІВ У СЛИННИХ ЗАЛОЗ
ЩУРІВ ЗА УМОВ ГЛУТАМАТ-ІНДУКОВАНОГО ОЖИРІННЯ
Непорада К.С.1, Берегова Т.В.2, Фалалєєва Т.М.2, Гордієнко Л.П.1
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична
стоматологічна академія», Україна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

1

Провідну роль у патогенезі ожиріння належить оксидативному
стресу, що супроводжується інтенсифікацією вільнорадикальних процесів
і зниженням активності антиоксидантного захисту (Savini I. et al., 2013).
За даними наукових досліджень, ожиріння та асоційовані з ним патологічні стани призводять до реактивно-дистрофічних змін у слинних залозах
з порушенням їх функції у вигляді зниження салівації, підвищення
в’язкості слини, розвитку ксеростомії (Modeer T. et al., 2010; Ashwini R. et
al., 2013). У даний час залишається не до кінця вивченим питання патогенезу даних змін.
Метою дослідження було вивчення показників вільнорадикального
окиснення у тканинах слинних залоз за умов глутамат-індукованого
ожиріння.
Експерименти виконані на 20 щурах обох статей. Для моделювання глутамат-індукованого ожиріння на початку експерименту новонароджені щури були розділені на дві репрезентативні групи: 1 — контроль; 2
— експериментальна група з глутамат-індукованим ожирінням. Новонародженим щурам 1 групи вводили ізотонічний розчин хлориду натрію
об'ємом 8 мкл/г підшкірно на 2, 4, 6, 8, 10 день життя. Новонародженим
щурам 2 групи вводили глутамат натрію у дозі 4 мг/г підшкірно у верхню
частину спини на 2, 4, 6, 8, 10 день життя (Miskowiak B. et al., 1993).
Через 4 місяці у піддослідних тварин визначали індекс маси тіла. У тканинах піднижньощелепних слинних залоз щурів визначали вміст реактантів тіобарбітурової кислоти (ТБК-реактантів) (Стальна І.Д., Гарішвілі
Т.Г., 1977) та вміст окисно-модифікованих протеїнів (ОМП) (Дубинина
Е.Е., 1995).
Встановлено, що введення новонародженим щурам глутамату натрію призводить до розвитку ожиріння у 4-х місячному віці, про що свідчило вірогідне збільшення в них індексу маси тіла порівняно з контролем. При оцінці ступеня взаємозв’язку між ІМТ та вмістом ТБК-реактантів
за методом Пірсона встановлено наявність сильного кореляційного
зв’язку між ними у тканинах піднижньощелепних слинних залозах щурів
(r=0,75; p=0,005) за умов глутамат-індукованого ожиріння. При кореляційному аналізі виявлений достовірний зв'язок між ІМТ та вмістом ОМП у
тканинах піднижньощелепних слинних залозах щурів (r=0,67; p<0,05) за
умов глутамат-індукованого ожиріння.
Отже, за умов моделювання глутамат-індукованого ожиріння у
тканинах піднижньощелепних слинних залоз щурів виникає активація
вільнорадикальних процесів.
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ПРОГНОСТИЧНА ВІРОГІДНІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОБІОТИКІВ У
ДІТЕЙ З ГРЗ РІЗНОГО ВІКУ
Нехаєнко І.В., Попов С.В.
Сумський державний університет, Україна

Вступ. На сучасному етапі медицини антибіотики посідають одні з
перших місць по поширеності у використанні. Але водночас з безперечною їх користю постає проблема побічних ефектів, зокрема антибіотикоасоційованої діареї. Для її попередження широко застосовуються пре- і
пробіотики.
Метою роботи було встановлення прогностичної вірогідності призначення пробіотиків у дітей різних вікових груп.
Матеріали та методи. У дослідження було включено 75 дітей в
віці від 3 місяців до 15 років, котрі знаходилися на стаціонарному лікуванні з діагнозом ГРЗ та отримували антибіотикотерапію. Оцінювався
вплив прийому пробіотиків на ризик розвитку антибіоткоасоційованої
діареї за допомогою розрахунку показника співвідношення шансів(СШ),
достовірності (p) визначалась по критерію Фішера.
Результати. При аналізі даних було виявлено, що при застосуванні пробіотиків значно збільшується шанс уникнути виникнення антибіоткоасоційованої діареї (СШ 26,6; р <0,05). Якщо розглядати результати досліджень по вікових групах то маємо такі дані: від 0 до 3 років (СШ
16,6; р <0,05), від 3 до 7 років (СШ 84; р <0,05), старше 7 років (СШ 32;
р <0,05).
Висновки. Таким чином можемо зробити висновок, що пробіотики
є досить ефективним засобом для попередження виникнення антибіоткоасоційованої діареї .

ШВИДКІСНІ ПОКАЗНИКИ В ДИНАМІЦІ М’ЯЗОВОГО
СКОРОЧЕННЯ У ЩУРІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТА ПІСЛЯ
ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТУ «КОКАРНІТ»
Нікітіна Н.С.1, Береговий С.М. 1, Ноздренко Д.М. 1, Берегова Т.В. 1, Степанова
Л.І. 1, Mustafayeva D.2
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
2World Medicine, Azerbaijan

Одним із серйозних ускладнень цукрового діабету є діабетична
нейропатія. Найуразливішим є периферичний відділ нервової системи.
Ураження периферичної нервової системи у хворих на цукровий діабет
трапляється у 40–60 % випадків і є однією з провідних причин утворення
трофічних виразок, що тривало не загоюються, та часто призводять до
ампутацій нижніх кінцівок. Електрофізіологічні дослідження швидкості
проведення нервового імпульсу по еферентних мотонейронних нервах і
швидкісно-силові параметри м’язового скорочення обмежені і розрізнені.
Основною умовою успішного лікування та профілактики діабетичної нейропатії вважається досягнення стійкої компенсації вуглеводного обміну.
Основну перевагу в терапії надають засобам патогенетичної спрямованості, що полягає в призначенні антиоксидантів і метаболічних засобів. На
наш погляд, перспективним для лікування полінейропатії є використання
препарату «Кокарніт» (фірма «World Medicine»), який являє собою раціо32

нально підібраний комплекс метаболічних речовин і вітамінів групи В.
Метою роботи було дослідити швидкість проведення стимуляційного
сигналу по нерву у щурів з діабетичною нейропатією після введення
«Кокарніту».
Дослідження проведені на 30 білих нелінійних лабораторних щурах масою 180-200 г, які були поділені на 3 групи по 10 тварин в кожній.
Щури 1 групи слугували контролем, 2 група — щури з діабетичною нейропатією, 3 група — щури з діабетичною нейропатією, яким вводили
«Кокарніт в дозі 1 мг/кг протягом 9 днів. ЦД моделювали шляхом введення стрептозоцину (STZ) (65 мг/кг, в/о). Діабет у щурів підтверджували наявністю гіперглікемії. На 30 день проводили глюкозотолерантний
тест для підтвердження наявності діабету.
Для визначення швидкості проведення стимуляційного сигналу по
нерву у щурів проводилась модульована стимуляція ізольованих нервових пучків наркотизованого щура з одночасною реєстрацією сили скорочення великого гомілкового м’яза з дискретним контролем зміни його
довжини при постійному зовнішньому навантаженні. Показником швидкості є час початку силової відповіді м’язу, так як його затримка залежить від рівня патологічної деструкції α-мотонейронів. Біомеханічні параметри скорочення реєстрували за допомогою науково-дослідної тензометричної установки розробленої в ННЦ «Інститут біології і медицини».
Досліди проводились під глибоким барбітуратовим наркозом (40мг/кг).
Встановлено, що час проведення потенціалу дії по великогомілковому нерву за умов його поодинокого подразення у щурів з діабетом
збільшувався на 19,34% (р≤0,05) відносно контролю. Після введення
«Кокарніту» цей показник відновлювався до контрольних значень.
Для подальшого вивчення впливу «Кокарніту» на швидкість проведення нервового імпульсу з урахуванням втомлювальних процесів в
нерві нами були проведені досліди з використанням 10 послідовних стимуляцій з релаксацією 3 хвилни та 10с. Час початку силової відповіді
м’яза викликане 10 послідовними стимуляційними пулами з часом релаксації між ними 3 хвилини у щурів з діабетичною нейропатією збільшувався з 19,34% (р≤0,05) до 33,2% (р≤0,01) відповідно. Після введення
«Кокарніту» час початку силової відповіді збільшувався лише на 4,66%
на 10 стимуляційному пулі.
При подразненні нерва з часом релаксації 10с — час проведення
потенціалу дії збільшувався до 21,25% (р≤0,05) на першому подразненні
та на 42,27% (р≤0,01) на 10-му подразненні. Після 9-денного введення
«Кокарніту час проведення потенціалу дії відновлювався до контрольних
показників.
Таким чином, результати свідчать, що у щурів з діабетичною нейропатією розвиваються патологічні процеси в нервово-м’язовому препараті, а після 9-денного введення препарату «Кокарніт» швидкість проведення стимуляційного сигналу по нерву відновлюється.
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ФАКТОРИ АГРЕСІЇ ТА ЗАХИСТУ РОТОВОЇ РІДИНИ ТА
ШЛУНКОВОГО ВМІСТУ У ХВОРИХ З ПЕРЕДРАКОВИМ СТАНОМ
Руденко А. І.1, Мосійчук Л. М.1, Хоменко О. М.2, Гайдар Ю. А.1, Петішко О. П.1
1 ДУ «Інститут гастроентерології НАМНУ»
2
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Україна

Найбільш визнаною науковою точкою зору про формування передракових станів, є гіпотеза про численні порушення сигнальних, інтеграційних і регуляторних клітинних систем, які забезпечують адекватність
пластичних, енергетичних, проліферативних процесів, а також процесів
диференціації, зміна яких може призвести до злоякісної трансформації
клітини.
Метою роботи стало з΄ясування особливостей факторів агресії і
захисту в шлунковому соку і ротовій рідині у хворих з передраковими
змінами у слизовій оболонці шлунка.
Дослідження проведено у 32 хворих, які були розподілені на такі
групи: I — 6 пацієнтів з атрофічними змінами слизової оболонки шлунка
(СОШ) різного ступеня вираженості; II — 12 хворих із кишечною метаплазією (КМ) в антральному відділі шлунка, III — 14 пацієнтів з тотальною
КМ, яка охоплювала антральний відділ та тіло шлунка. Ротову рідину
збирали зранку натщесерце після полоскання рота теплою кип`яченою
водою методом спльовування протягом 10 хвилин. Функціональну активність головних клітин шлунка визначали за концентрацією пепсину. У
ротовій рідині та шлунковому соці встановлювали концентрацію загальних глікопротеїнів, сіалових кислот, фукози та гексозамінів. Статистичну
обробку результатів досліджень здійснювали методами варіаційної статистики за допомогою SPSS 13.0 for Windows.
У результаті проведених досліджень встановлено, що у ротовій рідині рН<7 спостерігали у 25,0 % хворих ІІ групи та 50,0 % — ІІІ групи.
Рівень сіалових кислот був в 1,4-1,8 рази підвищеним в усіх обстежених.
Лише у хворих з тотальною КМ в 2,1 рази порівняно з контрольними
значеннями збільшився рівень глікопротеїнів (р<0,05). Найбільші значення вмісту фукози відмічали у пацієнтів І групи (р<0,001). Збільшення
гексозамінів мало хвилеподібний характер з найбільшим підвищенням в
ІІІ групі — в 1,8 рази (р<0,05). Встановлені кореляційні зв’язки між глікопротеїнами слини і морфологічними змінами антрального відділу шлунка та висотою сосочків (r=0,43, р<0,01; r=0,48, р<0,01), між наявністю
дуоденогастрального рефлюксу і рівнем сіалових кислот у слині (r=0,39,
р<0,05; r=0,42, р<0,05), між гексозамінами та ступенем морфологічних
змін в СОШ (r=0,45, р<0,05). В результаті дослідження шлункового соку
сукупний агресивний вплив кислоти на СОШ встановлено у 100,0%
пацієнтів І групи, 90,9% — ІІ та 72,2% — ІІІ групи. У переважної більшості хворих спостерігали зниження концентрації пепсину, причому
більш виражене (вміст пепсину нижне 0,1 мг/мл) відмічено в 66,7%
випадків пацієнтів ІІІ групи. За результатами кореляційного аналізу
гіперсекреція пепсину позитивно корелювала зі збільшенням частоти
атрофічних змін СО антрального відділу шлунка (r=0,75; р<0,05). Одночасно з цим зменшувалась кількість глікопротеїнів та їх якісний склад.
Зниження концентрації фукози нижче значень контрольної групи
відмічено в 27,3% випадків ІІ та 42,8% — ІІІ груп (р<0,05). Вміст гексозамінів поступово збільшувався зі збільшенням рН СОШ: найбільша концентрація їх відмічена у пацієнтів ІІІ групи з анацидною секрецією, що в
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1,5 рази перевищувало показники контрольної групи, в 1,4 — І та в 1,3
рази — ІІ груп.
На основі аналізу отриманих клінічних даних, а також раніше проведених експериментальних досліджень, зроблено припущення про те,
що первинні енергоінформаційні порушення в регуляторних механізмах
відбуваються на рівні ритмів мігруючого міоелектричного комплексу.
Виходячи з цього, можна зробити доповнення щодо каскаду Корре: початок злоякісної трансформації клітини починається з порушення десинхронізації ритмів мігруючого міоелектричного комплексу, що призводить
до зміни нормального співвідношення між факторами агресії та захисту.

ДИНАМІКА ВМІСТУ ЗАЛІЗА ТА ЦИНКУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ
ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ, НА ТЛІ ЛІКУВАННЯ
СИНБІОТИЧНИМ ПРЕПАРАТОМ
Сміян О. І., Мозгова Ю. А., Романюк О. К., Горбась В. А.
Сумський державний універсистет, Україна

У дітей, що часто й тривало хворіють на запальні захворювання
піднебінних мигдаликів порушується баланс мікроекології товстої кишки,
що створює фон для більш тяжкого перебігу захворювань, виникнення
ускладнень, переходу гострих форм у хронічні.
Метою дослідження було вивчення динаміки вмісту заліза та цинку в сироватці крові дітей, хворих на хронічний тонзиліт, на тлі лікування
синбіотичним препаратом.
Матеріали та методи досліджень. Для оцінки мінерального обміну в динаміці лікування були визначені рівні мікроелементів заліза і
цинку в 31 хворого на хронічний тонзиліт віком від 13 до 17 років на 1-2
день лікування та у 16 пацієнтів — на 12–14-й день лікування синбіотичним препаратом. Групу контролю склали 20 практично здорових дітей
відповідного віку та статі. Визначення концентрації мікроелементів заліза
та цинку в сироватці крові проводилося методом атомно-абсорбційної
спектрофотометрії.
Результати досліджень. У результаті дослідження при госпіталізації було виявлено порушення мікроелементного складу в сироватці
крові дітей, хворих на хронічний тонзиліт, у вигляді зниження вмісту
заліза до (15,47±1,12) мкмоль/л та цинку до (10,89±0,57) мкмоль/л
порівняно з показниками практично здорових дітей. Доповнення стандартного лікування синбіотичним препаратом сприяло підвищенню концентрації заліза в сироватці крові дітей до (19,72±1,03) мкмоль/л та цинку
до (15,70±1,00) мкмоль/л, що наближались до даних практично здорових дітей.
Отже, доповнення терапії синбіотиком сприяло підвищенню рівнів
заліза та цинку в сироватці крові дітей, хворих на хронічний тонзиліт, що
слід враховувати при виборі раціонального лікування цих пацієнтів.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ У
ДІТЕЙ З РОТАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ НА ФОНІ ПРИЗНАЧЕННЯ
ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ (BACILLUS CLAUSII)
Сміян О.І., Сміян-Горбунова К.О., Бинда Т.П., Січненко П.І.
Сумський державний університет, Україна

Згідно даних ВООЗ щорічно у світі реєструється до 125 млн. випадків ротавірусної інфекції (РВІ). Летальність цього захворювання становить 600-900 тис., що складає близько чверті хворих на діарею. Частіше
ротавірус вражає дітей віком до двох років.
Метою дослідження було вивчити динаміку гуморальної ланки
імунної системи у дітей з ротавірусною інфекцією.
Матеріали та методи досліджень. Нами було обстежено 35 дітей, хворих на ротавірусну інфекцію віком від 4-х місяців до 5 років.
Групу контролю склала 21 практично здорова дитина репрезентативна за
віком та статтю. Визначення показників гуморальної ланки проводилися
на початку госпіталізації (на 1–2 день) та в періоді реконвалесценції (6-7
день), шляхом вивчення Ig G, Ig М, Ig А в сироватці крові, за допомогою
радіальної імунодифузії в агарі за методом Mancini G. Усім пацієнтам було
додано до стандартного лікування пробіотичний препарат, що містить
Bacillus clausii 2 млрд.
Результати досліджень. Гострий період захворювання у пацієнтів з ротавірусної інфекцією характеризувався достовірним зниженням Ig
А (0,61 ± 0,04) г/л, зростанням Ig М (1,16 ± 0,05) г/л та Ig G (10,72 ±
0,27) г/л в сироватці крові, порівняно з аналогічними показниками дітей
контрольної групи. Після доповнення стандартного лікування пробіотичним препаратом, концентрація Ig А вірогідно зростала, а Ig М, Ig G знижувалася та досягали рівня показників практично здорових дітей.
Таким чином, призначення пробіотичного препарату, що містить у
своєму складі Bacillus clausii 2 млрд, сприяє нормалізації рівнів показників гуморальної ланки імунітету в дітей з ротавірусною інфекцією.

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ІМУНОСУПРЕСІЇ, ЗУМОВЛЕНОЇ
ХРОНІЧНИМ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНИМ СТРЕСОМ
Соколенко В.Л., Соколенко С.В.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

Значна частина населення України з народження й до повноліття
проживає на територіях, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на
ЧАЕС. У даної когорти можливий розвиток тривалих адаптаційних процесів, зумовлених безпосереднім пролонгованим впливом малих доз іонізуючого випромінювання та хронічним радіаційно-індукованим стресом.
Відомо, що тривалі чи потужні стресові впливи формують ризики розвитку або загострення захворювань різної етіології, що у свою чергу, зумовлено дисфункціями природної резистентності організму [3].
Нами проаналізовано показники імунної системи у 350 студентів
ЧНУ віком 18-24 років, серед яких виділили контрольну групу (150 осіб з
відносно екологічно чистих територій) та групу мешканців з IV радіаційної зони (200 осіб). Враховували можливість додаткового психоемоційно-
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го навантаження у студентів під час екзаменаційної сесії. Встановили, що
у осіб, котрі зазнали пролонгованого впливу малих доз радіації, вміст
кортизолу перебував на верхній межі гомеостатичної норми. Як наслідок,
у даної когорти зростала відносна та абсолютна кількість нейтрофілів на
фоні зниження відносної і абсолютної кількості лімфоцитів. Виявлений
ефект є типовим проявом стресової реакції помірної інтенсивності, що
узгоджується із даними літератури про хронічне опромінення малими
дозами, як потенційний стресовий чинник [2; 4]. Зростання рівня
нейтрофілів можна розглядати як компенсаторну реакцію, направлену на
підтримання антигенного гомеостазу в умовах стресової ситуації, коли
запускаються механізми енергозбереження [1]. Проте, таку компенсацію
не варто вважати повноцінною, оскільки паралельно спостерігалося зниження фагоцитарного індексу нейтрофілів.
Характерним проявом імуносупресії Т-клітинної ланки імунітету є
зниження у обстежених імунорегуляторного індексу CD4+/CD8+, що
компенсується підвищеною концентрацією сироваткового IgG. Під час
екзаменаційної сесії, як додаткового емоційного навантаження, спостерігалося посилення тенденцій, характерних для міжсесійного періоду.
Імунорегуляторний індекс у значної частини обстежених досяг значень,
нижчих від гомеостатичної норми. Рівень IgG, підвищений у міжсесійний
період, став вірогідно нижчим як від контрольних значень, так і від даних, отриманих за відсутності додаткового психоемоційного навантаження. Тобто, радіаційно-індукований стрес, зумовлений пролонгованою
дією у малих дозах, призводить до виснаження адаптаційних можливостей імунної системи, що чітко проявляється за умов додаткових стресових впливів.
Одним з можливих засобів зниження ризику розвитку дисфункцій
імунної системи за умов хронічного радіаційно-індукованого стресового
навантаження є паралельне використання сорбентів та пробіотиків. Зокрема, сеанси пробіотика «Флора» після курсу «Білого вугілля» призводили до нормалізації фагоцитарної активності нейтрофілів і моноцитів у
обстежених.
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ІНДЕКС СТРЕСУ У ХВОРИХ НА ЛІКАРСЬКУ ХВОРОБУ ТА
ПОШИРЕНІ ДЕРМАТОЗИ З УСКЛАДНЕНИМ АЛЕРГОЛОГІЧНИМ
АНАМНЕЗОМ
Солошенко Е. М., Шевченко З. М., Ярмак Т. П.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків, Україна

Традиційні способи оцінки адаптаційних реакцій організму по
співвідношенню сегментоядерних лейкоцитів і лімфоцитів в клінічному
аналізі крові не дозволяють об’єктивно розцінювати стан захиснокомпенсаторних реакцій організму. Недостатня ефективність традиційних
способів оцінки адаптаційних реакцій організму полягає в тому, що не
враховуються патофізіологічні механізми їх порушень і особливо стресу,
при якому настає значне скорочення об’єму циркулючої крові і зменьшення вмісту альбуміну в зв’зку з недостатністю функції печінки. Це
супроводжується розміщенням вмісту натрію в меньшому об’ємі сироватки крові і приводить до різкого зростання співвідношення натрію до альбумінів. Мета роботи — оцінка порушень адаптації у хворих на лікарську хворобу і поширені дерматози з ускладненим алергологічним анамнезом. Матеріали та методи досліджень. Під наглядом знаходилось 47
хворих, із них 22 –з лікарською хворобою і 25 –на поширені дерматози з
ускладненим алергологічним анамнезом. У всіх хворих визначали вміст
альбумінів і натрію в сироватці крові. Індекс стресу розраховували за
формулою. При індексі стресу, равному 1,0 і меньше, діагностували стадії
треніровки і спокійної активації, тобто нормальний стан адаптаційнозахисних реакцій; при індексі стресу, равному 1,01 — 1,04 — стадії підвищеної активації і переактивації, або предстресовий стан; при індексі
стресу, равному, більше 1,04 — стрес, тобто порушення адаптаційних
можливостей організму
Результати досліджень. Аналіз проведених досліджень свідчив,
що порушення стану адаптації за індексом стресу виявлено у 16 із 22
(72,7%) хворих на лікарську хворобу і у 18 із 25 (72%) — на поширені
дерматози з ускладненим алергологічним анамнезом.
Висновок. Об’єктивну оцінку порушень стану адаптації у хворих
на алергодерматози доцільно проводити за індексом стресу.

ВПЛИВ МЕЛАНІНУ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ШКІРИ
ЩУРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ХІМІЧНОГО ОПІКУ ШКІРИ
Табурець О.В., Дворщенко К.О., Верещака В.В., Берегова Т.В.,
Остапченко Л.І.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

На поверхні шкіри після різних травм: опіків, порізів, хірургічних
операцій, вугрової висипки виникають рубці. За даними ВООЗ, у всьому
світі більше ніж 100 млн людей піддається оперативним втручанням, з
яких, за даними різних авторів, 4-10 % схильні до утворення келоїдних і
гіпертрофічних рубців, що супроводжується не тільки естетичними розладами, але також може призводити до функціональних порушень органів [5]. Незважаючи на розвиток науки та фармацевтичної промисловості, ця проблема залишається невирішеною [6].
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Нашу увагу привернула поліфенольна сполука меланін, продуцентом якого є мікроорганізми Pseudonadsoniella brunea (Nadsoniella nigra sp.
X-1), висіяні із зразків вертикальних скель острова Галіндез (Українська
антарктична станція «Академік Вернадський»). Ми створили нову фармакологічну композицію, до складу якої входить меланін (0,1% Melanin),
розчинений в (0,5% карбополі. Карбопол — це ціла група сполук, що
являють собою карбоксиакрилові чи карбоксивінилові полімери, які використовують як основу для гелів та крем-гелів, і які можна розглядати
як м’які пов’язки [2].
Згідно результатам попередніх досліджень, застосування у місцевому лікуванні композиційної суміші на основі меланіну дозволило помітно знизити інфікування ранової поверхні, зменшити вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у сироватці крові та зменшити навантаження
на антиоксидантну систему, скорегувати перебіг усіх фаз ранового процесу, тобто композиція володіє вираженими антиоксидантними, антибактеріальними та протизапальними властивостями [3].
Тому метою нашого дослідження було визначення фізико-хімічних
показників шкіри при моделюванні експериментального хімічного опіку
шкіри та за умов його корекції новою фармакологічною композицією.
Для моделювання ранового процесу використовували білих
нелінійних лабораторних щурів-самців віком 3-5 міс., масою 200-250 г.
Усіх тварин розділяли на чотири експериментальні групи: I — контрольна, модель хімічного опіку, що гоївся самостійно шляхом епітелізації; II
група — тваринам, двічі на добу впродовж усіх термінів спостереження
наносили на ранову поверхню карбопол; III — після моделювання рани,
тваринам двічі на добу впродовж усього експерименту наносили фармакологічну композицію на основі меланіну. Окрему групу склали інтактні
тварини, у яких визначали фізіологічний рівень досліджуваних показників.
Хімічний опік шкіри викликали підшкірним введенням 0,1мл CaCl2,
на 3-4 день здійснюють некротомію уражених ділянок, після чого починають лікування ран до повного загоєння [4].
Для визначення відсотка вологи у тканині зразки шкіри зважували
на аналітичних вагах і висушували до постійної маси при 80 °С у сушильній шафі СНОЛ 3,5.3.5.3.5./И1 (Росія).
Для визначення вмісту колагену використовували метод К’єльдаля
[1].
У шкірі тварин спостерігали зниження вмісту вологи в I та II групах на 48 % та 44 % (р≤0,05) відповідно, порівняно з інтактними тваринами, даний показник підвищувався у тварин III (досліджувана композиція) групи на 48% (р≤0,05) щодо тварин II групи.
Вміст колагену в I та II групах тварин зростав на 52 % та 36 %
(р≤0,05) відповідно, порівняно з інтактними тваринами. У тварин III
групи досліджуваний показник повертався до рівня інтактних тварин.
Таким чином, загоєння ран є фібропроліферативною відповіддю,
що призводить до неповної регенерації ураженої тканини та надмірного
продукування неорганізованої сітчастої структури колагену — рубцевої
тканини.
При використанні нової фармакологічної композиції, загоєння відбувалось без рубцювання тканини, що підтверджується меншим відсотком вмісту колагену в шкірі лікованих тварин, у порівнянні з нелікованими тваринами. Також зменшувався вміст вологи в дермі, що призводить
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до зменшення гідратації колагенових волокон та їх деструкції, як наслідок виникають патологічні зміни в шкірі — рубці.
Ключові слова: хімічний опік, вологість шкіри, колаген.
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ВПЛИВ МЕЛАНІНУ НА МОТОРНУ АКТИВНІСТЬ ШЛУНКУ ЩУРІВ
Чижанська Ю.О., Нікітіна Н.С., Прибитько І.Ю., Фалалєєва Т.М., Берегова Т.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Вступ. Порушення моторної активності шлунково-кишкового тракту лежить в основі патогенезу ряду захворювань та часто є супутньою
патологією багатьої інших захворювань. З метою нормалізації моторики
травного тракту застосовують прокінетичні препарати, кожний з яких
має побічну дію. Тому пошук нових ефективних і безпечних прокінетичних засобів є актуальною проблемою сьогодення. За даними літератури,
полі фенольні сполуки володіють про кінетичними властивостями і не
проявляють токсичних ефектів. В зв’язку з цим метою нашої роботи було
дослідження ефектів поліфенольної сполуки меланіну, продуцентами
якого є дріжджеподібні гриби Pseudonadsoniella brunnea, висіяні із зразків вертикальних скель о.Галіндез Аргентинського архіпелагу (українська
антарктична станція академік Вернадський) на спонтанну та стимульовану моторну активність шлунку щурів.
Методи досліджень. Дослідження були проведені на білих нелінійних щурах масою 200-220 г, які утримувались в умовах акредитованого віварію. Тварини були розділені на 5 груп: контрольна група щурів
(група №1), групи щурів, яким одноразово внутрішньошлунково вводили
меланін в дозі 0,15мг/кг(група №2); 0,3мг/кг(група №3); 1 мг/кг(група
№4); 3мг/кг(група №5). Меланін вводили за годину до початку запису
моторної активності шлунка. Запис моторної активності шлунка та кишечника проводили балонографічним методом. У тварин обох груп упродовж 60 хв. реєстрували фонову моторну активність. Після фонового
запису вводили неселективний агоніст ацетилхолінових рецепторів —
карбахолін (0,01 мг/кг, в/о) та проводили подальший запис моторики ще
90 хв. Для характеристики моторної функції шлунку використовують
індекс моторної активності (ІМА),тонічний індекс, фазний індекс та амплітуду скорочень.
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Результати досліджень. Було встановлено, що меланін в дозах
0,15 мг/кг та 0,3 мг/кг не впливав на спонтанну активність шлунку. В
дозах 1 мг/кг та 3мг/кг меланін посилював спонтанну моторну активність, що проявляється у збільшенні індексу моторної активності, тонічного індексу, фазного індексу та амплітуди. Меланін в дозах 1 мг/кг та 3
мг/кг збільшував амплітуду стимульованої карбахоліном моторної активності шлунку та не впливав на інші показники моторики.
Висновок. Меланін справляє про кінетичний вплив на моторику
шлунка, що дозволяє розглядати його як перспективну субстанцію для
створення нових лікарських засобів.

ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ ЛУШПИННЯ P. VULGARIS НА ВМІСТ
ЦИТОКІНІВ ЗА УМОВ СПОЖИВАННЯ ВИСОКОКАЛОРІЙНОЇ
ДІЄТИ
Юрченко А.В., Галенова Т.І., Савчук О.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Ожиріння — це захворювання обміну речовин, що характеризується надмірним відкладанням інертного жиру. В даний час воно вважається
також хронічним і системним запальним захворюванням, де жирова тканина відіграє важливу ендокринну роль через виробництво численних
біологічно активних молекул, відомих під назвою адипокіни. Одними з
таких адипокінів, що продукуються адипоцитами є фактор некрозу пухлин-α (TNF-α) та інтерлейкін-6 (IL-6). Ці молекули, запускаючи внутрішні
процеси запалення внаслідок перевантаження жирової тканини поживними речовинами, здатні активувати гуморальну ланку імунітету, що
призводить до виділення імунокомпетентними клітинами крові прозапальних сигнальних молекул-цитокінів, активуючи, таким чином, системні
запальні процеси, які можуть привести до резистентності до інсуліну,
порушенню метаболізму і серцево-судинних захворювань.
Останніми роками науковий інтерес в усьому світі зосереджений
на дослідженні властивостей екстрактів рослин, що обумовлено мультифакторним характером їх терапевтичного впливу на перебіг ожиріння та
супутніх йому захворювань. Рослинні екстракти на відміну від синтетичних препаратів практично не мають токсичного впливу. Перспективною
сировиною для розробки лікарських засобів є квасоля звичайна
(Phaseolus vulgaris). Лушпиння P. vulgaris, як вважають, корисне при
ожирінні а також захворюваннях, пов'язаних з ним, таких як цукровий
діабет 2-го типу і серцево-судинні захворювання. Екстракт лушпиння P.
vulgaris природно блокує поглинання і виведення вуглеводів з'їдених
протягом дня. Також стручки квасолі звичайної P. vulgaris були запропоновані в якості ефективного засобу в боротьбі зі збільшенням ваги і ожирінням.
Тому цікавим було дослідження впливу екстракту лушпиння P.
vulgaris на вміст основних прозапальних (інтерферон-γ (IFN-γ), інтерлейкін-1β (IL-1β), інтерлейкін-12 (IL-12)) та протизапальних (інтерлейкін-10
(IL-10), інтерлейкін-4 (IL-4)) цитокінів в сироватці крові щурів за умов
розвитку експериментального ожиріння.
Досліди проводили на білих нелінійних щурах-самцях з початковою масою 135-160 г. Впродовж перших семи днів експерименту всі тва41

рини отримували стандартну їжу «Purina rodent chow» та воду ad libitum.
На 8-й день тварини були рандомізовано розділені на 3 групи. Щури 1-ої
групи («Контроль») продовжували отримувати стандартний корм впродовж наступних 10 тижнів. Тварини 2-ої групи («ВКД») споживали висококалорійну їжу, яка складалася зі стандартного корму (60%), свинячого
жиру (10%), яєць (10%), цукру (9%), арахісу (5 %), сухого молока (5%)
і соняшникової олії (1%). Третя група тварин («ВКД+ЕФ») впродовж
наступних 4 тижнів знаходилась на висококалорійній дієті, а потім отримувати екстракт лушпиння P. vulgaris (200 мг/кг) кожний другий день,
чергуючи з водою.
У ході досліджень нами було встановлено, що за умов експериментального ожиріння відбувається значне зростання вмісту прозапальних
цитокінів в сироватці крові щурів дослідних груп («ВКД») у той час, як
вміст їх у сироватці крові щурів, що знаходились на висококалорійній
дієті і при цьому споживали екстракт лушпиння P. vulgaris («ВКД+ЕФ»)
був майже не змінним. Так, показано зростання вмісту IFN-γ в групі ВКД
на 14% та на 4% у групі тварин, що споживали екстракт лушпиння P.
vulgaris порівняно з контрольними тваринами. Сироватковий вміст IL-1β у
тварин, що знаходились на висококалорійній дієті збільшився по відношенню до контролю на 36%, а в групі «ВКД+ЕФ» даний показник збільшився на 13%. Також показано, що розвиток ожиріння у тварин групи
«ВКД» призводив до збільшення вмісту в сироватці крові IL-12 на 38%
порівняно з контрольною групою. Вміст даного цитокіну в сироватці крові
щурів групи «ВКД+ЕФ» був більшим за контрольні показники менше ніж
на 1%.
Також встановлено, що споживання екстракту лушпиння P.
vulgaris не призводило до зміни значення сироваткового вмісту IL-10,
тоді як вміст даного цитокіну у групі «ВКД» був підвищений на 6% порівняно із контролем. Показано, що у сироватці крові щурів групи
«ВКД+ЕФ» вмісту IL-4 зменшився на 5% та на 6% у групі «ВКД» порівняно з контрольними показниками.
Отримані результати свідчать про наявнысть терапевтичного
впливу P. vulgaris на перебіг ожиріння, тоді як при ожирінні спостерігається розвиток активної фази запального процесу у щурів. В свою чергу,
тривалий запальний процес у цих тварин може призводити до розвитку
різних ускладнень, у тому числі бути одним з факторів ризику розвитку
інсулінорезистентності та діабету. Отже, дані результати продемонстрували здатність екстракту лушпиння квасолі звичайної P. vulgaris впливати на розвиток ожиріння, що спричинений споживанням висококалорійної їжі, зокрема знижувати вміст прозапальних цитокінів.

ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ НА СТРУКТУРНУ
ОРГАНІЗАЦІЮ ДОВГИХ КІСТОК ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ
Ющак О.М.1, Волошин О.С.2
державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського,
Україна
2
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка, Україна

1Тернопільський

У роботі досліджували вплив стрептозотоциніндукованого цукро-
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вого діабету на структуру довгих кісток білих нелінійних щурів-самок.
Експеримент проведено на 14 білих нелінійних лабораторних щурах-самках віком 2,4–2,6 місяців, з яких було сформовано дві групи:
контрольну — 6 тварин та експериментальну — 8 тварин. Контрольні
тварини перебували у звичайних умовах віварію. Стрептозотоциніндукований цукровий діабет моделювали за методикою Кіхтяк О.П., Скрипник
Н.В. (2004). Тривалість експерименту становила 30 діб. Дослідження
здійснювали з дотриманням міжнародних принципів «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та з іншою науковою метою» (Страсбург, 1986) і «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» (Київ, 2001).
Проведені гістологічні та морфометричні дослідження матеріалу
контрольної та експериментальної груп, а також порівняльний аналіз
одержаних величин вказують на розвиток реакції структурних елементів
довгих кісток за умов впливу стрептозотоциніндукованої гіперглікемії.
Гістологічна картина проксимального росткового хряща стегнових кісток
експериментальних тварин є типовою: збережені усі зони епіфізарного
хряща та елементи губчастої речовини діафіза. Однак аналіз морфометричних показників свідчить про зміни їх параметрів. Епіфізарний хрящ
стегнових кісток у тварин з експериментальною гіперглікемією менший
за контроль на 2,86 %. В проміжній речовині зони індиферентного хряща
хаотично розкидані поодинокі або згруповані по 2-3 клітини дрібного та
середнього розміру. З внутрішньої сторони зони спокою починається
зона розмноження. Її клітини розміщуються одна над іншою, формуючи
ряди колонок, що зорієнтовані у поздовжньому до осі кістки напрямку.
Між сусідніми колонками прошарок міжклітинного матриксу більший, ніж
між хондроцитами у колонках. Хрящові клітини зони розмноження мають
клиноподібну або чотирикутну форму, а їх суміжні поверхні відносно
конгруентні. На препаратах з напівтонкими зрізами можна спостерігати
фігури мітозів. Однак, їх кількість у експериментальних дослідженнях є
меншою, ніж у контрольних, а ширина зони менша за контроль на
2,67 %. Клітини зони дозріваючого (дефінітивного) хряща характеризуються збільшеними розмірами, а дана зона у стегнових кістках експериментальних щурів більша за контроль (на 0,06 % (р>0,05)).
В зоні деструкції хондроцити вакуолізуються, спостерігається каріолізис та плазмоліз, руйнується плазмолема між сусідніми клітинами. У
дистальному напрямку, де хрящова пластинка межує з губчастою речовиною метафіза, руйнування хрящового матриксу веде до проникнення у
порожнини деструктивної зони елементів кісткового мозку та кров’яних
клітин. У їх складі є остеобласти, які продукують остеоїд і дають початок
молодій кістковій тканині. Остеоїдні маси оточують окремі остеобласти і
загалом хрящовий матрикс, який на світлоптичному рівні має вигляд
тонкої спікули, що бере початок між колонками епіфізарної хрящової
пластинки і зберігається в центральній частині трабекул губчастої речовини. У дослідних тварин первинна спонгіоза характеризується меншою
на 11,36 % кількістю остеобластів порівняно з контролем. Закономірно
зменшується і об’єм первинної спонгіози (на 3,01 %) та довжина трабекул первинної спонгіози у порівнянні з контролем (на 4,02 %). Експериментальний цукровий діабет та сповільнення типових ростових процесів
є причиною зменшення об’єму загальної спонгіози в трабекулах губчастої
речовини проксимального відділу стегнової кістки на 2,97 %.
Отже, стрептозотоциніндукований цукровий діабет викликає спо-
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вільнення ростових процесів у довгих трубчастих кістках, зниження мітотичної активності у проліферативній зоні епіфізарного хряща та зменшення об’єму губчастої речовини у метафізі стегнових кісток.
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РОЗДІЛ 2. БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИННОГО, РОСЛИННОГО
СВІТУ: ВІДТВОРЕННЯ, ТА ОХОРОНА

ЗАВИСИМОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУЛАВОУСОГО
МУЧНОГО ХРУЩАКА — ФИТОФАГА ЗЕРНОВЫХ ЗАПАСОВ ОТ
ВЛИЯНИЯ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Бондаренко И.В.
Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины,
г.Киев, Украина

Насекомые-фитофаги зерновых запасов — обитатели зернохранилищ и элеваторов, как и другие виды, в процессе своей жизнедеятельности поддаются влиянию различных факторов, в первую очередь абиотических. То есть численность, и выживаемость их популяций на прямую
связаны с действием на них положительных или отрицательных условий
внешней среды. Наиболее сильное влияние на насекомых в условиях
закрытых помещений имеют температура воздуха и зерновой насыпи,
относительная влажность воздуха и зерна.
Для определения влияния абиотических факторов (температуры
среды и влажности субстрата) на жизнедеяльтельность булавоусого
хрущака (Tribolium castaneum Herbst., Tenebrionidae, Coleoptera) проводились экспериментальные исследования с использованием его лабораторных культур при удержании их в различных условиях температуры,
влажности и субстрата. Основная цель исследования заключалась в
выявлении закономерностей в развитии тест-обьекта под влиянием
абиотических факторов. В результате многолетних наблюдений установлено, что при содержании лабораторных культур булавоусого хрущака в
среде с высокими температурами, а именно +30 °С, отмечено наиболее
интенсивное наращивание численности его популяции. Этот факт, очевидно, свидетельствует о теплолюбивости вида. В этих условиях максимально насчитывалось около 2–3 тысяч особей на лабораторную выборку. Снижение показателей температуры до +23 °С в результате не приводило к остановке процесса размножения, но численность популяции
была значительно меньшей, к тому же время, необходимое на формирование генерации, увеличивалось. По истечении первых сорока дней у
вариантах с высокой температурой количество особей составляло более
200, тогда как, при средней и низкой — постепенно сокращалось. Повышение численности насекомых до такого же уровня при средних показателях температуры установлено лишь через 7 месяцев. Температура в
+17 °С при действии на личинок булавоусого хрущака постепенно привела к полному вырождению популяции по истечении 6 месяцев. Экспериментально доказан тот факт, что отрождение куколок и имаго хрущака
при такой температуре невозможно, это подтверждается отрицательной
корреляцией (r = -0,971; r = -0,966 в зависимости от субстрата). В тоже
время отмечено наличие позитивной зависимости этого вида фитофагов
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от действия на него средних показателей температуры, корреляция в
этом случае составляет соответственно 0,758. Важным фактором, влияющим на интенсивность размножения и развития, является уровень
увлажненности субстрата, на котором происходит питание насекомого.
Как показали результаты исследований, оптимальный уровень увлажненности зерна в отношении булавоусого хрущака составляет 14 %.
Питание на субстрате, влажность которого равна 16 %, привела к постепенному снижению численности и вырождению всей лабораторной выборки.
В результате проведенных лабораторных исследований охарактеризовано зависимость длительности формирования генерации булавоусого хрущака от влияния показателей температуры и самого субстрата,
на котором удерживается тест-обьект. Как уже отмечалось ранее, развитие этого вида в вариантах с высокими температурами наиболее интенсивное, поэтому появление первых личинок наблюдалось уже спустя 4
дня при +30 °С. Отрождение куколок отмечено через 21–23 дня, а имаго
формировались
от
25 до 27 дней. То есть для прохождения полного цикла необходимо не
меньше 25 дней. Существенным фактом является и то, что субстрат, а
именно пшеничная или ячменная крупы, при удержании в среде высокой
температуры не влиял на время, необходимое для формирования предимагинальных стадий развития фитофага. Снижение показателей температуры на 7 °С привело к увеличению длительности формирования личинок насекомого до 8–9 дней, в то время как, первые куколки наблюдались лишь спустя 34–47 дней. На формирование имаго хрущака необходимо от 46 до 56 дней. Очевидно, что снижение температуры способствовало возрастанию длительности цикла развития в сравнении с высокими показателями, например для личинки на 4 дня, куколки — 13 дней,
имаго — 21 день. Результаты исследований показывают, что наиболее
выраженная зависимость от абиотических факторов у таких стадий развития хрущака, как куколки и имаго. На начальном этапе разница температур никоем образом не влияла на формирование яиц насекомого, и
их появление отмечено в один и тот же день во всех лабораторных выборках. Влияние субстрата, на котором удерживались лабораторные
культуры исследуемого вида фитофагов зерновых запасов, не обнаружено. Разница в показателях была не существенной. Сокращение длительности формирования генерации хрущака объясняется тем что, ячменная
крупа имеет для него большую кормовую ценность, в сравнении с пшеничной, на которой и численно образовывалось меньше особей. В некоторых образцах с пшеничной крупой, в качестве исследуемого субстрата,
появление взрослых особей фитофага не наблюдалось и вовсе.
Длительность развития булавоусого хрущака в зависимости
от температуры и субстрата
Температура,
°С
30

23

Субстрат
пшеничная
крупа
ячменная
крупа
пшеничная
крупа
ячменная
крупа

яйцо

СЕТ (Х, °С)
личинка
куколка

имаго

29,6–44,4

59,2–74,0

325,6–340,4

399,6

29,6

59,2–74,0

310,8–325,6

370–399,6

15,6

62,4–70,2

343,2

405,6–429

15,6

62,4

265,2–366,6

358,8–
436,8

46

Регулирование абиотических факторов в складских помещениях
позволит оптимизировать условия и режимы для сохранности высокого
качества растительной продукции, включая снижение численности вредных фитофагов. Знания особенностей развития доминирующих видов
насекомых обеспечивают определение наиболее оптимальных сроков
для применения защитных мер химической или биологической природы.

ОХОРОНА ЛІСОВОГО ФОНДУ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ МІСТА ПОЛТАВИ
Власенко Н.О.
Полтавський національний університет ім. В.Г. Короленка, Україна

В сучасних умовах у лісових екосистемах, які потерпають від негативного впливу людини, особливого значення набуває проблема збереження біорізноманіття, в тому числі генофонду рідкісних видів рослин.
Особливо це стосується природних територій, де концентрується велика
кількість населення, зокрема зелених зон міст і селищ. Вони зазнають
значного антропогенного навантаження, тому потребують постійного
вивчення, підтримування в належному стані й раціонального використання.
Негативні зміни екологічної ситуації в Україні та, особливо, в лісостепу проявляються у таких змінах: порушення агрохімічного стану та
обводнення ґрунтів, їх ерозія та пряме руйнування чи зведення; забруднення всіх сфер природного середовища; неконтрольоване зростання
рекреаційного навантаження на лісові масиви; неправильне або невиправдане лісо- та сільськогосподарське користування та ін. Такі порушення у багатьох випадках змінюють природні явища та процеси, скривлюють їх напрями, що призводить до деградації біоти, втрати відтворюваних, самовідновних та очисних функцій лісів. Об’єктивно необхідним
стає пошук критеріїв, засобів, оцінок, методів та напрямів досліджень для
формування наукової картини сучасного та прогнозного стану всіх екосистем лісостепу та, особливо, лісових масивів, значення та екологічна
роль яких в лісостепу все більше зростають та актуалізуються. Особливо
яскраво спостерігаються такі наслідки у зелених зонах великих міст, які
значно потерпають від прямого впливу людини чи побічних наслідків її
життєдіяльності. У зв’язку з цим постає нагальна потреба комплексного
вивчення цієї категорії лісових біогеоценозів лісостепової зони, зокрема
зеленої зони м. Полтави, що відноситься до Полтавської області.
Вирішення
проблем
природокористування
в
рекреаційнооздоровчих лісах потребує створення наукових прогнозів щодо можливих
наслідків господарської діяльності, розробки заходів щодо запобігання та
усунення негативного антропогенного впливу на лісові екосистеми.
Лісові масиви доцільно розподілені на лісові площі (вкриті лісовою
рослинністю та невкриті), нелісові площі (угіддя, площі, що не використовуються, площі особливого призначення). Завдяки такому розподілу
виділяють лісогосподарські частини (ліси природоохоронного значення зі
спеціальним та з обмеженим режимом користування, а також рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим та спеціальним режимом користування).
На території лісництв знаходяться природно-заповідні об’єкти (ботанічні
пам’ятки природи місцевого значення, лісові урочища, ботанічний заказник).
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До лісів зеленої зони м. Полтави входять культурні насадження міста і приміські ліси штучного та природного походження, які відносяться
до Чалівського, Розсошанського та Руднянського лісництв, котрі підпорядковані Полтавському Держкомлісгоспу. Територія досліджуваних лісництв має особливе природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне
значення, де створені різні природно-заповідні об’єкти.
Природно-заповідний фонд складається з 7 об’єктів з різним режимом охорони (ботанічні пам’ятки природи місцевого значення — 3
об’єкти, заповідні лісові урочища місцевого значення — 1 об’єкт, ботанічні заказники місцевого значення — 3 об’єкти).
Встановлення рідкісних і зникаючих видів здійснено на основі літературних даних [1; 4] та матеріалів власних досліджень [2; 3]. Основними типами лісів у складі вивчених територій лісництва були: бори,
діброви, осичники, березняки, вільшатники, судіброви, в половині з яких
були зафіксовані червонокнижні види флори. Виявлено 49 видів охоронюваних, але перспективних для збереження представників флори (десята частина усієї виявленої флори).
Першочерговими проблемами охорони лісових біогеоценозів Полтавщини та зеленої зони м. Полтави потрібно вважати такі: збільшення
лісистості за рахунок заліснення земель, непридатних для сільськогосподарського використання, створення захисних насаджень; підвищення
продуктивності й біологічної стійкості лісів, посилення їх водоохороннозахисної та гідрологічної ролі; освоєння та заліснення усіх еродованих
земель; поліпшення породного складу лісів шляхом своєчасного і якісного проведення рубок, догляду; розширення сировинної бази з дикорослих плодових дерев, грибів, лікарської та технічної сировини, медоносних трав і дерево-чагарникових рослин у лісах; розширення зелених зон
навколо міст і населених пунктів, їх внутрішнє озеленення; впровадження наукових основ охорони природи та біологічних методів боротьби з
шкідниками і хворобами дерев і чагарників.
Таким чином, у межах зеленої зони м. Полтави, ще зустрічаються
охоронювані види, але їх кількість та чисельність популяцій постійно
скорочується. Тому необхідно відновлювати і охороняти раритетну складову флори шляхом індивідуальної їх охорони та організації природнозаповідних
територій
для
збереження
генофонду
популяцій,
роз’яснювальної роботи серед населення.
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ЕПІФІТНА МОХОВА РОСЛИННІСТЬ МІСТ РОМЕНСЬКОПОЛТАВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ
Гапон Ю.В.
Полтавський національний педагогічний університете імені В.Г. Короленка,
Україна

Дослідження мохової рослинності України, її класифікація є важливим аспектом сучасних бріологічних досліджень. Адже на часі необхідним
є створення загальної класифікаційної схеми та виявлення її особливостей в загальноєвропейському контексті. Одним із напрямків вивчення
мохових угруповань є дослідження їх в урбоекосистемах, на що сьогодні
мало звертається уваги. Тому метою наших досліджень є дослідження
епіфітних бріоугруповань міст обласного підпорядкування, що знаходяться в Роменсько-Полтавському геоботанічному окрузі, а саме: Лубен,
Миргорода, Пирятина, Полтави (Полтавська обл.), Прилук (Чернігівська
обл.), Ромен (Сумська обл.) [3].
Матеріалом для написання роботи є гербарні зразки мохоподібних,
геоботанічні описи бріоугруповань, зібрані та виконані протягом польових сезонів 2014-2017 рр. Геоботанічні описи виконані згідно існуючих
вимог [2]. Назви мохоподібних наведені за «Чеклістом мохоподібних
України» [1]. Класифікаційна схема складена за «Syntaxonomischer Konspekt der Moosgesellschaften Europas und angrenzender Gebiete» [4].
У результаті наших досліджень встановлено, що до складу епіфітних мохових угруповань входить 34 види мохоподібних, що належать до
відділу Marchantiophyta та Bryophyta. Відділ Marchantiophyta репрезентований трьома видами з трьох родів, трьох родин, трьох порядків одного
класу; Bryophyta — 31 видом з 17 родів, 13 родин, 4 порядків, одного
класу.
Найбагатшими за кількістю видів є родини Orthotrichaceae (5 видів), Dicranaceae, Brachytheciaceae (по 4 види), Bryaceae, Amblystegiaceae, Hypnaceae (по 3 види). Решта родин репрезентовані одним-двома
видами кожна.
Група епіфітів є неоднорідною, вона складається як з облігатних
епіфітів, так і факультативних. Останні — це епігейні види, які входять
до складу бріоугруповань прикореневої зони, а також зростають на виступаючих коренях дерев.
Класифікаційна схема мохової рослинності досліджуваних урбоекосистем включає наступні синтаксони:
Cl. Cladonio digitatae-Lepidozietea reptantis Jez. & Vondr. 1962
Ord. Brachythecietalia rutabulo-salebrosi Marst. 1987
All. Bryo capillaris-Brachythecion rutabuli Lec. 1975
Ass. Brachythecio salebrosi-Amblystegietum juratzkani (Sjög. ex
Marst. 1987) Marst. 1989
Угруповання Bryum moravicum-Brachytheciastrumum velutinum —
сomm.
Ord. Dicranetalia scoparii Barkm. 1958
All. Dicrano scoparii-Hypnion filiformis Barkm. 1958
Угруповання Platygyrium repens — соmm.
Угруповання Hypnum reptile — сomm.
Ass. Orthodicrano montani- Hypnetum reptile Gapon 2010
Cl. Neckeretea complanatae Marst. 1986
Ord. Neckeretalia complanatae Jez. et Vondr. 1963
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All. Neckerion complanatae Sw. et Had. in Kl. et Had. 1944
Suball. Brachythecio populei-Homalienion trichomanoidis Marst. 1992
Ass. Anomodontetum attenuati (Barkm. 1958) Pec. 1965
Ass. Anomodontetum longifolii Waldh. 1944
Cl. Frullanio dilatatae-Leucodontetea sciuroidis Mohan 1978 em.
Marst. 1985
Ord. Orthotrichetalia Had. іn Kl. et Had. 1944
All. Ulotion crispae Barkm. 1958
Ass. Orthotrichetum pallentis Ochsn. 1928
Ass. Orthotrichetum speciosi Barkm. 1958
Ass. Pylaisietum polyanthae Felf. 1941
All. Syntrichion lаevipilae Ochner 1928
Ass. Orthotrichetum fallacis v. Krus. 1945
Ass. Orthotrichetum obtusifolii Barkm. 1958
All. Leskion polycarpae Barkm. 1958
Ass. Leskeetum polycarpae Horvat ex Pec. 1965
subass. pylaisielletetosum polyanthae Baish.& all. 1994
subass. amblystegietum serpentis Marst. 1985
Вона включає три класи, чотири порядки, п’ять союзів, дев’ять
асоціацій, дві субасоціації та три безрангові угруповання.
Епіфітна мохова рослинність розвинена переважно на деревах
листяних порід. Переважаючими є синтаксони класу Frullanio dilatataeLeucodontetea sciuroidis Mohan 1978 em. Marst. 1985 (асоціації: Orthotrichetum pallentis Ochsn. 1928, Orthotrichetum speciosi Barkm. 1958,
Pylaisietum polyantae Felf. 1941, Orthotrichetum fallacis v. Krus. 1945,
Orthotrichetum obtusifolii Barkm. 1958, Leskeetum polycarpae Horvat ex
Pec. 1965. У основі та на стовбурах Betula pendulla L. відмічена асоціація
Orthodicrano montani-Hypnetum reptile Gapon 2010 та безрангові угруповання Platygyrium repens — соmm., Hypnum reptile — сomm. класу
Cladonio digitatae-Lepidozietea reptantis Jez. & Vondr. 1962. Синтаксони
класу Neckeretea complanatae Marst. 1986 приурочені до лісових масивів,
фітоценозів
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДОБУВАННІ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Джурка Г.Ф.1, Мельник В.Т.2
національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Україна
2ДП НАК «Надра України» «Укрнаукагеоцентр», Полтава, Україна

1Полтавський

Сланцевим називають газ, що міститься в глинистих метаморфізованих сланцевих осадових породах, зазвичай, темно-сірого або чорного
кольору, містить органічні речовини (0,5-25%). Вони характеризуються
високим вмістом органічної речовини, мають низьку пористість і практично не мають проникності. На відміну від традиційних скупчень природного газу, сланцевий газ є переважно розсіяним газом, що пов'язаний із
нашаруванням різних літологічних різновидів сланцевих товщ, включно з
газом закритих пор і газом, сорбованим мінеральною та органічними
речовинами. Для сланцевих товщ характерним є «розщеплення» порід,
тобто розділення їх на чітко видимі паралельні пластини різної товщини.
Сланці — це утворення, багаті органічними відкладеннями, але, порівняно з пісковиками, які є традиційними носіями природного газу, сланці
мають низьку пористість і проникність, що обумовлює погані характеристики для виробництва газу і, отже, низьку продуктивність свердловин.
Методи видобутку природного газу зі сланцевих порід з часом удосконалювалися. Однак значний прорив був досягнутий лише в 1991 році, коли
американський геолог Джордж Мітчелл об'єднав можливості технологій
горизонтального буріння і гідророзриву пласта, що дозволило отримати
істотно більш високі обсяги сланцевого газу і тим самим поклало основу
американської сланцевої революції. Дослідники запропонували добувати
газ за допомогою вертикального і горизонтального буріння, що дає зниження собівартості видобутку сланцевого газу [1].
Гідравлічний розрив пластів — або «фрекінг», від англ. «fracking»,
що є скороченням від «hydraulic fracturing» — технологія буріння, яка
використовується для видобутку нафти та природного газу зі сланцевих
відкладень. Сьогодні фрекінг — одна з найбільш обговорюваних екологічних та політичних проблем. Фрекінг включає глибинне буріння (зазвичай на глибину 1500-1600 м) у вертикальному та горизонтальному напрямках і закачування в утворену свердловину суміші води з гранульованою речовиною (відомою як пропант), такою як пісок, і хімічними реагентами (включно з бензолом та формальдегідом, які є висококанцерогенними). Суміш подається під високим тиском і спричиняє утворення
тріщин у сланцевій породі, через які газ надходить у бурову свердловину. Відпрацьована вода, забруднена хімікатами, що використовуються
для фрекінгу, а також природніми забруднювачами, такими як важкі
метали, відкачується на поверхню. Рідини, які використовують у технології Fracking різноманітні у кожної компанії і тримаються в таємниці.
Німецькі розробники опублікували приблизний список реагентів з якого
складається суміш-суспензія води, твердих речовин, таких як пісок і
хімічних добавок, таких як: толуол, бензол, диметилбензол, етилен,
натрій, етиленгліколь, гуарова смола, глутаральдегід, ізопропанол і N,Nдиметилформамід(CH3)2NC(O)H або ДМФА. Передбачається, що ДМФА є
канцерогеном, також йому приписують появу вроджених патологій. Подразнює слизові оболонки очей. ГДК в повітрі робочої зони N,Nдиметилформаміду — 10 мг/м³. Використовують також соляно-кислотний
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розчин, загущений за допомогою полімеру. До його складу входять:
соляна кислота, формальдегід, оцтовий ангідрид, пропаргіловий і метиловий спирти, хлорид амонію. Концентрація і кількість хімічних речовин,
що використовуються варіюється від свердловини до свердловини. Більшість пропорцій добавок менш ніж 1 до 5% в рідкої частини. Відповідно
до публікації Агентства США з охорони навколишнього середовища до
600 різних органічних і неорганічних речовин використовуються в Сполучених Штатах. У Німеччині в цілому близько 120 хімічних речовин, що
використовуються, як відомо, за період 1983-2011. В даний час компанії
намагаються скоротити використання води і хімікатів, замінюючи їх на
пропан. Суть нового методу який розробили канадські розробники
GASFRAC Energy Services полягає в тому, що в пласт закачується густий
гель з скрапленого пропану, який володіє такою ж ефективністю щодо
розриву пласта, але не несе ніякої шкоди для екології — під час видобутку гель перетворюється на пару і повністю виводиться з порід [3].
Якщо ефективність нової технології буде доведена, то це дозволить почати видобуток сланцевого газу і нафти на 135 000 акрів в США.
Зараз там діє мораторій, який був введений в 2010 році під тиском екологічних організацій.
Компанія Chevron почала застосовувати технологію крекінгу на
основі пропану в Пейсінц Бейсін на північному заході штату Колорадо.
Так званий метод безводного видобутку не підпадає під заборону місцевого уряду, і цілком може бути дозволений Нью-Йоркським Департаментом з охорони навколишнього середовища. Цей процес вперше був використаний компанією GASFRAC вже розроблено більш 1300 свердловин в
Канаді та США. Спочатку цей метод створювався для підвищення продуктивності свердловин низького тиску.
Метод гідророзриву пластів використовувався в Україні з 50-х років 20 сторіччя. Гідророзрив пласта — це загальний метод механічного
впливу на підземні породи, який використовується для видобування
традиційного природного газу, сланцевого газу, газу ущільнених пісковиків, нафти, газу вугільних пластів. Особливості застосування гідророзриву залежать від цілей та місця його проведення, а основними характеристиками методу в конкретному випадку є склад та обсяги речовин, які
використовуються в якості рідини для гідророзриву та пропанту.
В Україні технологія гідравлічного розриву (гідравлічного розриву
вугільного пласту) була вперше використана в 1954 році в рамках проекту з підземної газифікації вугілля, що передбачав видобування горючих
газів — продуктів підземного окиснення вугілля.
Спочатку пробурюється вертикальна свердловина, потім на певній
глибині вона переходить в горизонтальну площину і буриться приблизно
на 1-2 кілометри в довжину. Потім у свердловину під тиском закачують
десятки тисяч кубічних метрів води разом з піском та хімікатами, гірська
порода тріскається і молекули газу вивільняються. Суміш подається під
високим тиском і спричиняє утворення тріщин у сланцевій породі, через
які газ надходить у бурову свердловину. Відпрацьована вода, забруднена хімікатами, що використовуються для фрекінгу, а також природніми
забруднювачами, такими як важкі метали, відкачується на поверхню.
Через природно низьку концентрацію газу запаси кожної свердловини зазвичай виснажуються через 12-18 місяців. Особливості геологічної будови створюють необхідність буріння нової свердловини поряд із
вже існуючою, що призводить до надміру щільного розташування сверд-
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ловин. Ця технологія є порівняно новою, наслідки від її застосування ще
не достатньо вивчені, але вже викликають занепокоєння. Загалом, на
нетрадиційний газ, в тому числі сланцевий, вже припадає більше половини видобутку газу в США, а у 2009 році через бум на видобуток сланцевого газу Сполучені Штати випередили Росію і стали найбільшим виробником природного газу у світі. В результаті цього, ціни на природний
газу світі знизились. В ЄС погляди щодо доцільності, прийнятності та
корисності сланцевого газу різняться, і країни-члени вже зараз займають
діаметрально протилежні позиції. Дехто вважає, що для Європи сланцевий газ може стати важливою технологією, яка спростить перехід до
низьковуглецевої економіки. Однак існує суттєве занепокоєння щодо
його впливу на європейський сектор відновлюваних джерел енергії, який
зараз розвивається. Побоювання також викликають наслідки застосування фрекінгу для довкілля та здоров’я людей. Під питанням знаходиться
його вплив на зміну клімату. Враховуючи те, що сланцевий газ просувається як потенційне “перехідне паливо”, однією з ключових проблем,
особливо у Європі, є вплив фрекінгу на клімат. Сланцевий газ є викопним паливом, яке представляється як низьковуглецева альтернатива.
Однак з’являється все більше доказів, які дискредитують це твердження
[2].
Для гідророзриву тільки однієї свердловини може піти до 15 тис м3
води. Тільки для одного гідророзриву потрібно 7500 т. Після використання для гідророзриву, ця вода ніколи не повернеться в природний кругообіг, оскільки немає економічно обґрунтованої технології очищення її від
технологічних домішок, важких металів і радіонуклідів. Після повернення
на поверхню землі — ця вода стає високотоксичними рідкими відходами.
Речовини, що використовуються для фрекінгу, потрапляють у воду і
можуть викликати такі захворювання як рак, неврологічні захворювання
та невиношування вагітності. Було відмічено випадки носових кровотеч,
головного болю та висипання у людей, що п’ють воду з колодязів, або
живуть неподалік від бурових майданчиків. Забруднення води відбувається через протікання обсадки свердловин, трубопроводів, протікання зі
ставків-відстійників, аварійні розливи. Ризик потрапляння цих хімікатів у
ґрунтові води під час фрекінгу пов’язаний з:
 розливанням бурового розчину, зворотним потоком, витіканням
з відстійників або з транспортних засобів під час перевезення;
 протіканнями або аваріями, спричиненими непрофесійними
діями персоналу або пов’язаними із використанням застарілої
техніки;
 протіканнями, спричиненими погано закріпленим стовбуром
свердловини: документи свідчать, що 6% свердловин для
гідророзриву виходять з ладу відразу, а 50% — протягом 15
років;
 протіканнями, які сталися під землею, через природні або
штучні тріщини та ходи. Більша частина рідини для фрекінгу
залишається під землею (аж до 80% закачаного об’єму).
Зараз дослідження показують, що ця рідина може мігрувати до
природних запасів питної води, забруднюючи їх. Така проблема виникла
у селі Глобіно, Поморського воєводства під час буріння на сланцевий газ,
де відбувалось нелегальне зливання відпрацьованої води. Компанія “Бі
Ен Кей Петролеум Інкорпорейтед” напряму зливала у гравійний кар’єр
рідину для фрекінгу зі сланцевої свердловини і забруднила ґрунтові во-
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ди. Результати перевірки Регіональної інспекції з охорони навколишнього
середовища, оприлюднені у квітні 2012 року, показали, що рівень барію
тут сильно перевищував норму. Подібний випадок, але з вибухом стався
на платформі “Брітіш Петроліум” у Мексиканській затоці, де розірвало
гирловий фланець і кілька днів токсична вода неконтрольовано лилась зі
свердловини поки працівникам не вдалось припинити витік. Багато родин були евакуйовано з місця аварії, оскільки 10 тис. галонів рідини для
фрекінгу пролились на навколишні пасовища та в річки. Пенсільванія
наклала на компанію найвищий дозволений законом штату штраф у розмірі 250 тис.дол. США. Зараз з’являються нові методи фрекінгу, які повинні бути менш шкідливі для навколишнього середовища, вони знижують кількість води, завдяки використанню глини і піни. Однак, ці методи
знаходяться на стадії випробувань і, вірогідно, буріння й далі проводитиметься з використанням токсичних хімікатів. У зв’язку з цим, ризик вимивання невідомих хімікатів у ґрунтові води і водні запаси залишається.
Окрім проблем з якістю води, фрекінг супроводжується потраплянням в
повітря таких сполук як бензол, етилбензол, толуол та n-гексан, які викликають подразнення слизової оболонки очей, головні болі, біль у горлі,
утруднення дихання і високий ризик захворювання на рак, зокрема лейкемію. Свинець негативно впливає на неврологічний розвиток дітей. У
дорослих він викликає проблеми з боку репродуктивної системи, гіпертонію, нервові розлади. Джерелами забруднення є дизельні двигуни, витоки летких органічних сполук із компресорних станцій, трубопроводів,
випаровування зі ставків-відстійників та від факельного спалювання
газу. Однак прибічники сланцевого газу часто наголошують на тому, що
його використання матиме позитивний плив на клімат, і цей аргумент
використовувався для підкріплення ідеї про можливу роль сланцевого
газу як перехідного від вуглецевоємних до більш чистих змішаних видів
палива.
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ПРОМЫШЛЕННЫХ КУЛЬТУР ЭНТОМОФАГОВ ДЛЯ НУЖД
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Дрозда В. Ф.1, Потопальский А. И. 2, Бондаренко И. В.1
Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины
2Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, Институт
оздоровления и возрождения народов Украины
1

Тысячелетняя история использования насекомых человеком для
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получения определенной пользы сводится практически к двум видам:
это медоносные пчелы и тутовый шелкопряд. В настоящее время — это
целые отрасли теоретической и прикладной биологии со сложными
наукоемкими технологиями массового промышленного их разведения.
Недавние достижения науки, в частности генетики, позволили сделать
настоящий прорыв в освоении новых технологий выращивания и разведения этих насекомых.
Последние десятилетия наблюдается интенсивный процесс расширения спектра видов насекомых, для которых освоены технологии
массового промышленного разведения. Речь идет о выращивании мухксилофагов для получения белка, а также утилизации разнообразных
органических отходов.
Среди этого многообразия выделяется специфическая отрасль —
техническая энтомология, где выращиваются лабораторные культуры
многих видов насекомых для нужд биологической защиты растений.
Говорится об отдельных видах членистоногих — насекомых и клещах,
имеющих статус паразитов и хищников, которые трофически связаны
преимущественно c теми, кто принадлежит к фитофагам. Речь идет,
прежде всего, о таком культовом виде, как трихограмма. Это название
объединяет комплекс симплекс-видов паразитов яиц многочисленных
насекомых, включающих более 10 отрядов. Мировая фауна насчитывает
более 140 видов рода трихограмма. В Украине известно не больше 10–12
видов. В настоящее время освоено промышленное разведение этого
паразита. На территории Украины существует свыше 75 биолабораторий,
которые занимаются его выращиванием и расселением в агроценозы.
Кроме Украины, проблема трихограммы изучается еще более чем
в 110 странах мира. Больше 80 % из всего объема биологических
средств защитыприходится на долю трихограммы. Ежегодно десятки
миллионов гектар защищаются от фитофагов с использованием этого
паразита. В частности, защитить посевы кукурузы от комплекса чешуекрылых-фитофагов, а это десятки видов подгрызающих и листогрызущих
совок, кукурузный, луговой и стеблевой мотыльки, возможно только с
использованием трихограммы. К особенностям биологии большинства из
этих видов относятся скрытный образ жизни, исключительно высокий
репродуктивный потенциал, рассеянная во времени и пространстве яйцекладка, выраженная жизненная стратегия, которая классифицируется
как К-отбор. Эти показатели свидетельствуют о высоких адаптивных
возможностях этих видов к действию разнообразных стрессовых факторов. Именно по этой причине, большинство инсектицидов из современного арсенала, зарегистрированных в Украине, показывают неустойчивую эффективность.
В тоже время, реализация отечественных технологий (Дрозда В.
Ф., 1995–2005, 2015 гг.), предполагающих расселение трихограммы,
позволяет получить гарантированно высокую хозяйственную эффективность на уровне 85–92%. Основная составляющая часть этих технологий
предусматривает многократные приемы расселения трихограммы на
посевы. Детали этой технологии довольно наукоемкие и предполагают
режимы массового лабораторного выращивания паразита с использованием разнообразных приемов. В частности, предлагается оригинальная
диета для самок трихограммы, что включает в их рацион углеводный и
белковый компоненты, а также ряд морфогенов на основе нативных
модифицированных ДНК и РНК, их аналогов и предшественников. Необ-
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ходимо отметить, что эта часть технологии разведения трихограммы,
защищена массивом авторских свидетельств СССР, патентов Украины и
России. Эти приемы направлены преимущественно для решения отрицательных последствий по отношению к трихограмме, обусловленных длительной ее доместикацией.
Как известно, лабораторное разведение трихограммы сопровождается рядом отрицательных последствий, которые не свойственны диким видам. Прежде всего, ослабевают такие адаптивные функции, как
двигательная активность имаго, поисковая способность, снижается репродуктивный потенциал, что в последствии определяет мотивационную
активность паразита. В результате, лабораторные популяции характеризуются низкой конкурентоспособностью в агроценозах и незначительной
эффективностью.
Существенным сдерживающим фактором, что тормозит процесс
получения высокожизнеспособных стартовых популяций трихограммы,
является комплекс энтомопатогенов, преимущественно бактериальной,
грибной и протозоонозной этиологии. Как правило, этот феномен особенно отчетливо сопровождает процесс длительной доместикации культуры. К началу наших исследований не существовало эффективных приемов оздоровления лабораторных культур энтомофагов. Традиционные
методы, которые использовались в пчеловодстве и шелководстве, оказались малоэффективными.
Целью исследований было изучение действия оригинального препарата Изатизона — 2%-го раствора Метисазона в полиэтиленгликоле и
диметилсульфоксиде. Препарат использовали путем специфического
нанесения аэрозолей на поверхность биологического субстрата — яйца
насекомых-хозяев трихограммы. Кроме того, обрабатывали стеллажи и
инвентарь. Препарату свойственна специфическая активность по отношению к ряду энтомопатогенов разнообразной этиологии. Предварительные лабораторные исследования позволили отработать оптимальные
параметры использования этого препарата с учетом его действия на
других животных, в частности пчел, а также птиц.
Согласно существующих технологий, трихограмма в промышленном режиме выращивается длительный период времени, на протяжении
20–30 и больше поколений. За этот период, вследствии инбридинга, а
также накопления разнообразной вредной микрофлоры, тестовые характеристики показывают ослабление их основных биологических, физиологических и экологических показателей. Частично, поставлена задача
вернуть лабораторную культуру к дикому ее статусу. Эта проблема решается путем обогащения культуры природными популяциями трихограммы. Кроме того, проводится периодически пассаж трихограммы через яйца ее природных хозяев, а это разнообразные виды совок, преимущественно капустная (Barathra brassicae L.) и хлопковая (Helicoverpa
armigera Hbn.). Следует отметить, что стандартной лабораторной культурой насекомого-хозяева, на которой осуществляется процесс разведения
трихограммы, является зерновая моль (Sitotroga cerealella Oliv.). С физиологических позиций вид крайне неблагоприятный для разведения
паразита. При отсутствии выбора трихограмма лишь незначительно заражает яйца зерновой моли. Однако простота разведения моли, высокие
адаптивные характеристики вынуждают использовать именно ее в качестве основного хозяина трихограммы. Изложенное еще более усугубляет
отрицательные последствия длительной доместикации паразита.
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Среди комплекса мер, направленных на оздоровление трихограммы, пассаж ее через яйца отечественной моновольтинной породы дубового шелкопряда, предложен нами впервые (Дрозда В. Ф., 1991). Показана перспективность освоения этого элемента технологии. Разведение
шелкопряда сопряжено с известными технологическими трудностями.
Дело в том, что гусеничная стадия длится 35–45 дней, в период которой
насекомому необходимо скармливать кроме листьев дуба, еще листья
граба, березы, ивы. Этот трудоемкий процесс слабо механизирован и
технология не нашла широкого применения.
В ряде западных стран предложены, апробированы и частично
внедрены технологии разведения трихограммы на искусственных питательных средах. Показана принципиальная возможность получения высокожизнеспособных лабораторных культур паразита. Однако, даже
существующие технологические и коммерческие возможности западных
лабораторий из-за высокой стоимости также не получили широкого применения. Таким образом, актуальными остаются традиционные технологии выращивания трихограммы в яйцах зерновой моли.
Усилиями ученых Института молекулярной биологии и генетики
НАН Украины, Института оздоровления и возрождения народов Украины
(Потопальский А. И., Дрозда В. Ф.) предложены и апробированы технологии, предусматривающие вскармливание имаго трихограммы оригинальной диеты, как дополнение к белково-углеводной составляющей —
нативные и модифицированные РНК и ДНК. В технологии учитывали
характер оогенеза самок трихограммы, функционирующего в проовигенном режиме. Биологическая сущность этого феномена состоит в том, что
самки отрождаются с готовым запасом вполне сформировавшихся яиц, и
сразу после спаривания происходит яйцекладка.
Процесс оогенеза самок трихограммы функционирует преимущественно в линейном режиме. Это означает, что дополнительное питание
лишь частично увеличивает реальную плодовитость. Функции составных
частей гонад самок — гермария и вителлярия, по существу заблокированы. Скармливание самкам оригинальной диеты частично обеспечивает
разблокирование этого процесса, вследствие, чего увеличивается реальная плодовитость на 15–35 %.
Экспертная оценка соответствующих технологий и приемов позволила оценить их как прецизионные разработки, не имеющие аналогов.
Кроме того, нами разработаны оригинальные оценочные характеристики
лабораторных культур трихограммы, что позволяют оценивать их определенными классами качества. Предложен экспресс-метод определения
уровня жизнеспособности товарных форм трихограммы, основанный на
оценке морфологических структур и функциональной активности гонад
самок. Эти разработки не имеют аналогов и также защищены патентами
Украины и других стран.
Последовательное внедрение этих разработок технологии разведения трихограммы позволяет частично решить отрицательные последствия длительной доместикации вида. В пользу этого свидетельствуют
результаты использования трихограммы в технологиях защиты агроценозов. Показано приемлемую биологическую и хозяйственную эффективность расселения энтомофага для защиты овощных культур — 6 разновидностей капусты, томатов, сахарной и розлусной кукурузы от комплекса чешуекрылых-фитофагов.
Трихограмма интегрировалась с другими приемами биологической
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защиты, в частности, в эти агроценозы расселяли также лабораторные
культуры эктопаразита — габробракона. Кроме этого использовались
микробиологические препараты: вирусной, бактериальной и грибковой
природы. Такие технологии являются составными частями органического
земледелия, которые как нам представляется, должны быть внедрены,
прежде всего, в системах выращивания овощных, плодовых культур и
ягодников, урожай которых используется в свежем или консервированном виде, в детском и диетическом питании.
Проведенные нами оригинальные исследования Изатизона и препаратов нуклеиновых кислот с использованием такого модельного объекта, как энтомофаги, расширяют возможности их изучения и применения в сельском хозяйстве и медицине.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ
ЗЕРНОВЫХ ЗАПАСОВ И ЗЕРНОПРОДУКТОВ В СИСТЕМАХ
ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА
Дрозда В. Ф., Бондаренко И. В.
Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины,
г. Киев, Украина

Ориентация отрасли защиты растений на экологические принципы
преимущественно касается агроценозов. Речь идет об интенсивных технологиях защиты растений, которые в последние годы подвергаются
обоснованной критике. Имеется в виду ее антиэкологичность и высокозатратность. Действительно истребительная стратегия предусматривает
тотальное уничтожение не только комплекса фитофагов, но и популяций
энтомофагов, насекомых-опылителей. В последнее время, как альтернатива интенсивным технологиям, довольно широкое распространение
получила отрасль органического растениеводства. Как крайнее ее проявление предлагается полный отказ от использования синтетических
пестицидов, минеральных удобрений, разнообразных гормональных
препаратов. Именно составная часть такой важной категории, как качество жизни предусматривает специфический пищевой рацион человека
— натуральную пищу. Изложенное относится и к такой существенной
аграрной отрасли, как защита и хранение зерновых запасов и продуктов
их переработки. Достаточно только бегло изучить перечень препаратов,
зарегистрированных в государственном реестре, что бы убедится в довольно интенсивном использовании их в период краткосрочного или
длительного хранения запасов. Вполне очевидно и реально, что эти
технологии сопровождаются и отрицательными последствиями. В последние годы, согласно проведенной нами экспертизе, предложено ряд
технологических решений, как альтернатива существующим химическим
технологиям — использование биологических приемов защиты. Речь
идет о природных популяциях паразитов и хищников, введенных в лабораторные культуры с последующим их расселением и насыщением разнообразных хранилищ. Исследования, проведенные нами в последние
годы (Дрозда В. Ф., Бондаренко И. В., 2014–2016), позволили сформулировать теоретическую концепцию, касающуюся экологической, популяционной и трофической сопряженности жизненных стратегий доминиру58

ющих популяций фитофагов зерновых запасов и их энтомофагов. Как
отправная точка этих разработок, детально исследована жизненная
стратегия наиболее опасных фитофагов на оси r- и К-континуума
(Margalef
R.
N.,
1980;
Пианка
Э.,
1981;
Дрозда
В.
Ф.,
2010–2015). Довольно основательно исследованы тактики размножения
(Р), выживания (В) и трофических связей (Т). Это позволило отчетливо
определить критические периоды в онтогенезе фитофагов, что послужило основой для дестабилизации их структуры с последующим контролем
численности. Показана принципиальная возможность и результативность
расселения в хранилища промышленной культуры видов рода
Trichogramma. Виды-мишени этого энтомофага — комплекс чешуекрылых-фитофагов (Pyralidae, Tineidae, Gelechiidae). Более того, разработаны и изложены такие технологические параметры, как нормы, сроки и
кратности расселения с учетом видового состава паразитов, их жизнеспособности, а также характера и динамики яйцекладки фитофагов.
Показано, что в результате расселения паразита-яйцееда, самки трихограммы достаточно эффективно осуществляют мониторинг зернового
субстрата и активно ведут поиск яиц фитофагов. Уровень паразитирования колеблется в пределах от 44,7 до 68,3 %. Кроме того, как показали
наши исследования, значительную часть яиц молей и огневок, а именно
от 11,6 до 22,7 %, самки трихограммы механически травмируют, как
результат питания имаго гемолимфой. Как правило, такие яйца полностью погибают. Следовательно, итоговый результат этого приема практически полностью обеспечивает защиту сохраняемой продукции. Однако, этот эффект достигается при низких и средних уровнях начальной
численности фитофагов. Гораздо чаще наблюдается ситуация высокого и
массового уровней заселенности зернохранилищ членистоногими. При
такой ситуации, нами предложен, апробирован и разработан прием совместного расселения трихограммы и эктопаразита габробракона
(Habrobracon hebetor Say.). Характерной его особенностью является то,
что имаго довольно интенсивно проникают в толщу зерновой насыпи с
последующим заражением гусениц фитофагов. Установлен феномен
длительного регулирования популяций фитофагов путем массового размножения габробракона с последующим действием дочерних поколений.
Это дает возможность, сделать вывод о том, что наблюдается процесс
саморегуляции. Для трихограммы характерно прямое действие с незначительной эффективностью дочерних поколений. Такое сочетание, по
мнению авторов, довольно перспективно, не требует определенных технологических усилий, не нарушает структуру приемов по уходу за зерном в хранилищах, а также не сопровождается какими либо отрицательными последствиями. Более того, в Украине сейчас функционирует свыше 70 биолабораторий, где массово выращивают виды рода Trichogramma. Что касается габробракона, в Украинской лаборатории качества и
безопасности продукции АПК НУБиП поддерживается лабораторная культура того эктопаразита. Учитывая его широкие трофические характеристики — паразитирует более чем на 60 видах насекомых, преимущественно чешуекрылых — очевидным и перспективным является освоение
его технологий разведения с последующим расселением и в агроценозы.
Авторами ведутся также поисковые работы по изысканию и оценке эффективности других видов энтомо- и акарифагов. В частности, обнадеживающие результаты получены при оценке производственной эффективности популяции хищных клещей, прежде всего из фитосеид, а также
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пузатого клеща (Pediculoides ventricosus Newp.). На первый взгляд, освоение этих технологий кажется громоздким и малоперспективным. Однако, учитывая хозяйственное значение комплекса жесткокрылыхфитофагов, эти разработки дают определенную надежду на освоение
этих технологий. Украина многие годы была мировым лидеров в области
теоретических и особенно практических результатов по использованию
разнообразных биологических средств и приемов. Нет сомнения в том,
что Украина, как один из мировых лидеров по производству и экспорту
зерна, с ее научным потенциалом способна освоить и эти технологии.

ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ СОСНОВОГО
СКВЕРУ У ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ ПРИДНІПРОВСЬК
Іванченко О.Є.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна

Зелені насадження відіграють велику роль у зменшенні негативного впливу на людину промислових емісій, які потрапляють у навколишнє
середовище. Проте збільшення антропогенного навантаження на них
призводить до погіршення їх декоративності та фітосанітарного стану,
оскільки захисні властивості рослин багато в чому залежать від тих екологічних умов, в яких вони зростають. Тому оцінка стану зелених насаджень є вкрай необхідною для їх оптимальної експлуатації та охорони.
Метою роботи було проаналізувати видовий склад деревних насаджень
Соснового скверу, розташованого у житловому масиві Придніпровськ
(колишній сквер 80-річчя створення Дніпропетровської області).
Рельєф місцевості, на якій розташовано сквер, хвилястий, зі значними пониженнями. Територія скверу має велику кількість галявин, що
надає їй освітленості і простору. Дендрофлора скверу представлена 14ма видами як вічнозелених, так і листопадних порід, які відносяться до 9
родин. Всього нараховується 2 259 екземплярів. Середня висота насаджень дорівнює 18 м. Частка рослин, які відносяться до відділу Голонасінні, складає 73,3 %. Хвойні рослини представлені двома видами: сосною Палласа та сосною звичайною, доля яких у насадженні становить
59,4 та 13,9 %, відповідно. Серед листопадних рослин часто зустрічається вільха чорна (11,6 %), менше — береза пухнаста та дуб звичайний
(3,6 і 3,2 %). Інші види репрезентовані у меншій кількості — від 0,2 %
для глоду одноматочкового, до 1,5 % для робінії звичайної. Родини переважно представлені 1-2 видами, за виключенням родини Вербові, яка
включає 3 види: тополю білу і чорну та вербу білу. З родини В’язові у
сквері зростають в’яз низький і в’яз граболистий. Слід зазначити, що 62,4
% деревних насаджень ділянки є інтродуцентами.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КУРЕНІВСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ В КИЄВІ
Кондель В.М., Лобода Д,О., Кусімо А.Т.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Україна

13 березня 2017 року минуло 56 років від трагічних подій в Києві,
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відомих як Куренівська трагедія, коли спроба перетворення Бабиного яру
на корисну площу обернулася жахливою загибеллю людей.
У свій час існували різні плани облаштування Бабиного яру. У
1950 році постало питання звільнення кар’єрів Петровських цегельних
заводів від невиробничих земляних порід. Розглядалися два варіанти —
скидання їх у заплаву р. Дніпро та складування у від’ярки Бабиного яру.
Останній являв собою рівчак довжиною 2,5 км й глибиною від 10 до 50 м.
З огляду на економічну
вигідність і більшу технологічну доступність був обраний другий варіант [2].
Процедура
намиву
Бабиного яру мала наступний вигляд. З кар’єрів Петровських цегельних заводів
пульпа перекачувалася в яр
по трубах довжиною 1,5-2,8
км (рис. 1). Технологія робіт
передбачала
вісім
годин
намиву яру, вісім годин —
відстоювання води і стільки
ж часу на її відкачування.
Для відведення технологічРис. 1. Карта місця трагедії
ної води у р. Сирець на
намитих ділянках було збудовано водовідводні колодязі. Замив відрогів Бабиного яру проводився
небездоганно, з грубими порушеннями технологічних вимог у частині
водовідведення, що в підсумку призвело до жахливих наслідків.
Фатальним для мешканців та працівників мікрорайону Куренівка
Подільського району Києва став ранок понеділка 13 березня 1961 р.,
коли близько 650 тис.
кубометрів намивної маси
—
відходів
цегельних
заводів — подібно лавині
зійшли з Бабиного яру на
житловий масив, виробничі приміщення і трамвайне депо ім. Красіна
(рис. 1). Передані очевидцями подробиці приголомшують блискавичністю сходження пульпи та
безпорадністю тих, хто в
той трагічний ранок опинився у смертельній зоні:
Рис. 2. Зруйнований лавиною
восьми-десятиметрова
будинок
лавина зі швидкістю 3-5
м/с за півгодини накрила площу понад 30 га, безперешкодно руйнуючи
на своєму шляху житлові споруди (рис. 2), виробничі приміщення, транспортні засоби, змітаючи людей [2].
Того ж дня перший секретар ЦК КПУ П. Шелест у своєму щоденнику занотував: «Поїхав на місце катастрофи. Картина жахлива. Все залито
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водою, мулом, піском на 2,5-3 метри. Люди рятуються на дахах будинків,
деревах» [3]. Як описувала обстановку очевидець Н. Вовк, «від парку ім.
Фрунзе до Подільського спуску простяглась страшна рівнина, де колись
був трамвайний парк, завод, маленьке містечко з вагонів, старі житлові
будинки. Нічого цього не було… Все було під страшною товщею грязюки.
В ній порпались люди. Хто сам рятувався, кого рятували інші. Багатьох
неможливо було врятувати» [2].
Гігантська за масштабом і трагічна за характером подія в столиці
України не могла залишитись непоміченою її мешканцями. Влада виявилася неготовою визнати факт трагедії, оперативно дати роз’яснювальну
інформацію щодо ранкових подій понеділка 13 березня 1961 р. Перші
відомості про трагедію чимало людей отримали в день аварії саме від
радіостанцій Бі-Бі-Сі, «Свобода», які оголосили про загибель близько 2
тис. осіб [1].
Офіційне «Повідомлення Урядової комісії про закінчення розслідування причин аварії намитих земляних мас у Бабиному Яру і заходи по
ліквідації наслідків затоплення і руйнувань в районі Куренівки м. Києва»
було оприлюднене 31 березня 1961 р. Офіційна версія визнавала помилки проекту намиву і порушення технології виконання робіт. У результаті
аварії зруйновано або серйозно пошкоджено 22 приватних одноповерхових дерев’яних будинки, 5 двоповерхових і 12 одноповерхових дерев’яних будинків державного житлового фонду і 2 одноповерхових гуртожитки барачного типу, що вказує на значні масштаби руйнувань. Згідно офіційного повідомлення жертвами аварії стали 145 осіб, а загальна
матеріальна шкода від затоплення і руйнувань оцінювались у розмірі
3,7 млн. рублів. У підсумковій інформації Урядової комісії наводився доволі детальний виклад причин, обставин, масштабів руйнувань, кількість
постраждалих людей та об’єктів, перелік ужитих заходів тощо. Вона містила багато правди про причини і наслідки аварії, але, по-перше, правду
далеко неповну, а по-друге, включала свідому неправду. Урядова комісія
занизила площу затоплення пульпою — 25 га, тоді як наявні документи
свідчать про щонайменше 30 га. Вирішальним чинником, що спровокував
руйнування гідровідвалів Бабиного яру, на думку членів комісії, був сильний вітер, швидкість якого в день аварії досягла 20 м/с, хоча 22 березня Київське бюро погоди поінформувало комісію, що зранку 13 березня
швидкість вітру сягала 7-9 м/с. Ці та інші приховані деталі та перекручені
дані мали на меті применшити масштаби трагедії, не провокувати соціальну напругу в місті [2].
У 2012 році вийшов з друку збірник «Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві: причини, обставини, наслідки» [2], який містить
документи, що розкривають масштаб трагедії, реакцію населення на
аварію, заходи органів виконавчої влади з ліквідації наслідків та будівництва нових укріплень у районі Бабиного яру. Також друкуються унікальні фотодокументи аварійної ділянки та руйнувань житлового масиву
Подільського району м. Києва. Більшість матеріалів вводяться до наукового обігу вперше, тому дають змогу простежити процес ліквідації наслідків аварії та організацію заходів по запобіганню повторення катастрофи у майбутньому.
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БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ СПОЛУКИ МІКРОСКОПІЧНИХ ГРИБІВ,
ПЕРСПЕКТИВНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА
МЕДИЦИНІ
Кондратюк Т.О., Акуленко Т.В., Берегова Т.В., Остапченко Л.І.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.

Сучасною наукою накопичено достатньо велику кількість обґрунтованих даних, які свідчать про те, що гриби можуть слугувати джерелами для отримання медичних препаратів. Ця галузь біотехнології наприкінці ХХ століття зайняла в медицині дуже стійку позицію та відокремилась
в окрему дисципліну — фармацевтичну мікологію. Цьому сприяли значні
успіхи у вивченні хімії біологічно активних сполук (БАС) грибів. Гриби,
зокрема дріжджоподібні та міцеліальні, сьогодні розглядають як джерела
для отримання БАС, які можна використовувати як адаптогени, імуностимулятори, антиканцерогени тощо. Так, Blakeslea trispora (міцеліальний
гриб порядку Mucorales) є продуцентом лікопіну (який раніше отримували із томатів), може слугувати також продуцентом β-каротину та убіхінону. Сучасна біотехнологічна галузь науки розглядає гриби як важливі
джерела синтезу эсенціальних жирних кислот — лінолевої, ліноленової та
ін. На основі поліненасичених жирних кислот грибів було отримано низку
цінних медичних препаратів. Широкі амплітуди адаптаційних пристосувань грибів, їх здатність утворювати БАС за достатньо короткий час,
використання в біотехнологічному виробництві недорогих живильних
середовищ для культивування (зокрема відходів промисловості, сільського господарства), необмеженість виробництва сезонними та погодними
факторами, можливості масштабування, екологічна чистота — всі ці фактори сприяють тому, що гриби як продуценти БАС займають сьогодні
одне із головних місць в біотехнологічних виробництвах.
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
підтримується Колекція мікроскопічних грибів (далі — Колекція), яка є
складовою частиною Колекції культур грибів. Остання зареєстрована в
міжнародній базі колекцій культур мікроорганізмів як Culture Collection of
Fungi at Kyiv University, має акронім FCKU та номер WDCM 1000. Окрему
частку Колекції складають мікроскопічні гриби, які здатні до синтезу БАС
та є перспективними для використання в біотехнології та в медицині.
Так, із застосуванням методу хромато-мас-спектрометрії нами виявлено,
що зміна вмісту джерела вуглецю (як додаткового компоненту в середовищах на основі відходів харчової промисловості) впливає на інтенсивність росту грибів-продуцентів ліпідів Geomyces pannorum 501 FCKU і
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Mucor circinelloides 505 FCKU (представника порядку Mucorales) та на
співвідношення насичених і ненасичених жирних кислот, які вони продукують, зокрема лінолевої та ліноленової. Окремим аспектом постає здатність мікроорганізмів-продуцентів БАС до синтезу та накопичення різноманітних пігментів, зокрема меланіну. Відомо, що меланінам притаманний
широкий спектр біологічної дії: антиоксидантний, цитопротекторний,
фото- і радіопротекторний, вони можуть використовуватися як сорбенти
низки радіонуклідів та токсичних металів. Види темнопігментованих мікроміцетів, які містять меланіни, представлено в нашій Колекції 18 видами
(63 ізоляти). Серед них види родів Alternaria, Cladosporium, Exophyala,
Phoma, Pseudonadsoniella, Scolecobasidium, Stemphylium, Ulocladium та
інші. Для кількох видів роду Cladosporium, видів Exophyala alcalophila та
Pseudonadsoniella brunnea раніше нами було здійснено відповідні молекулярно-генетичні дослідження. У попередніх дослідженнях нами, а також
нашими колегами встановлено, що чорні дріжджоподібні гриби Ps. brunnea 470 FCKU синтезують та інтенсивно екскретують у культуральне
середовище меланін, який проявляє антиоксидантну, дерматотропну,
ранозагоювальну, антибактеріальну, фунгістатичну дію. Сьогодні нами
проводяться різнопланові дослідження щодо умов культивування продуценту меланіну Ps. brunnea (ізольованого із антарктичних проб). Отже,
колекційні ізоляти мікроскопічних грибів можуть слугувати широким
базовим матеріалом для вивчення їхніх фізіологічних, морфологічних,
генетичних особливостей з метою пошуку штамів-продуцентів, перспективних для біотехнології та медицини; для розширення кола тест-культур
в проведенні відповідних досліджень, а також можуть використовуватися
у навчальному процесі.

ОЦІНКА ВПЛИВУ СТІЙКИХ ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ
ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Кравченко Л.М.
Бердянський державний педагогічний університет, Україна

Україна сьогодні є однією з країн із найбільш трансформованим
природним середовищем в усіх його виявах (наземному, повітряному,
водному), тому актуальним є питання оцінки впливу такого довкілля на
стан здоров’я людини. Впровадження в нашій державі Стокгольмської
конвенції про стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) підвищує науковий
інтерес до небезпек, пов’язаних із застосуванням хімічних речовин, віднесених до списку СОЗ, а також до реалізації плану дій, спрямованих на
їх скорочення або ліквідацію [1].
Погіршення екологічного стану довкілля відбувається не тільки
внаслідок розвитку промисловості, а й під впливом екологічно необґрунтованої індустріалізації аграрного виробництва, яка проявляється у збільшенні використання добрив, отрутохімікатів, концентрації відходів
тваринницьких комплексів, переробних підприємств, що ускладнюється
відсутністю очисних споруд на селі. Визнаючи високу екологічну ефективність хімічних засобів захисту врожаю, необхідно враховувати, що застосування пестицидів пов’язане з потенціальною загрозою. Циркуляція
токсичних речовин в атмосфері, воді, грунті, трофічних ланках ланцюга
живлення призводить до постійного забруднення біосфери залишковими
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кількостями пестицидів та продуктами їх трансформації. І хоча застосування цих засобів спрямоване проти шкідників, бур’янів, хвороб рослин
та тварин, „ураженою” в кінцевому рахунку є людська популяція, як
вища ланка трофічного ланцюга, якщо між обробкою рослин та збиранням врожаїв не дотримано певного терміну, або коли пестициди застосовують у надто високій концентрації.
Джерелами потрапляння діоксинів у навколишнє середовище є
підприємства чорної та кольорової металургії, відходи деревообробної й
целюлозно-паперової промисловості. Утворюються вони й при знищенні
відходів у сміттєспалювальних печах, на теплових електростанціях, у
вихлопних газах автомобілів, у тютюновому димі, при пожежах, коли
горять синтетичні матеріали й мастила в трансформаторних будках.
Стікаючи з відходами виробництва в ріки, моря, водойми, ґрунт, діоксини
засвоюються живими організмами й попадають на обідній стіл людини
разом з рибою, крабами, молоком. Молекула діоксину має форму прямокутника розмірами приблизно 3 х 10 ангстремів. Це дозволяє їй дивно
точно вписуватися в рецептори живих організмів. У малих дозах діоксини
не стільки отруюють, скільки саме видозмінюють живе. Діоксин може
роками накопичуватися в організмі, не вступаючи там ні в які взаємодії, а
потім дає про себе знати у вигляді найрізноманітніших хвороб. Блокуючи
рецептори, молекула діоксина придушує імунні можливості організму.
Один раз потрапивши в певне середовище перебування, діоксини закріплюються там, нікуди не зникаючи, до повного розпаду. Період їхнього напіврозпаду у ґрунті — 10-12 років. В організмі людини — 6-7 років.
Офіційно встановлена добова санітарна норма в різних країнах коливається від 0,006 до 10 пікограм діоксину на один кілограм живої ваги. У
Європі при встановленні ГДК беруть за основу можливість виникнення
ракових пухлин, в Америці — пригнічення імунної системи, тому й цифри
різні. Ступень токсичності СОЗ визначається ступенем леткості, проникнення крізь шкіру, здатністю до накопичення в організмі, ступенем і
швидкістю знешкодження і виділення з організму. СОЗ є отрутою мутагенної, канцерогенної, тератогенної та ембріотоксичної дії. З огляду на це
гарантування екологічної безпеки населення вимагає відновлення якості
та поліпшення стану довкілля та його ресурсів, упровадження в практику
дієвого державного та громадського контролю за додержанням природоохоронного законодавства, екологічних нормативів і стандартів.
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РАЗНООБРАЗИИЕ И ЭКОМОРФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
МЕЗОПЕДОБИОНТОВ АРЕНЫ РЕКИ ДНЕПР
Кунах О.Н., Ванярха В.В.
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, Украина.

Пространственные и экологические градиенты оказывают влияние
на изменение видового богатства и структуры сообщества [7, 9]. Сообщества почвенных организмов структурированы в силу их ответа на
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пространственную изменчивость почвенных ресурсов [6, 4, 5, 8], что
позволяет сосуществовать конкурирующим видам в пределах некоторого
участка пространственно гетерогенной среды [8, 3].
В работе исследовано пространственное изменение экоморфической структуры почвенной мезофауны арены р. Днепр в пределах территории Днепровско-Орельского природного заповедника. Исследования
проведены в апреле-мае 2014 г. Исследуемый полигон заложен на
участке в зоне перехода арены р. Днепр в притеррасную пойму
р. Проточь. Полигон состоит из 15 трансект. Каждая трансекта составлена из 7 пробных точек. Расстояние между рядами в полигоне составляет
2 м. В каждой точке были отобраны почвенно-зоологические пробы для
описания почвенной мезофауны. Почвенно-зоологические пробы имели
размер 25×25 см.
В почве исследуемого полигона обнаружено 45 видов почвенных
животных. Плотность почвенной мезофауны изученного полигона составляет 305,37 экз./м2. Доминирующей группой являются кольчатые
черви, которые в среднем в период исследований составили 62,53 % от
суммарной численности сообщества. Эта таксономическая группа представлена двумя семействами — Enchytraeidae и Lumbricidae. Плотность
населения энхитреид составляет 92,50±6,39 экз./м2. Дождевые черви
представлены 6 видами. Преобладающим видом дождевых червей является
Aporrectodea
caliginosa
trapezoides
с
численностью
43,73±3,94 экз./м2. Дождевые черви Aporrectodea rosea rosea и
Octodrilus transpadanus характеризуются несколько меньшей численностью — 24,69±3,52 и 22,86±2,73 экз./м2 соответственно. Следует отметить, что доминант Aporrectodea caliginosa trapezoides и субдоминант
Aporrectodea rosea rosea относятся к экологической группе собственно
почвенных (эндогейных) животных, в то время как Octodrilus
transpadanus является норником. В свою очередь, подстилочные гигрофильные и ультрагигрофильные дождевые черви Dendrobaena octaedra,
Dendrodrilus rubidus и Eiseniella tetraedra tetraedra встречаются с очень
низкой
плотностью
населения —
3,96±0,95,
0,76±0,65
и
0,15±0,15 экз./м2, соответственно.
Членистоногие составляют существенную часть комплекса мезопедобионтов по численности (35,39 %) и по видовому богатству
(69,57 %). Личинки двукрылых многочисленны и разнообразны в сообществе дубняка со свежеватым разнотравьем. Они представлены
6 семействами, среди которых численность личинок Therevidae достигает
20,72±2,00 экз./м2. Высокий уровень численности личинок Athous
haemorrhoidalis выводит на первое место среди жуков семейство щелкунов (Elateridae). Многочисленны пауки, однако до видового уровня эта
группа не была определена. Собственно почвенные геофиломорфные
многоножки преобладают по численности над подстилочными литобиоморфными. Наиболее типичной землянкой является Geophilus proximus с
численностью 12,80±1,62 экз./м2. Численность костянок Monotarsobius
curtipes составляет 7,62±1,11 экз./м2. Единично встречаются кивсяки
Brachyiulus jawlowskii. Численность сапротрофных мокриц Trachelipus
rathkii составляет 4,42±0,69 экз./м2.
Моллюски представлены 6 видами, среди которых нет чётких лидеров по численности. В целом моллюски представлены либо мелкими
формами, как, например, микромоллюск Vallonia pulchella, либо такими, у
которых тонкая раковина (Vitrina pellucida).
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В экоморфической структуре сообществе по численности доминируют пратанты (70,6 %), несколько меньше сильвантов (19,0 %). Гигроморфы представлены мезофиллами (47,1 %) и ультрагигрофилами
(34,3 %). В топоморфической структуре преобладают эндогейные формы, несколько меньше эпигейных и норников. Важно отметить именно
топоморфу норников, которая представлена крупными дождевыми червями Octodrilus transpadanus.
В соответствии с правилом М. С. Гилярова [1, 2], между размерами животных и их численностью существует обратная корреляция. Сравнение с данными по другим лесным сообществам в степи Украины [2]
позволяет считать, что поскольку 12,6 % в структуре животного населения составляют норники, в данном местообитании для этой экологической группы складываются оптимальные условия. Это особенно важно,
учитывая тот факт, что норники чувствительны к целостности почвенного покрова на всем протяжении почвенной толщи от подстилки до глубоких минеральных горизонтов.
Среди трофоморф преобладают сапрофаги, несколько меньше
хищников. Фитофаги представлены единично.
Преобладающими фороморфами являются В4 (активное перемещение с изменением толщины тела) и А1 (перемещение с использованием существующей трещиноватости, когда размеры тела меньше трещин).
Несколько меньше А2 и А3 (размеры тела соизмеримы либо больше трещин и полостей в почве или подстилке). В целом фороморфическую
структуру можно признать как выровненную, так как в ней нет чётко
выделенной преобладающей формы. Это свидетельствует о возможности
перемещения почвенных животных как в подстилочном блоке, так и в
структурированной почве.
Высокий уровень видового разнообразия почвенной мезофауны
(45 видов) дубняка со свежим разнотравьем на арене р. Днепр даёт
основания рассматривать животное население как важный источник
информации об особенностях процесса почвообразования. Экологические свойства животного населения выражены в терминах экоморфической структуры. Экоморфы почвенных животных можно рассматривать
как генерализации, которые ранжируют мезопедобионтов по экологически значимому критерию. Эти критерии (влажность и трофность эдафотопа, характер питания животных, предпочитаемый почвенный ярус,
способ передвижения, участие в том или ином типе круговорота веществ) имеют функциональный характер, что позволяет придавать экоморфической структуре функциональный смысл. Маркеры функций почвенной биоты обладают диагностической ценностью.
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ВІКОВА СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЇ БРАНДУШКИ
РІЗНОКОЛЬОРОВОЇ (BULBOCODIUM VERSICOLOR L.) В УМОВАХ
С. СУДІВКА, НОВОСАНЖАРСЬКОГО РАЙОНУ
Оніпко В.В., Бондарчук М.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Україна

Дослідження проблем збереження рідкісних та зникаючих видів
рослин в умовах природних екосистем є одним із пріоритетних завдань
для сучасного еколога. Ділянки з природними угрупованнями потребують
постійних моніторингових спостережень із метою оцінки стану рослинного покриву, динаміки фітокомпонентів, зокрема чисельності популяцій
рідкісних і зникаючих видів, та збору іншої наукової інформації. Період
вегетації більшості судинних рослин флори України припадає на кінець
весни та літо, тому саме цим рослинам приділяється основна увага дослідників. Серед рослин природної флори, які потребують охорони, одними
з найбільш чуттєвих до антропогенного пресу є ефемероїди. Зникнення
або гноблення ефемероїдів — сигнал рекреаційної небезпеки для біоценозу, воно погіршує режим харчування для всіх степових і лісових рослин, у тому числі й для деревних порід.
Структура й антропогенні зміни степової флори і різноманітності
ефемероїдів в умовах села Судівка, Новосанжарського району вивченні
недостатньо, а наявні дані стосовно Bulbocodium versicolor L. потребують
уточнення і підтвердження. Саме тому актуальним є з’ясування сучасного
стану, структури тенденцій розвитку та забезпеченості територіальною
охороною Bulbocodium versicolor L. Метою дослідженя було — визначення
вікової структури ценопопуляції брандушки різнокольорової (Bulbocodium
versicolor L.) в умовах антропогенного ландшафту.
Наукові дослідження виконували комплексно, використовуючи загальнонаукові методи і прийоми (синтезу, спостереження,) та спеціальний метод біологічного дослідженя (польовий). Облікові ділянки, площею
1 м2, закладали випадково — регулярним способом. Дослідження проводилися в період 2017р.
Опис ділянки.
Загальна площа досліджуваної території близько 1 га. Це широка
розгалуження балка із плоским днищем і плескатими схилами південої і
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південно східної експозиції. Трав’янистий покрив утворений: Trifolium
repens L. + Festuca valesiaca S. ex G. + Potentiall impolita P. + Gagea lutea
L.
З метою дослідження стану ценопопуляції було проведено визначення вікових спектрів на ділянках № 1 — 3. Отримані дані наведено в
таблиці:
Таблиця 1
Вікова структура ценопопуляцій Bulbocodium versicolor L.
j

im

2

6

Середня кількість осбин на 1 м2,шт
v
g1
9

5

g2
1

Умовні показники: j — ювенільний, im — іматурний, v — віргінільний, g1 — молодий (ранній), g2 — середньовіковий (зрілий) стан.
Встановлено, що досліджена ценопопуляція даного виду входить
до складу лучно — степових фітоценозів і приурочена до основи балкової
експозиції з мінімальною участю старших генеративних і ювенільних
вікових спектрів, а максимум припадає на віргінільні та іматурні стани.
Молода частина спектру ценополяції динамічна, що можна пояснити
загибелю насінин і недостатнім виживанням сходів. Мала кількість старих
генеративнх особин може бути обумовлена збором на букети або відносно молодим віком ценопопуляції. При помірному антропогенному навантаженні ценопопуляції Bulbocodium versicolor L можуть відносно довго
існувати в природних умовах.
Також підготовлені рекомендації щодо охорони ценопопуляції
Bulbocodium versicolor L в Новосанжарському районі:
1) Встановлення правил і норм охорони та відтворення
Bulbocodium versicolor L.
2) Заборони та обмеження використання Bulbocodium versicolor
L.у разі необхідності.
3) Проведення екологічної експертизи та інших заходів з метою
запобігання загибелі Bulbocodium versicolor L в результаті господарської діяльності.
4) Захист земель, зайнятих Bulbocodium versicolor L, від ерозії,
селей, підтоплення, затоплення, заболочення, засолення, висушення, ущільнення, засмічення, забруднення промисловими і
побутовими відходами і стоками, хімічними й радіоактивними
речовинами та від іншого несприятливого впливу.
5) Створення та оголошенням територій та об'єктів природно–
заповідного фонду.
6) Організація наукових досліджень, спрямованих на забезпечення здійснення заходів щодо охорони та відтворення
Bulbocodium versicolor L.
7) Розвитком систем інформування про Bulbocodium versicolor L та
вихованням у громадян дбайливого ставлення.
8) Створенням системи державного обліку та здійсненням державного контролю за охороною, використанням та відтворенням
Bulbocodium versicolor L.
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ХАРЧОВІ ЛУЧНІ ПРЕДСТАВНИКИ РОДИНИ РОЗОВІ (ROSACEAE)
ОКОЛИЦЬ С. ВЕСЕЛА ДОЛИНА ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Орлова Л.Д., Жук М.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Україна

Одним з найважливіших ресурсів на Землі є рослинний світ. Серед
корисної дикорослої флори особливе місце займають харчові рослини.
Відомо до 1000 видів рослин природної флори, які наші предки з давніх
пір використовували в їжу. На жаль, у даний час кількість дикорослих
рослин, які споживаються, скоротилася. Однак дикорослі їстівні рослини
не тільки не поступаються своїм культурним родичам за змістом поживних речовин, вітамінів і інших фізіологічно активних речовин, мікроелементів і мінеральних солей, але часто і перевершують їх [2].
Серед природних біоценозів особливе місце займають лучні фітоценози. Багатство та різноманітність флористичного складу обумовлює
важливість їх використання. Лучна рослинність має вагоме ландшафтне і
рекреаційне значення, є екотопом багатьох лікарських, цінних кормових
і декоративних рослин, разом з тим є цінним харчовим продуктом, сировиною для різних галузей харчової промисловості.
Під час вивчення видового складу рослин луків околиць села Весела Долина Глобинського району Полтавської області нами було виявлено 33 види харчових рослин. З усіх виявлених представників досить
цікавою є родина Розові (Rosaceae), у якій встановлено 5 видів, що використовуються в харчовій промисловості. Нижче наведені виявлені в
ході дослідження представники даної родини.
Глід п’ятиматочковий (Crataegus pentagyna W. K.) — кущ висотою 3-4 м. Листки широкояйцевидні до яйцевидно-трикутних, нижні —
трилопатеві, верхні — 5-7-лопатеві; листки неплідних пагонів 5-8лопатеві, з великими косо-яйцевидними пильчастонадрізаними прилистками. Квітки двостатеві, правильні, 3-5-стовпчикові, 5-пелюсткові білуваті, в щитках. Плоди яблуковидні, чорні, з сизою поволокою і червоним
м’якушем. Цвіте у травні — червні. Особливий інтерес представляють
плоди для лікувального і дієтичного харчування, для розширення асортименту продуктів (добавки в хліб, начинки для пирогів, основа варення,
пастили, пюре та ін.) У домашніх умовах з плодів глоду готують різні
напої, киселі, джеми, пастилу [1, 3].
Шипшина собача (Rosa canina L.) — кущ 1,5-2,5 м заввишки.
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Листки чергові непарноперисті, з сімома, рідше дев’ятьма листочками.
Листочки з обох боків голі, овально-видовжені, пильчасті, прилистки
довгі, зрослися з черешком. Квітки поодинокі, рідше зібрані по три-п’ять
у щиткоподібних суцвіттях, рожеві або біло-рожеві. Плоди ягодоподібні,
червоно-оранжеві, різні за формою. Плоди містять каротин, пектинові і
дубильні речовини, органічні кислоти, а також цукри і значну кількість
аскорбінової кислоти. З плодів готують варення, джем, соки, екстракти,
безалкогольні напої, чайно-кавові сурогати, а також концентровані препарати для вітамінізації хлібобулочних і кондитерських виробів.
Гравілат міський (Geum urbanum L.) — багаторічна трав’яниста
рослина висотою до 70 см, з товстим повзучим кореневищем. Стебло
пряме, у верхній частині гіллясте, опушене. Прикореневе листя ліровидне, на довгих черешках; стеблове — короткочерешкове, трироздільне.
Квітки великі, до 1,5 см в діаметрі, на довгих квітконіжках, п’ятичленні,
світло-жовті. Плоди оберненояйцевидні, опушені, з гачком. Кореневища і
листя містять ефірні олії, що мають запах гвоздики, їх можна використовувати як пряну приправу до овочевих страв, при виготовленні квасу та
інших безалкогольних напоїв. Зі свіжого молодого листя, багатого на
аскорбінову кислоту, готують весняні салати, зелені борщі, супи і супові
пюре, з квіток — сурогат чаю [1, 3].
Ожина сиза (Rubus caesius L.) — напівчагарник з прямостоячими
циліндричними пагонами з рясним білим нальотом і тонкими шипами.
Листки чергові, черешкові, трійчасті. Квітки білі, п’ятичленні, правильні,
досить великі. Чашолистиків 5, вільні, опушені. Тичинок багато, маточок
багато, зав’язь верхня. Плід — чорна збірна кістянка з сизим нальотом.
Цвіте з липня до осені, плоди дозрівають у серпні. Плоди використовують
для приготування компотів, варення, желе, джему, повидла, мармеладу,
сиропів, соків, екстрактів. З листя готують сурогат чайного напою.
Перстач гусячий (Potentilla anserina L.) — багаторічна рослина з
товстим кореневищем і тонкими повзучими стеблами, що вкорінюється у
вузлах; листя прикореневі, непарноперисті з еліптичними зубчастими
листочками. Квітки правильні, одиночні, на довгих квітконіжках, з подвійною чашечкою та п’ятилопатевим віночком, світло-жовті, з тонким
ароматом. Плоди — сім’янки. Цвіте в травні–серпні. Надземна частина і
кореневище містять крохмаль, аскорбінову кислоту, дубильні та інші
речовини, що представляють харчову цінність. Особливо багате аскорбіновою кислотою листя, з якого можна готувати салати, супи, щі, пюре, а
також приправи до рибних, м’ясних і круп’яних страв. Кореневища їдять
у відвареному вигляді з маслом, а з висушених і перемелених — готують
борошно, придатне для випічки коржів, а також виготовлення пряної
приправи до різних страв [2, 3].
Правильне ботанічне визначення корисних видів рослин — найперша і неодмінна умова успіху в їх використанні, оскільки багато близьких
до них видів не мають тих корисних властивостей, які характерні для
описуваних видів.
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ДИКОРОСЛІ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ГІГРОФІЛЬНИХ ЕКОТОПІВ
ПОЛТАВСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ
Пилипенко М.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Україна

Зеленою окрасою Полтави та сучасною освітньо-науковою базою
природничого факультету Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка є його ботанічний сад. Він розташований у мальовничій місцевості східної частини міста на схилах балки, сформованої правою притокою річки Тарапунька. На території ботанічного
саду знаходиться частина цього струмка і повʼязана з ним невелика водойма. Це обумовлює наявність перезволожених екотопів із різноманітним рослинним покривом, у складі якого наявні представники лікарської
флори.
Метою роботи є провести облік дикорослих лікарських рослин гігрофільних екотопів Полтавського ботанічного саду та зʼясувати їх лікувальні властивості.
По берегах струмка і водойми можна зустріти розріджені зарості
мати-й-мачухи та гірчака перцевого.
Мати-й-мачуха (Tussilago farfara L.) — багаторічна рослина з родини складноцвітих. Настої, відвари вживаються як відхаркувальний
засіб при захворюваннях дихальних шляхів, кашлі. З лікарською метою
заготовляють молоді листки (травень-липень), які сушать у затінку [1].
Гірчак перцевий, або водяний перець (Persicaria hydropiper L.) —
однорічна трав’яниста рослина родини гречкових. Вживається як кровоспинний засіб, особливо при маткових кровотечах. Збирають надземні
частини гірчака перцевого під час його квітування (червень-серпень).
На ділянках заплави, що піддаються інтенсивному витоптуванню,
зустрічаються деякі бур’яни, що відомі також своїми лікарськими властивостями.
Кропива дводомна (Urtica dioica L.) ‒ багаторічна рослина родини
кропивових. Жалкі волоски на стеблі та листках кропиви містять отруйну
рідину. Препарати на основі кропиви вживаються як кровоспинний засіб
при легеневих, ниркових, маткових і кишкових кровотечах, а також як
джерело вітамінів. Листя заготовляють навесні [3].
Кульбаба лікарська (Taraxacum officinale Wigg.) − багаторічна рослина родини айстрові. У народній медицині у формі настоїв використовується як жовчогінний, проносний засіб та для збудження апетиту. Для
приготування ліків використовують корені кульбаби.
Подорожник великий (Plantago major L.) ‒ багаторічна рослина з
родини подорожникових. Зовнішньо вживається як ранозагоюючий засіб,
а внутрішньо ‒ як засіб для відхаркування. Свіже листя входить до складу препаратів, які вживаються при гастритах, хронічних і гострих колітах
[1].
Чистотіл звичайний, або великий (Chelidonium majus L.) ‒ рослина, яка належить до родини макових. Для лікувальних цілей застосову-
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ють траву (стебла, вкриті листям) рослини і сік із неї, а іноді всю рослину
з коренем. Траву чистотіла збирають на початку і під час квітування
(травень-липень) [3].
Лопух великий, або справжній (Arctium lappa L.) ‒ дворічна
травʼяниста рослина родини айстрових. У формі відварів вживається як
сечогінний і потогінний засіб, а також при подагрі і ревматизмі. Заготовляють корені рослини першого року життя восени [1].
По гілках дерев і чагарників та уздовж заростей високорослих
трав простягаються ліановидні пагони хмелю звичайного (Humulus
lupulus L.) ‒ багаторічної травʼянистої рослини із родини коноплевих. Для
лікувальних цілей застосовують стиглі шишки хмелю, які збирають із
початку серпня. Засоби на основі хмелю заспокоюють нервову систему,
мають загальну заспокійливу та деяку болетамувальну дію [1].
На нижній ділянці заплави струмка можна зустріти поодинокі екземпляри оману високого (Inula helenium L.) ‒ багаторічної травʼянистої
рослини родини айстрові. Застосовують як відхаркувальний засіб при
гострих респіраторних вірусних інфекціях, кашлі, при багатьох хворобах
як сечогінний і потогінний засіб, для поліпшення травлення, лікування
ран, від корости [3]. Для виготовлення ліків використовують корені оману, які заготовляють у квітні-травні. Оман високий є регіонально рідкісною рослиною на Полтавщині [2], тому його природні місцезростання
потребують обліку, а заготівля сировини має бути суворо регламентована.
Отже, проведення обліку дикорослої флори гігрофільних екотопів
Полтавського ботанічного саду свідчить, що у складі рослинного покриву
навколоводного простору зростає чимало видів рослин, які мають значний фармацевтичний потенціал і здатні вдало доповнити асортимент
культивованої лікарської флори, слугуючи своєрідними навчальними
експонатами. Заготівлю лікарської сировини тут проводити недоцільно,
враховуючи незначні ресурсні запаси згаданих рослин, а також заповідний статус території ботанічного саду.
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ВИВЧЕННЯ МІГРАЦІЙ ТА ПОВЕДІНКИ ВОРОНОВИХ РОДУ
CORVUS З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СПАЛАХІВ ЕПІЗООТИЧНИХ
ТА ЕПІДЕМІЧНИХ СИТУАЦІЙ ЗООНОЗНИХ ХВОРОБ ЛЮДИНИ І
ТВАРИН В УМОВАХ МІСТА
Попельнюх В. В., Дупак В. С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,
Україна

Особливе місце серед представників дикої фауни, як потенційного
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носія та розповсюджувача збудників інфекційних хвороб, займають птахи. В еволюційному плані вони є одним із найдавніших резервуарів збудників вірусних, бактеріальних, грибкових та паразитарних хвороб. На
відміну від інших наземних хребетних — віруси, бактерії та паразити
птахів можуть дуже швидко поширюватись на великі відстані за короткий
проміжок часу, що пов’язано з особливостями біології та екології представників орнітофауни: здатністю до польоту та довгим міграціям, надзвичайною мобільністю, розповсюдженню на всій Земній кулі від Антарктиди до Арктики, великим різноманіттям видів (сьогодні їх нараховується
близько 8600) та величезною чисельністю (приблизно 100 мільярдів
особин) [5].
Зважаючи на сучасний стиль життя суспільства, його організацію
колективних поселень — населених пунктів, де люди проводять найбільше часу, великої актуальності набуває вивчення біології, екології та
епізоотологічний моніторинг синантропних видів птахів.
В умовах міста найбільшої уваги потребують воронові птахи роду
Corvus: грак (Corvus frugilegus L.), ворона сіра (C. cornix L.) та галка (C.
monedula L.). Це пояснюється рядом особливостей цих видів:
– великою чисельністю;
– унікальною високою екологічною пластичністю, тобто широким
діапазоном модифікацій при зміні умов існування [4];
– здатністю переносити ендопаразитів (гельмінтів), ектопаразитів
(кліщів) та інфекційні захворювання диких та сільськогосподарських
тварин і людей [5];
– добовими та сезонними міграціями на відносно значну відстань,
особливо характерними для C. frugilegus L. [7];
– масовими скупчення під час ночівлі [12;13];
– тісними міжвидовими контактами в місцях харчування (наприклад клептопаразитизм) [3] та ночівельних скупченнях (відомі спільні
ночівлі грака, галки, ворони сірої, дрозда-чикотня (Turdus pilaris L.) та
сороки) [1].
Особливої уваги потребують місця масових скупчень цих видів,
якими являються місця годівлі та, особливо, ночівельні локації, де кожного дня збираються десятки тисяч птахів [1; 8; 12; 13].
Аналіз літературних джерел дає підстави вважати такі місця потенційно епізоотично небезпечними, через величезну кількість вірусних,
паразитарних хвороб на які хворіють представники роду Corvus. Ці хвороби вони здатні поширювати на значну відстань та передавати іншим
видам тварин, в тому числі і свійським, та людині.
Значною різноманітністю характеризується паразитофауна воронових роду Corvus. Більшість екто- та ендопаразитів цих птахів можуть
шкодити і сільськогосподарській птиці. Так, за даними Рябова та Пономарьова, грак є переносником не менше 16 видів гельмінтів, ворона сіра
характерезується аналогічним чисельним показником зареєстрованих
видів гельмінтів, 14 видів гельмінтів характерині для галки [11].
Питання вірусних захворювань синантропних птахів на території
України вивчав Музика Д. В. За його даними, у обговорюваних видів роду
Corvus, в Україні виявлені наступні вірусні захворювання (дослідження
на підставі наявності антигенів): Ньюкаслська хвороба (грак, галка ворона сіра), інфекційний ларинготрахеїт (грак, ворона сіра, галка), хвороба Гамборо (ворона сіра, галка), інфекційний бронхіт курей (у ворон та
галок), вірус грипу Н1 (ворона сіра) [6].
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Існують відомості і про інші вірусні хвороби воронових: зафіксоване перенесення вірусу Західного Нілу граками та воронами сірими [2];
враження цих видів ієрсиніозом [9], воронові являються потенційними
носіями збудників арбовірусних інфекцій та орнітозу [10] тощо.
Аналіз накопичених даних протягом останніх 60 років показав, що
основним резервуаром вірусів грипу в природі є птахи в тому числі і
представники горобцеподібних (до яких відносяться воронові) [5].
Узагальнюючи вище наведену інформацію, можна стверджувати,
що воронові птахи роду Corvus відіграють велику роль у передачі зоонозів людини й тварин в межах населених пунктів. Масові скупчення ворони сірої, грака та галки можуть бути причиною виникнення спалахів
епідемій ряду хвороб свійських тварин та людей в містах України.
Ключовою ланкою у системі прогнозування епізоотичної та епідемічної ситуації в містах є вивчення добових, сезонних міграцій та масових
скупчень воронових роду Сorvus. Проведення постійного моніторингу
місць масових скупчень цих видів має велике значення з точки зору
раннього попередження та організації заходів із запобігання поширенню
захворювань.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТІВ КОРМОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ
ДОБАВОК ГУМІНОВОЇ ПРИРОДИ НА МІТОХОНДРІЇ ПЕЧІНКИ
ПІЩАНОК (MERIONES UNGUICULATUS)
Потапенко Є., Дьомшина О.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

Гумілід та Еко-імпульс Animal — це кормові біологічно активні добавки на основі гумінових речовин, які відомі своїми антидіарейними,
знеболюючими, імуностимулюючими і антимікробними властивостями,
здатністю впливати на конверсію корму, а також, на ріст тварин [8].
Активно використовуються в профілактиці та терапевтичних заходах у
ветеринарній практиці в Європі для всіх видів тварин, виключно для
перорального введення (EMEA, 1999). Дослідні біологічно активні кормові
добавки Гумілід та Еко-імпульс Animal отримано та апробовано у проблемній лабораторії з гумінових речовин ім. Л. А. Христєвої Дніпропетровського державного аграрно економічного університету під керівництвом
проф. Л.М. Степченко
При потраплянні у внутрішнє середовище найбільша частина речовин визначається у печінці. Ксенобіотики відносять до стресових факторів, найбільш чутливою органелою будь-якої клітини до яких є мітохондрія. Розвиток токсичного процесу може призвести до мітохондріальної
дисфункції і бути причиною загибелі клітини в цілому [4]. Тому однією з
важливих ділянок дослідження токсичності нових препаратів та рекомендації до впровадження у медичну практику є встановлення їхнього впливу на стан мітохондрій.
Незважаючи, на широке використання препаратів гумінової природи у ветеринарії та у сільському господарстві, властивості даних сполук недостатньо вивчені для впровадження у медичну практику. Тому
мета роботи — визначити вплив комплексного препарату Гумілід, як
окремо так і у комплексі із аскорбіновою кислотою та Еко-імпульс Animal
на біохімічні параметри мітохондрій печінки піщанок.
Об’єкт дослідження — мітохондріальна фракція печінки піщанок
(Meriones unguiculatus) зрілого віку (6 місяців) з середньою вагою 63-83
г, яких утримували за стандартних умов віварію. Маніпуляції з тваринами
проводилися відповідно до правил «Європейської конвенції захисту хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших
наукових цілей» (Страсбург, 1986). Мітохондріальну фракцію отримували
шляхом диференційного центрифугування у градієнті сахарози за методом [3]. Функціонування та стан антиоксидантної системи мітохондрій
печінки піщанок визначали за кількістю загального протеїну, активності
аспартатамінотрансферази (АсАТ) з використанням стандартних лабора76

торних тест-наборів (Фелісіт, Україна, м. Дніпропетровськ) за методами
[2, 9] згідно протоколу фірми виробника; каталази (КТ) за здатністю
пероксиду водню утворювати із солями молібдену стійкий забарвлений
комплекс [5]; супероксиддисмутази (СОД) оцінювали як здатність ензиму
інгібувати реакцію окиснення кверцетину [6], кількості ТБК-активних
продуктів за концентрацією забарвленого комплексу, який утворювався
за реакції малонового діальдегіду (МДА) у кислому середовищі з двома
молекулами тіобарбітурової кислоти (ТБК) [1] та цитохрому С за його
здатністю відновлювати дітіонат натрію [7].
Встановлено, що біологічно активні кормові добавки гумінової
природи виявляють антиоксидантні властивості у мітохондріальній фракції печінки піщанок, що підтверджено зниженням кількості ТБК-активних
продуктів та активізацією каталази і підвищенням концентрації цитохрому С, які гальмують накопичення окиснених продуктів у клітині. Також,
збільшення кількості цитохрому С свідчить про прискорення процесів
енергозабезпечення, який є безпосереднім учасником дихального ланцюга мітохондрій і забезпечує ефективний транспорт електронів. Активізація каталази розглядається як стимуляція адаптаційних процесів, таким
чином, гумати виступають як адаптогени. З’ясовано потенціюючий синергізм аскорбінової кислоти та Гуміліду, яке виявилось у посиленні антиоксидантних властивостей гумінових речовин. Функціональна активність
мітохондрій супроводжувалась і підвищенням активності аспартатамінотрансферази, яка приймає участь у малатаспартатному човниковому транспорті електронів крізь мітохондріальну мембрану та циклі сечовини.
Отже, отримані дані підтверджують регуляторні властивості гумінових
речовин, що виявилося у стимуляції збільшення кількості цитохрому С та
активності аспартатамінотрансферази мітохондрій печінки піщанок.
Отримані результати вказують на позитивну реакцію мітохондрій печінки
піщанок за умов впливу біологічно активних кормових добавок гумінової
природи, що дозволяє рекомендувати дані біологічно активні добавки до
подальших досліджень з метою впровадження у медичну практику.
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АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕЯКИХ ВТОРИННИХ
МЕТАБОЛІТІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ PSEUDOMONAS
Русакова М. Ю.
Біотехнологічний науково-навчальний центр, Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, Україна

Одержання високоякісної конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції є актуальною проблемою сучасності, особливо у
зв’язку з перспективою виходу України на європейський ринок та необхідністю захисту власного товаровиробника від дешевого імпорту. Використання природних біологічно активних речовин у технологіях вирощування польових культур надає можливість значно збільшити кількість і
поліпшити якість продукції за мінімальних витрат та без порушення екологічної рівноваги [5].
Відомо, що продукція бактеріями різних антимікробних речовин —
антибіотиків, бактеріоцинів, літичних ферментів — схильна до мікробного
регулювання і визначає взаємодію між мікроорганізмами в асоціаціях,
сприяючи стимуляції бактеріального антагонізму [1, 3]. Вивчення цих
питань відкриває перспективи виявлення нових механізмів формування і
функціонування мікробіоценозів, спрямованих на підтримку колонізаційної резистентності біотопу. Дослідження щодо стимуляції антагонізму
дозволять розробити підходи для створення нових лікувальнопрофілактичних біопрепаратів [2].
Мета роботи полягала у визначенні особливостей взаємодії бактерій роду Pseudomonas з деякими фітопатогенами.
Роботу було проведено на базі Біотехнологічного науковонавчального центру ОНУ імені І. І. Мечникова з використанням мікроорганізмів, що належать до родів: Рseudomonas (P. chlororaphis (OНУ 304,
OНУ 305), Р. fluorescens (OНУ 303, АТСС 13325)); Fusarium (F. oxysporum
БННЦ 1, F. graminearum БННЦ 3); Trichoderma (T. koningii БННЦ 5).
Реєстрацію взаємовідносин між видами мікроорганізмів здійснювали, порівнюючи показники оптичної густини під час одночасного культивування з показниками для окремих досліджуваних видів, а також за
методом лунок у щільному поживному середовищі [4]. Облік результатів
у першій серії дослідів проводили за допомогою спектрофотометру
«µQuant» (BioTek Instruments, CША) після 24-годинної інкубації мікроорганізмів при 22оС.
Для наступного етапу визначення чашки Петрі з лунками витримували впродовж 8 діб при температурі 22оС, кожні 24 години вимірюючи
зону пригнічення росту тест-штаму навколо лунки. Відсутність росту
мікроорганізмів, тобто величину діаметру зони (у мм) розраховували як
середнє арифметичне трьох вимірів випадково обраних проекцій.
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Пригнічення росту досліджуваних грибів псевдомонадами спостерігалось у випадку спільного культивування P. fluorescens ОНУ 305 зі
всіма штамами грибів, Р. fluorescens ОНУ 303 з Fusarium graminearum
БННЦ 3 або Trichoderma koningii БННЦ 5. Інші комбінації мікроорганізмів
взаємно не впливали. Також для більшості псевдомонад найбільші прояви антагонізму зафіксовано впродовж другої — третьої діб сумісного
культивування.
Екзометаболіти, що виділяються клітинами штамів P. chlororaphis
ОНУ 305 та Р. fluorescens ОНУ 303, суттєво впливали на представників
родів Fusarium та Trichoderma, затримуючи формування культурами суцільного клітинного шару.
Отже, вивчення процесу функціонування міжмікробних угрупувань, зокрема представників мікробіоти ризосфери та фітопатогенів,
дозволить заглибити розуміння їх формування та розробити підходи для
створення нових ефективних лікувально-профілактичних біологічних
препаратів.
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ПІДХОДИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТНОСТІ ЛУЧНИХ
СТЕПІВ СКИБІВСЬКО-ЗБИТНІВСЬКОЇ БАЛКОВОЇ СИСТЕМИ
Сьомак І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Україна

На сучасному етапі природоохоронного руху в Україні пріоритетним напрямком стратегії заповідної справи є проведення комплексних
екосистемних досліджень, які є основою для науково обґрунтованої оцінки та подальшої оптимізації природно-заповідного фонду, призначеного
для збереження біологічної та ландшафтної різноманітності на національному та регіональному рівнях.
Для території Полтавщини, що належить до Лівобережного Придніпров’я — найбільш окультуреного регіону лісостепової зони України,
проблеми збереження біорізноманіття, ландшафтів, стабілізації екологічної рівноваги, підвищення продуктивності екосистем, охорони здоров’я
населення є надзвичайно актуальними.
Степова рослинність займає схили балок та річкових долин, нерозорані кургани, подекуди смуги на межах агроценозів. Лучні степи
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регіону характеризуються найбільшою флористичною різноманітністю,
незважаючи на найменші площі, зайняті їх ценозами. Поширеними в
регіоні є угруповання з високою участю мезофітів, які займають нижні
частини схилів північної експозиції, або більш плескаті ділянки. Характерною рисою цих ценозів є висока участь бобових та різнотрав’я, верхні
ділянки схилів займають мезоксерофітні та ксеромезофітні угруповання
[3].
Перспективний об’єкт знаходиться в південно-східній частині Полтавщини в зоні Злаково-Лучного Степу, що значно відбивається на характері рослинного світу, показниках флори і рослинності. Зональним
типом рослинності на території району є лучні степи, біотопи яких на
сьогодні здебільшого використовуються як сільськогосподарські угіддя.
Незначні за площею їх фрагменти збереглися дотепер на угіддях, якими
є яружно-балкові системи. Саме вони виступають важливими і цінними
осередками збереження генофонду степових рослин, у тому числі й
рідкісних, та лучно-степових біотопів для різних груп живих організмів
степового комплексу [1].
Степові рештки можна охороняти і без створення об’єктів ПЗФ.
Для цього слід скористатися Законом України «Про Червону книгу
України», що зобов’язує в будь-якому разі охороняти оселища червонокнижних видів. В разі виявлення таких видів та неможливості створення
об’єкту ПЗФ, вченими готується експертний висновок, на місце викликається інспектор регіонального підрозділу Міністерства екології та природних ресурсів України та складається акт про наявність, чисельність та
просторове поширення червонокнижного виду (видів). Після цього повідомляють землекористувача, а акт залишається «посвідченням» цінності тої чи іншої території, що утримує останнього від різких рухів [5].
Окрім червонокнижних видів для збереження існуючого об’єкту
ПЗФ, створення нового чи при складанні акта на не заповідній території,
слід активно використовувати регіональні Червоні списки. При їх укладанні в свою чергу треба враховувати, що внаслідок своєї критичної
фрагментованості, усі типові види степової зони стали рідкісними та заслуговують на охорону. Утворювані ними угруповання мають бути збережені в повному обсязі [2].
Вченими доведено, що провідна роль у збереженні природних основ життєдіяльності людства належить біорізноманітності, і в першу чергу фіто- та ценорізноманітності, що випливає із самої їхньої біосферної
значущості — забезпеченні функціонування, підтримці екологічної рівноваги та зменшення ентропії біосфери. Саме тому сучасна концепція збереження
фіторізноманітності
на
основі
системного
врахування
різнобічних інтересів суспільства та міжнародних зобов’язань держави
визнана одним із найважливіших елементів державної політики, стимулюючи при цьому розвиток аут- та синфітосозологію.
Сьогодні визнано, що найдієвішим механізмом збереження ландшафтного та біологічного різноманіття в умовах сучасного розвитку суспільства є екомережа, створення якої дозволяє не лише зберегти окремі
їх осередки та елементи (в першу чергу раритетні), а й забезпечити природне функціонування шляхом відновлення екологічного каркасу території України. Створення та функціонування заказника сприятиме охороні
і збереженню природних та відновленню порушених екосистем, і у першу
чергу збереженню та відновленню раритетної складової фітостроми. Це
дасть змогу вийти на новий рівень охорони раритетної компоненти регіо-
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нальної флори та рослинності, призведе до оптимізації екологічної ситуації в регіоні, а отже і до покращення середовища проживання людини
[4].
Розвиток заповідної справи на Полтавщині за останні роки, створення оптимізованої природно-заповідної мережі нерозривно пов’язані з
природоохоронною освітою всіх груп населення. Тому нині особливого
значення набуває популяризаційна робота щодо ознайомлення населення з цінністю заповідних куточків рідного краю, їх заповідним режимом.
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УЧАСТЬ МІТОХОНДРІЙ ПЕЧІНКИ ПІЩАНОК (MERIONES
UNGUICULATUS) У ПРОЦЕСІ СТАРІННЯ
Чистякова А.А., Дьомшина О.О.
Дніпровський національний університет імені О. Гончара, Україна

Існує декілька теорій старіння, серед яких особливої уваги заслуговують мітохондріальна та вільнорадикальна [3]. Мітохондрії — органели, які є енергетичними станціями клітин. Вони виробляють енергію в
ході окисно-відновних реакцій дихального ланцюга, що супроводжується
утворенням активних вільних радикалів Оксигену. В нормі такі активні
радикали знешкоджуються компонентами антиоксидантної системи, при
зниженні ефективності якої порушуються процеси енергозабезпечення
клітини та викликає її загибель. Без енергії пошкоджуються всі функціональні системи в організмі. Одним з найбільш агресивних чинників, що
призводить до стимуляції процесу старіння, є вільні радикали та інші
активні форми оксигену. Тому, мета роботи дослідження змін функціонування та стану антиоксидантної системи мітохондрій печінки піщанок з
віком.
Об’єкт дослідження: мітохондріальна фракція печінки піщанок
(Meriones unguiculatus) різних вікових груп від 6 місяців (половозрілі
особини) до 3 років 3 місяців з середньою вагою 63-83 г, яких утримували за стандартних умов віварію. Маніпуляції з тваринами проводилися
відповідно до правил «Європейської конвенції захисту хребетних тварин,
які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей»
(Страсбург, 1986). Мітохондріальну фракцію отримували шляхом диференційного центрифугування у градієнті сахарози за методом [4]. Функціонування та стан антиоксидантної системи мітохондрій печінки піщанок
визначали за кількістю загального протеїну, активності аспартатамінотрансферази (АсАТ), аланінамінотрансферази (АлАТ), лактатдегідрогенази
(ЛДГ), γ-глутамілтранспептидази (ГТП) проводили з використанням стан-
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дартних лабораторних тест-наборів (Фелісіт, Україна, м. Дніпропетровськ) за методами [2, 8] згідно протоколу фірми виробника; каталази
(КТ) за здатністю пероксиду водню утворювати із солями молібдену стійкий забарвлений комплекс [5]; супероксиддисмутази (СОД) оцінювали
як здатність ензиму інгібувати реакцію окиснення кверцетину [6], кількості ТБК-активних продуктів за концентрацією забарвленого комплексу,
який утворювався за реакції малонового діальдегіду (МДА) у кислому
середовищі з двома молекулами тіобарбітурової кислоти (ТБК) [1] та
цитохрому С за його здатністю відновлювати дітіонат натрію [7].
З’ясовано, що з віком відбуваються суттєві зміни у функціонуванні
мітохондрій печінки піщанок. Так, у віці 2 роки 8 місяців збільшувалась
активність аспартатамінотрансферази у 3 рази та аланінамінотрансферази у 2, одночасно з цим активність лактатдегідрогенази знижувалась у 5
разів порівняно із групою половозрілих особин, що вказує на переключення в цьому віці метаболізму на аспарагінову та α-кетоглутарову кислоти. У подальшому, при досягнені віку 3 роки 3 місяці (найстаріші особини) відбувалась суттєва зміна активності цих ензимів. Так, активність
АсАТ знижувалась, а АлАТ та ЛДГ збільшувалась. Отже, цей факт свідчить, що при старінні відбуваються зміни напрямку метаболічних шляхів
із переважанням використання метаболітів анаеробного шляху окиснення. На руйнівні процеси у мітохондріях вказує суттєва інтенсифікація
активності γ-глутамілтранспептидази, у 2-6 разів старіючих піщанок.
Також, мітохондрії є депо глутатіону, у транспорті якого в цитозоль
приймає участь ГТП. Таким чином, активізація даного процесу може свідчити про виснаження антиоксидантної системи мітохондрій, що підтверджено даними дослідження її стану.
Показано, активізацію перекисних процесів у мітохондріях печінки
піщанок з віком, що супроводжувалось поступовим збільшенням ТБКактивних продуктів із піком у віці 3 роки 3 місяці (на 180 % порівняно із
групою статевозрілих особин). Одночасно з цим активність каталази
збільшувалась у межах 5 % усіх вікових груп, тоді як супероксиддисмутази зниження на 50 %, що, у першу чергу, пов’язано зі збільшенням
концентрації перекисних продуктів, які у надлишку є інгібіторами даного
ензиму. Таким чином, отримані дані вказують на перевагу окисних процесів, які антиоксидантна система не здатна компенсувати. Такий стан
викликає руйнівну дію на мітохондріальну мембрану, що підвищує її проникність та знижує захисні функції клітини. Даний факт підтверджувався
підвищенням концентрації цитохрому С у водорозчинній фракції печінки.
Таким чином, встановлено, загальнотоксичний ефект старіння та
участі мітохондрій печінки піщанок у даному процесі. Доведено зміни
напрямків метаболічних процесів у мітохондріях, суттєве підвищення
перекисних процесів, які є причиною збільшення проникності мембрани
мітохондрій та інгібування їхньої системи антиоксидантного захисту.
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МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ
ГАСТРОЕЗОФАГЕЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
Чуйко А.Ю., Поліщук Т.В.
Харківський національний медичний університет, Україна

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба — захворювання, що має
хронічний характер, яке прогресує в результаті надходження в стравохід
таких продуктів вмісту шлунка, як пепсин, соляна кислота, жовчні кислоти. Надхождення або рефлюкс кислотних продуктів викликає головний
симптом — печію.
Причини цього захворювання найрізноманітніші, наприклад: при
надходженні великої кількості лужного компонента слини; при ослабленому захисту слизової; порушеною функцією НПС, обумовленої курінням,
алкоголем; стравохідному кліренсі, обумовленим так само алкоголем,
кавою і тривалим перебуванням в положенні лежачи; діафрагмальной
грижі; підвищенні спонтанних реакцій НПС; зниженні базального тонусу;
рефлюксі жовчі; підвищенні внутрішньошлункового тиску (при переїданні, ожирінні).
Запідозрити захворювання можна виходячи з скарг, таких як: печіння в грудях, гіркота в роті, надмірне слиноутворення під час сну, болі
уздовж стравоходу при ковтанні їжі, блювота.
Методом діагностики є фіброезофагоскопія — ендоскопія стравоходу з біопсією слизової. Після проведення ендоскопії можна судити про
вид гастроезофагельної рефлюксної хвороби. Виділяють: неерозивна
(без езофагіту); ерозивна (з езофагітом) має 4 типи тяжкості: A, B, C, D;
стравохід Барретта — захворювання, при якому змінюється епітелій стравоходу і розвивається кишкова ціліндроклітинна метаплазія.
Медикаментозне лікування хворих проводиться в три етапи. На
першому призначаються антациди; на другому — рекомендується приймати блокатори Н-2 гістамінових рецепторів; на третьому — інгібітори
(блокатори) протонної помпи, такі як омепразол, рабепразол, пантопразол, езомепразол. Так само можливе призначення прокінетиків; препаратів, що містять вісмут; препаратів урсодезоксіхоліевої кислоти. Рекомендується на третьому етапі лікування періодично проводити езофагогастродуоденоскопію, рентгеноскопію стравоходу і шлунку в положенні Тре-
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нделенбурга.
Щодо шляхів запобігання, до них відноситься зміна способу життя.
Рекомендується кинути палити; спати с піднятим головним кінцем не
менше ніж 15 сантиметрів; вживати дієту №1, яка включає в себе продукти рослинного та тваринного походження, енергетична цінність яких не
має перевищувати 2800-3000 ккал. У дієті виключаються такі продукти:
гриби, цибуля, капуста, жарені страви, чорний хліб, алкогольні напої,
горох, чечевиця, гострі та солені страви, копчені вироби. Також рекомендується не вживати їжу за дві-три години до сну та знизити масу тіла
людям з ожирінням.
Література
1.
2.

Васильев В.А. Статья «Лечение хронических заболеваний органов пищеварения: пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки, толстой кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, печени».
Григорьев П.Я., Яковенко Э.П., Лядов К.В. Кислотозависимые и ассоциированные с H.pylori заболевания органов пищеварения. — Конспект врача. — Вып.
№38 (958). // Медицинская газета. — 2003. — № 44-45.
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РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА,
ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ ЖИВОЇ ТА НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ НА
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

БІОІМПЕНДАНСНА ОЦІНКА СКЛАДУ ТІЛА В АЛГОРИТМІ І
ТЕХНОЛОГІЯХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ, В ЛІКУВАННІ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Потяженко М.М., Невойт Г.В., Кітура О.Є., Люлька Н.О., Соколюк, Н.Л.,
Настрога Т.В., Ткач Л.І.
Навчально-науковий інститут ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія», Полтава, Україна

Фундаментальні відкриття активної ендокринної ролі жирової тканини в організмі людини модифікували питання профілактики неінфекціонних захворювань (НІЗ). Вісцеральне депо жиру — ключовий предиктор
кардіометаболічного ризику, відповідальний за вивільнення запальних
цитокінів/хемокінів, що мають значення патогенезі та прогнозі серцевосудинних захворювань. Недостатність об’єму й активності м’язів призводить
до
розладів
нервово-рефлекторних
зв’язків,
метаболічноенергетичних зсувів, розладів діяльності серцево-судинної системи, обміну речовин, психоемоційного стану людини. Склад людського тіла за
параметрами жирова/м’язова тканини — важливий об’єктивний показник
фізичного стану, а його зміни — ранній предиктор НІЗ. Результати ізольованого дослідження індексу маси тіла не завжди виявляються коректними і інформативними. Оцінка параметрів об’єм талії та об’єм талії/об’єм
стегон малоінформативні на початкових стадіях вісцерального ожиріння.
Мета дослідження — оптимізувати алгоритм обстеження шляхом впровадження методики оцінки регіональних депо жирової тканини з використанням монітору складу тіла BF 500 (модель HBF-500-E Omron, Японія). В
ході дослідження 59 умовно здорових від НІЗ лікарів-інтернів, середній
вік 24,2±0,2 роки, 47 (79,6%) жінки, встановлено надлишковий вміст
жирової тканини і індекс маси тіла ≥25 у 15 (30,6%) осіб, у 5 (8,5%) —
ожиріння, з них у 4 (6,8%) — вісцеральне. 3 особи — з 10 рівнем, 1 — з
12 рівнем, у 10 (16,9%) — передожиріння; у 55 (93%) — недостатня
м’язова маса без гендерних відмінностей: серед чоловіків — 10 (91,7%),
жінок — 45 (97,5%). Виявлені розлади у умовно здорових від НІЗ в молодому віці демонструють клінічну ефективність дослідження у якості
ранньої діагностики.
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ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ЗАПОБІГАННЯ
ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ
Почерняєва В.Ф., Васько Л.М. , Жукова Т.О., Корнєєв О.В.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Насьогодні в Україні склалася ситуація, яка визначається як екологічно небезпечна. Сучасна людина підлягає комбінованій дії несприятливих екологічних чинників, до яких відносяться іонізуюче опромінення,
сонячна радіація, потужне електромагнітне поле, токсиканти різної природи, концентратний тип харчування (дефіцит клітковини і вітамінівантиоксидантів, наявність у продуктах, консервантів та барвників), нейроемоційна напруга (хронічні негативні емоції, стреси, страхи).
Це призводить до посилення процесів вільнорадикального перекисного окислення ліпідів і біополімерів, пригнічення імунітету, прямої канцерогенної (мутагенної) дії і, як результат, виникненню вільнорадикальної патології, до якої належить серцево-судинна патологія з її тромбонекротичними наслідками, онкологічні захворювання.
Загальна програма превентивних заходів щодо стримування розвитку вільнорадикальної патології, яку свідомо мусить виконувати кожна
людина включає наступне:
1. Уникати дії чинників, які посилюють процеси вільнорадикального окислення і пригнічують імунітет.
2. Повноцінний сон (синтез мелатоніну).
3. Санація осередків інфекції (одонтогенної, мигдаликів, тощо) у
тому числі глистної інвазії.
4. Ліквідація гіпоксії і поновлення функції дихальних ферментів.
5. Періодичне проведення детоксикаційно-дренажної терапії.
6. Тримати на достатньому функціональному рівні систему антиоксидантного захисту організму і системи імунітету.
7. Дотримуватися правил антиканцерогенного харчування.
В доповіді обговорюються конкретні заходи по реалізації даної
програми.

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СЕРЕД
СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ.
Лукавенко О.Г., Пітель А.В.
Харківський національний медичний університет.

Студенти вищих навчальних закладів медичного профілю — це
найбільш уразливий контингент серед учнівський молоді тому, що майбутні медики повинні освоїти великий обсяг знань з природничих, медичних та інших наук.
Це змушує студентів багато часу витрачати на навчальну діяльність, працювати, сидячи в бібліотеці чи за комп’ютером.
Реальний обсяг фізичної активності студентів не відповідає біологічним нормам, необхідним для повноцінного розвитку молодого організму, що, насамперед, пояснюється збільшенням витрат часу на навчальну
діяльність у період навчання в університеті.
На базі кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з
курсом фізичного виховання та здоров’я ХНМУ, у рамках науково дослід86

ної роботи за темою «Дослідження рівня соматичного здоров’я та оптимізація професійної підготовки студентів-медиків засобами фізичного виховання та спорту» було з’ясування рівня соматичного здоров’я студентівмедиків 1-4 курсу та виявлення слабких ланок у функціональному стані
організму студентів задля оптимізації професіонально-прикладної підготовки засобами фізичного виховання та спорту.
Оцінка відношення студентів до свого здоров’я і до занять фізичним вихованням в університеті проводилася за допомогою анкети, розробленої на кафедрі
В рамках дослідження було опитано 40 студентів 1-2-го курсів та
100 — 4-го курсу. Проведено анкетування студентів 1-2 курсу з визначенням їх рівня загальної рухової активності (160 студентів) та їхнього
суб’єктивного відношення до фізичного виховання та здорового способу
життя (139 студентів).
Під час всіх обстежень та анкетувань піддослідних було проінформовано про мету та завдання дослідження та отримана інформована
згода.
Отримані дані було статистично оброблено за допомогою програми
„Excel”.
Анкетування показало, що 27% студентів проводять за комп'ютером менш 5 годин на тиждень, 39% студентів — 5-15 годин на тиждень,
21% — 15-30 годин на тиждень і 12% — 30 і більше годин у тиждень.
43% студентів помічають тривожні симптоми після роботи за комп'ютером -втому, сонливість, порушення зору, болі в спині.
Таким чином, незважаючи на те, що більша частина студентів оцінюють своє здоров'я як гарне та задовільне, виявлено, що 40-45% студентів не бажають займатися фізичним вихованням в університеті тому,
що воліють витратити цей час на що-небудь більш важливе з їхнього
погляду (навчання, робота, спілкування із друзями). Це означає, що 4045% студентів медичного університету не усвідомлюють важливість фізичного виховання й активності для збереження та зміцнення здоров'я.
Враховуючи проведені дослідження, постає питання «Яким чином
заохочувати студентів до ведення здорового способу життя»В ході проведення дослідження та вивчення літературних джерел, ми звернули
увагу на пошуки педагогічних технологій, націлених на підвищення мотивації студентів до ведення здорового способу життя. З’ясували, що
принципи формування здорового способу життя повинні мати професійно-прикладну спрямованість, а фізичне виховання сприятиме формуванню здорового способу життя лише тоді, коли базуватиметься на таких
основних принципах, як безперервність процесу навчання, запровадження нових технологій навчання, отримання задоволення студентами
від виконання фізичних вправ, адекватне оцінювання та з урахуванням,
що кінцева мета навчання заклечається в умінні використовувати в майбутньому систему набутих знань і навичок.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
Артёменко М.Е., Кудимова О.В.
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Анализ уровня спортивных результатов, характерных для современного мирового спорта, в том числе и для спортивных игр, показывает, что физическая, тактическая и техническая подготовленность сильнейших спортсменов мира находится примерно на одном уровне. Поэтому исход соревновательной борьбы часто зависит от того, в какой степени у соревнующихся спортсменов развиты необходимые психические
функции. Все это говорит о необходимости психологической подготовки
спортсменов. Мы хотим обратить внимание на целесообразность ее использования во все периоды многолетней спортивной тренировки, и
ознакомить наставников игровых команд с основными законами психологической науки, подсказать пути к овладению методом эффективного
направленного воздействия на протекание психических процессов. Нами
изучалось психологическое состояние студентов-спортсменов непосредственно перед соревнованиями, были использованы: анализ научнометодической литературы, психологическое тестирование, методы математической статистики.
На кафедре физической реабилитации, спортивной медицины с
курсом физического воспитания и здоровья студенты ХНМУ занимаются
различными видами спорта, в том числе бадминтоном. В секции занимаются студенты имеющие спортивные разряды и новички. В эксперименте
принимали участие 30 студентов, посещающих секцию бадминтона в
возрасте 17-23 лет (1-6 курса) разного уровня подготовленности. В механизме диагностике студентов мы использовали тест-опрос «Исследование тревожности» по Спилбергеру-Ханину. Цель исследования заключалась в выявлении уровня ситуативной или реактивной тревожности у
спортсменов, имеющих спортивные разряды и новичков непосредственно
перед соревнованиями (за 1 час до старта). Измерялся уровень реактивной тревожности, который характеризуется субъективными, переживаемыми эмоциями. Испытуемые отвечали на приведённые суждения (в
анкете) и определялись показатели ситуативной тревожности, выполнялся сравнительный анализ в зависимости от уровня спортивной подготовки. При анализе результатов имелось в виду, что диапазон итогового
показателя от 20 до 80 баллов. Использовались следующие ориентировочные оценки тревожности: до 30 баллов — низкая; 31-44 — умеренная; 45 и более — высокая. Вначале мы протестировали спортсменов,
имеющих спортивные достижения. Низкий уровень тревожности наблюдался у 22%; средний уровень тревожности у 28 %; высокий уровень
тревожности у 50% студентов. Эти же исследования были проведены со
студентами новичками (15 спортсменов), впервые принимающими участие в соревнованиях. Результаты были следующими: низкий уровень
тревожности имели 2%; средний уровень тревожности был у 30%; высокий уровень тревожности имели 68% спортсменов.
Спортсменам с высокой оценкой уровня реактивной тревожности
были даны рекомендации по её коррекции. Им необходимо формировать
в себе чувство успеха и уверенности, это относится не только к новичкам, но и к профессионалам. Для тех, у кого была низкая тревожность,
наоборот, было рекомендовано проявлять больше активности и заинте-
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ресованности в тренеровочном и соревновательном процессах.
Полученные данные говорят о том что опытные спортсмены (студенты 2-6 курсов) менее подвержены тревожности, чем студенты первого курса. Проблема коррекции уровня реактивной тревожности требует
глубокого изучения и использования новых методик. Целью наших дальнейших исследований будут измерения тревожности не только как состояния перед стартом, но и как личного свойства.
Высокий спортивный результат достигается тогда, когда спортсмен имеет хорошую физическую и психологическую подготовку. Студенты, занимающиеся бадминтоном несколько лет и имеющие спортивные
разряды, более адаптированы к психологическим нагрузкам. Симптомы
предстартовой и стартовой лихорадки у них присутствуют, но они менее
выражены в отличие от студентов, которые начали заниматься бадминтоном лишь недавно, поэтому в занятиях с начинающими спортсменами
необходимо уделять больше внимания психологической подготовке, чем
в дальнейшем мы и планируем заниматься.

ОЖИРІННЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ЯК МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА
ПРОБЛЕМА
Дащук А.А
Харківський національний медичний університет, Україна

В економічно розвинутих країнах майже 50% населення має
надмірну масу тіла, при цьому у 30% з них спостерігається ожиріння.
Серед працездатного населення України ожиріння виявляють
майже в 30% випадків, а надмірну масу тіла має кожний четвертий мешканець. Характерні для сучасного суспільства малорухомий спосіб життя,
нераціональне харчування зі збільшенням кількості рафінованих продуктів.
Ожиріння — хронічне рецидивуюче захворювання, що характеризується надмірним нагромадженням жирової тканини в організмі [3].
ВООЗ розглядає ожиріння як епідемію, що охопила мільйони людей. На сьогодні в більшості країн Західної Європи ожирінням (ІМТ > 30
кг/м2) страждає від 10 до 25% населення, у США — від 20 до 25%.
Надмірну масу тіла (ІМТ > 25 кг/м2) в індустріально розвинутих країнах,
окрім Японії та Китаю, має близько половини населення [3].
У багатьох країнах світу за останні 10 років захворюваність на
ожиріння збільшилася в середньому вдвічі. Розрахунки експертів ВООЗ
засвідчують, що до 2025 р. число хворих на ожиріння в світі становитиме
300 млн осіб. До хвороб, що супроводжують ожиріння відносять цукровий діабет 2 типу, артеріальну гіпертензію, атеросклероз та ін. [2].
Цукровий діабет є актуальною медико-соціальною проблемою сучасності, яка за поширеністю захворюваності має всі риси епідемії, що
охоплює більшість економічно розвинених країн світу. В даний час, за
даними ВООЗ, у світі вже налічується більше 175 мільйонів хворих [1].
Україна в цьому плані не є винятком.
Існує безліч причин розвитку цукрового діабету II типу, оскільки
під цим терміном розуміють широкий круг захворювань з різними характером перебігу та клінічними проявами. Їх об'єднує спільність патогенезу: зменшення секреції інсуліну (внаслідок порушення функції острівців
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Лангерганса в поєднанні з підвищенням периферичної резистентності до
дії інсуліну, що призводить до зниження захоплення глюкози периферичними тканинами) або підвищення вироблення глюкози печінкою. У 98%
випадків причину розвитку цукрового діабету II типу визначити не
вдається — в цьому випадку говорять про «ідіопатичному» діабеті. Яка з
поразок (зниження секреції інсуліну або резистентність до інсуліну) первинна, невідомо, можливо, патогенез різний у різних хворих.
Цукровий діабет II типу прогресує повільно: секреція інсуліну поступово знижується протягом декількох десятиліть, непомітно приводячи
до підвищення глікемії, яку надзвичайно важко нормалізувати.
При ожирінні виникає відносна резистентність до інсуліну, ймовірно, обумовлена придушенням експресії рецепторів інсуліну внаслідок
гіперінсулінемії. Ожиріння значно збільшує ризик розвитку цукрового
діабету II типу, особливо при андроїдному типі розподілу жирової тканини (вісцеральні ожиріння; ожиріння «по типу яблука»; відношення окружності талії до окружності стегон>0,9) і в меншій мірі при геноїдному типі
розподілу жирової тканини (ожиріння «по типу груші»; відношення
окружності талії до окружності стегон <0,7) [1, 2].
Хворі на цукровий діабет можуть значно покращити перебіг захворювання, забезпечивши собі здорове харчування, підвищивши рівень
фізичної активності, знизивши масу тіла, відмовившись від куріння. Ці
заходи приносять величезну користь і можуть в значній мірі знизити
потребу в лікарській терапії.
Здорове харчування — наріжний камінь лікування цукрового
діабету. Цукровий діабет II типу завжди починають лікувати дієтою, і
лише потім призначають ліки.
Дієта при цукровому діабеті II типу на тлі надлишкової маси тіла
повинна забезпечувати виключення всіх видів цукру і скорочення загальної калорійності їжі. Багато хворих страждають надлишком маси тіла, і
основним завданням їх дієти має бути її зниження, хоча досягти цього
буває нелегко. Дуже важливо упевнитися, що зменшення калорійності їжі
не приводить до збільшення споживання жирних продуктів, особливо
сирів. Основну увагу слід приділяти зниженню калорійності їжі, особливо
жирів; при цьому дозволяється, відповідно, збільшити в дієті частку вуглеводів (чого раніше не допускалося). Вуглеводами можна забезпечувати до половини енергетичних потреб організму, а прийом жирів слід
значно зменшити; на практиці дотримання такої дієти потребує значних
зусиль і радикальної зміни раціону. Бажано вживати в їжу поліненасичені
жири; для зниження концентрації глюкози в крові необхідно приймати
достатню кількість харчових волокон. Велику кількість харчових волокон
містять висівки, хліб з цільного зерна і бобові, у зв'язку з чим їх слід
рекомендувати хворим; слід врахувати, що продукти з дуже високим
вмістом харчових волокон (наприклад, гуарова смола) неприємні на смак
[1].
Висновки. Клінічно значущим, що приносить реальну користь
здоров’ю хворих, вважається зменшення маси тіла на 5-10% за 4-6
місяців. При такому схудненні ризик серцево-судинних захворювань
зменшується на 9%, цукрового діабету 2 типу — на 44%, загальної
смертності — на 20%, смертності від онкологічних захворювань, асоційованих з ожирінням, — на 40%.
У цій ситуації очевидна необхідність вироблення ефективної стратегії профілактики та лікування ожиріння.
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ВПЛИВ РОСЛИН-БІОФІЛЬТРІВ НА ЗДОРОВ'Я УЧНІВ ШКОЛИ
Ащеулова І.П.
Глухівської ЗОШ-інтернату I-III ступенів ім.М.І.Жужоми, м.Глухів, Україна

Квітково-декоративні рослини не лише прикрашають приміщення
освітніх закладів, але й створюють сприятливі гігієнічні умови для дітей,
виконуючи естетичну, виховну, а також пізнавальну роль.
У повітрі шкільних приміщень з різних причин накопичуються токсичні речовини. Їх виділяють оздоблювальні матеріали, миючі засоби,
водопровідна вода, повітря, що потрапляє з вулиці, електромагнітне
випромінювання, бактерії.
Джерелом забруднення повітряного середовища шкільних приміщень є також повітря, що видихають учні. Таке повітря містить менше
кисню, у ньому значно збільшена кількість діоксиду вуглецю, кількість
водяної пари, воно нагріте до температури тіла й не містить аероіонів [1].
Під час роботи принтерів у повітрі приміщення підвищується кількість озону, оксиду азоту, оксиду вуглецю, а також можливе виділення
інших шкідливих речовин. І найефективнішим очисником приміщень є
зелені наші супутники — кімнатні рослини.
Під час проведення дослідження з’ясувалося, що кімнатні рослини
здатні видалити до 87% шкідливих токсинів повітря за 24 години [2].
Для оздоровлення повітря в кімнаті корисно тримати такі рослини,
як хлорофітум, мирт, розмарин, аглаонему. А частки важких металів, що
теж є в наших школах, поглинають аспарагуси. Драцена майже на 70%
очищає повітря від бензолу, що виділяється лінолеумом.
Кактуси можуть захищати людину від шкідливого електромагнітного випромінювання, знижуючи іонізацію повітря в приміщеннях. Гібіскус
(китайська троянда) здатна зменшити кількість хвороботворних мікроорганізмів у приміщенні наполовину. А ще кущик троянди допоможе позбутися зайвої втоми й дратівливості.
Згідно з підрахунками, для однієї кімнати необхідно 30 екземплярів шеффлери деревовидної висотою 1,5 м, щоб поглинути вуглекислий
газ, що виділяє одна працююча людина.
Для поліпшення самопочуття велике значення має звукопоглинання. Так, наприклад, у кімнаті площею 30 м2 десять примірників фікуса
Бенджаміна висотою приблизно 1,8 м здатні поглинати до 25% шуму.
Рослини здатні випаровувати до 97% вологи. Таким чином, неквітучі декоративні рослини з дуже високою інтенсивністю транспірації, як,
наприклад, нефролепіс, фатсія, циперус, фікус, драцена, гібіскус, у зимовий період створюють у приміщеннях комфортний рівень вологості [3].
В озелененні навчальних кабінетів Глухівської ЗОШ-інтернату I-III
ступенів ім. М.І.Жужоми використовуються рослини, що відносяться до 4
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груп: декоративно-листяні — 27 видів; декоративно квітучі — 19 видів;
ампельні і ліани — 13 видів; кактуси і сукуленти — 12 видів. Загальна
кількість кімнатних рослин у школі — 71 вид.
Найбільш популярними рослинами першої групи в нашій школі є
пальми, фікуси, алое, аспідістра, драцена, колеус, папороть, монстера,
сансевьера, бегонії. Друга група — це бегонії, бальзамін, сенполії, троянди, пеларгонія, клівія. Третя група — хлорофітум, сеткреазія, сциндапсус, гінура, традесканції, зебрина, сингониум, плющ звичайний, хойя,
цисус.
Таким чином, рослини в школі абсорбують шкідливі речовини, підтримують рівень вологості, знімають стрес, фільтрують частки бруду й
пилу з повітря, мають охолоджувальний ефект, підвищують настрій,
забезпечують шумоізоляцію.
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ПСИХІЧНА ТА ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я
Беньковська А.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м.
Полтава

На основі теоретичного аналізу, ми дійшли до висновку, що здоров’я, насамперед це гармонійний розвиток людського організму за оптимальних умов, адаптованість людини до різних умов життєдіяльності,
розвиток фізичної, соціальної, психічної та духовної складових.
На часі — дослідити психічну та духовну складові здоров’я.
Бойченко Т., Василенко С., Гущина Н., Василашко І., Коваль Н. та
Гурська О., вважають, що ознаками духовної складової здоров’я є відчуття людиною навколишнього світу, коли вона чинить справедливо, живе з
почуттям любові, співчуття та відповідальності, прагне стати кращою [2].
Цими ж авторами визначено ознаки психічної складової: позитивне оцінування людиною себе та інших людей, уміння долатии невдачі, поводитися як господар свого життя.
Психічне здоров'я, за визначенням ВООЗ — це стан, що сприяє
найповнішому фізичному, розумовому і емоційному розвитку людини;
умова за якої кожна людина може реалізувати свій власний потенціал,
впоратися із життєвими стресами, продуктивно та плідно працювати, а
також робити внесок у життя своєї спільноти [6].
Кураєв Г. та Войнов В. у словнику термінів з валеології розглядають психічне здоров'я, як динамічну сукупність психічних властивостей
конкретної людини, яка дозволяє відповідно до віку, статі та соціального
становища пізнавати навколишню дійсність, адаптуватися до неї та виконувати свої біологічні та соціальні функції [3]. Автори наголошують, що
психічне здоров’я зводиться до усвідомлення людиною своєї функціональної значущості в плані реалізації своїх чи колективних потреб, задумів
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та цілей. Тому незадоволеність людини може проявлятися в психоемоційному напруженні, негативних емоційних відчуттях, що зрештою
визначають психічний стан, а, рештою, і здоров’я.
До складу психічного здоров’я відносять індивідуальні особливості
психічних процесів і властивостей (наприклад, збудженість, емоційність,
чутливість). Психічне здоров’я пов’язується з особливостями мислення,
характеру, здібностей. Вказані складові зумовлюють особливості
індивідуальних реакцій особистості на однакові життєві ситуації [4].
Ця складова пов’язана з емоціями — переживанням людиною свого ставлення до особистого й навколишнього світу. Вони бувають позитивні і негативні. Сила прояву емоцій, їх спрямованість і вплив на психіку
людини індивідуальна.
З емоціями, почуттями, думками і настроями, які відображають
психологічний стан, психічне здоров’я, тісно пов’язана інша складова
здоров’я — духовна [7].
Духовна складова пов’язана з максимальним розкриттям духовного, морального потенціалу, свідомим прагненням людини до реалізації
вищих властивостей особистості [1].
Духовне здоров’я визначається такими складовими, як освіта,
наука, мистецтво, релігія, мораль, етика. Свідомість особистості, її ментальність, самоставлення, ставлення до сенсу життя, оцінка власних
здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду — все
це обумовлює стан її духовного здоров’я.
Духовність — це внутрішнє психічне життя, моральний світ людини, розуміння сенсу життя, спрямованість на реалізацію певних життєвих
цінностей [8].
Духовне здоров’я передбачає почуття особистої відповідальності й
свободи творення власного життя. Передумовою і виявом духовного
здоров’я є ствердження себе, суспільства й всесвіту в їх неподільності.
Духовним компонентом має бути узгодження тілесних потреб
індивіда з потребами інших людей та соціуму загалом, а також попередження, перетворення таких потреб у шкідливі звички (наприклад, потреби в їжі — у переїдання). Також це прагнення до продовження роду,
сімейного життя, виховання дітей, це прагнення до лідерства та життєвого успіху. Духовним аспектом є узгодження прагнення людини до влади і
забезпечення власної значущості з інтересами інших людей та соціуму
[5].
Таким чином, нами проаналізовано зміст понятть «психічна та духовна складова здоров’я». Як перспективу ми розглядаємо дослідження
особливостей сприйняття підлітками психічної та духовної складових
власного здоров’я.
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МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА ЛІКУВАННЯ ОЖИРІННЯ І ДІАБЕТУ
Білик О.А., Баранова К.О.
Харківський національний медичний університет, Харків, Україна

Вступ: Ожиріння — стан організму, при якому накопичуються в
надлишку жирові відкладення. В останнє десятиліття було показано, що
велика кількість ендокринних, запальних, нервових і клітинних процесів
порушується при ожирінні. Хоча можливо, що один з цих факторів відіграє домінуючу роль, багато з цих факторів взаємозалежні, і цілком ймовірно, що їх динамічна взаємодія лежить в основі патофізіології резистентності до інсуліну. Пов'язана з ожирінням резистентність до інсуліну є
основним фактором ризику розвитку діабету 2 типу та серцево-судинних
захворювань. Розуміння біології цих систем сприяє пошуку втручань, які
спеціально запобігають або лікують резистентність до інсуліну і пов'язані
з ним патології.
Основна частина. Доведено, що зниження маси тіла на 1 кг при
ожирінні збільшує тривалість життя хворого на діабет 2-го типу в середньому на 3-4 місяці, а у осіб з ожирінням без діабету зменшує ризик його
розвитку на 3%.
Число осіб, які страждають на ожиріння, у всьому світі, досягло
2,1 млрд. Доведено, що у людини, яка має проблеми зі здоров'ям, пов'язаних з ожирінням, збільшується відсоток захворюваності та смертності.
У осіб з ожирінням розвивається резистентність до клітинної дії інсуліну,
що характеризується порушеною здатністю інсуліну пригнічувати вихід
глюкози з печінки і стимулювати поглинання глюкози в жирах і м'язах.
Інсулінорезистентність — ключовий етіологічний фактор для цукрового
діабету 2-го типу, який досяг масштабів епідемії. Зміни в способі життя
виявляються важкодосяжними для людей з ожирінням. Зв'язок між ожирінням і резистентністю до інсуліну, ймовірно, є причинно-наслідковим
зв'язком, адже втрата ваги або посилення корелює з підвищенням чи
зниженням чутливості до інсуліну.
Визнано, що через збільшення концентрації жирних кислот в плазмі зазвичай підвищуються в осіб з ожирінням. Жирні кислоти, які секретуються з адипоцитів, вважаються джерелами енергії для інших тканин
тіла. Жирні кислоти функціонують як ендокринні фактори, які регулюють
метаболічну функцію в тканинах-мішенях.
На сьогоднішній день запропоновано десятки методів лікування
ожиріння. Поширеним та новим прикладом лікування ожиріння є «безконтактне психічне програмування». Головною характеристикою цього
методу є те, що цей метод змушує організм самостійно (без дієти) «спа-
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лити накопичені запаси жиру і більше їх не набирати». Хворі ожирінням,
яким важко самостійно перебудувати свій спосіб життя, повинні консультуватись з психотерапевтом. Психотерапевтичний вплив направлений на
зміну способу життя хворого, а саме — дотримання дієти, при можливості, з поєднанням підвищення фізичної активності.
Серед різних груп хворих краще дотримуються і легше переносять
дієту пацієнти з цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням. Це пояснюється поєднанням результатів дієтотерапії: схудненням, помітним поліпшенням самопочуття і тій чи іншій ступенем нормалізації вуглеводного і
ліпідного обмінів, тобто компенсацією самого захворювання — діабету 2го типу. Регуляція маси тіла при поєднання цукрового діабету та ожиріння включає:
 дієтотерапію, в основі якої лежить створення негативного
енергетичного балансу шляхом перевищення витрати енергії
організмом над її споживанням з їжею;
 фізичну активність — адекватні можливостям пацієнтів фізичні
навантаження, які посилюють ефективність дієтотерапії
шляхом збільшення енерговитрат і самі благотворно впливають
на обмін речовин і стан здоров'я;
 поведінкову психотерапію — психологічний вплив на харчову
поведінку, що має забезпечити мотивацію до тривалої
дієтотерапії та зміни способу життя, попередити розвиток
«дієтичної депресії» і рецидивів ожиріння.
Висновки. Ожиріння — це захворювання при якому надлишковий
накопичений жир у тілі несприятливо впливає на стан здоров'я, призводячи до зменшення середньої тривалості життя чи/або збільшення проблем зі здоров'ям. Найбільших результатів можна досягти при використанні всіх трьох напрямків, але першорядне значення має дієтотерапія.
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РОЛЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В БОРЬБЕ С
ОЖИРЕНИЕМ
Веретельникова Ю.А., Гриценко А.С.
Харьковский национальный медицинский университет, Україна

Всемирная организация здравоохранения дает такое определение
ожирению — это заболевание организма, для которого характерно
избыточное отложение жира в подкожной клетчатке и тканях вследствие
нарушения обмена веществ. Ожирение может быть как самостоятельной
болезнью так и в виде симптома заболеваний, причиной которых чаще
всего является нарушение функции эндокринных желез или поражение
ЦНС. Ожирение очень распространено, имеет такую частоту: женщины —
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50 %, мужчины — 30 %, дети — 10%.
Факторами, способствующими развитию ожирения, являются
избыточное потребление пищи, особенно богатой углеводами и жирами,
злоупотребление алкогольными напитками, недостаточная физическая
активность, возраст старше 40 лет, наследственная предрасположенность к ожирению. Ожирение как симптом развивается чаще всего
вследствие эндокринных заболеваний, таких как: адипозогенитальная
дистрофия, синдром Кушинга, гипотиреоз, гиперинсулинизм, гипогонадизм; или патологических процессов в ЦНС — травмы головного мозга,
энцефалит, опухоли дна III желудочка мозга и другое.
Для того чтобы начать борьбу с ожирением провести комплекс обследований состоящий из сбора анамнеза (семейный, социальный, пищевые пристрастия, физическая активность, особенности пищевого поведения, социальное положение, стрессы), осмотра (вес, рост, объем
талии, объем бедер, объем талии/объем бедер, артериальное давление).
Затем проводится обследование, переходят к лечению (методы лечения:
немедикаментозные, медикаментозные и хирургические)
Обратим наше внимание на такой метод лечения, как лечебная
физическая культура (ЛФК). Этот метод использовался с давних времен,
считается что ЛФК полезна при любой степени, форме и происхождении
ожирения. Основной задачей этого метода является правильное сочетание физической нагрузки при органиченном способе питания. Так, ЛФК
нормализирует метаболизм, снижает массу тела, устраняет различные
нарушения других систем, которые помогают развитию ожирения и стимулируют нормальную жизнедеятельность организма. Влияние, которое
оказывает ЛФК на дыхательную систему: развивает более полное дыхание и регулирует движения грудной клетки при дыхании, нормализируя
функцию внешнего дыхания. Также повышается жизненная емкость
легких и насыщение организма кислородом. ЛФК для пищеварительной
системы улучшает перистальтику желудка и кишечника, усиливается
отток желчи в кишечник, что снижает вероятность застоев. Также, ЛФК
положительно влияет на сердечно-сосудистую систему (ССС): улучшает
кровоснабжение мышц сердца и увеличивает приток крови к сердцу,
повышает сократительную функцию миокарда, все это благотворно сказывается на ССС, что позволяет применять разные степени нагрузки при
борьбе с ожирением. Для этого используются разные формы физической
культуры — зарядка, лечебная гимнастика, спортивные игры, туризм
(легкий), спорт (атлетика, плаванье, велоспорт и другие), а пожилым
людям ее заменяют лечебными прогулками. Занятия ЛФК следует проводить на свежем воздухе или в хорошо проветренном помещении.
ЛФК при ожирении направлена на повышение уровня физической
подготовки, для этого применяются упражнения крупных и средних
групп мышц, выполняемые с различных исходных позиций с разной
амплитудой движений, но без ярко выраженного силового напряжения.
Также нужно чередовать эти упражнения с дыхательными. Особое внимание уделяют мышцам в области живота. Обязательным компонентом
ЛФК является ходьба в разном темпе с элементами бега. Но при этом
исключаются такие упражнения как глубокие наклоны и упражнения в
быстром темпе, упражнения с мышечным напряжением и натуживанием.
Еще применяют ходьбу с изменением ритма и разными упражнениями во
время нее, плюс дыхательный комплекс упражнений.
Нагрузки средней и малой интенсивности, но длительные по вре-
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мени больше подходят для лечения ожирения, так как при нагрузках с
высокой интенсивностью, расходуются больше углероды, а образовавшаяся молочная кислота блокирует процесс сгорания жира.
Физические нагрузки имеют еще одно достоинство — вызывают
избирательное расходование жировых отложений (места работы мышц)
и это очень важно так как существует три типа локализации жировой
ткани: абдоминальный (верхний), характеризуется избыточным отложением жировой ткани в области верхней половины туловища и живота
(фигура напоминает по форме яблоко). Чаще развивается у мужчин и
наиболее опасен для здоровья, т. к. связан с риском возникновения
артериальной гипертензии, сахарного диабета, инфаркта и инсульта;
бедренно-ягодичный (нижний) — это отложение жировой ткани преимущественно в области бедер и ягодиц (фигура напоминает по форме грушу). Чаще встречается у женщин и сопровождается нарушениями функций
суставов,
позвоночника
и
венозной
недостаточностью; промежуточный (смешанный) — равномерное распределение жировых отложений по телу. На распредиление жира в организме влияют
гормоны, но к сожилению этот механизм на данный момент не изучен.

ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ХВОРИХ ЦУКРОВИМ
ДІАБЕТОМ
Дегтяр К. О. Куций Д. В.
Харківський національний медичний університет, Україна

У всьому світі стрімко збільшується поширеність цукрового діабету: в 1995 році вона становила 135 мільйонів чоловік, до 2025 р може
скласти 300 мільйонів чоловік, переважно за рахунок країн, що розвиваються.
Лікування цукрового діабету направлено на збереження життя,
купірування симптомів, забезпечення досить високої якості життя і незалежності в контролі перебігу захворювання. Менш важливі цілі — профілактика пізніх ускладнень цукрового діабету і зменшення смертності в
ранньому періоді захворювання.
Фахівцями розроблені орієнтовні уявлення про вплив фізичних навантажень на рівень глюкози в крові (І.І. Дєдов, В.В. Фадєєв, А.С. Шахтаміров, 2003). Орієнтованість пояснюється індивідуальними особливостями хворого і усередненою оцінкою інтенсивності фізичних навантажень. Крім того фахівці попереджають про те, що:
Фізичні вправи збільшують швидкість всмоктування інсуліну з місця ін'єкції. Вправи сприяють підвищенню споживання глюкози без збільшення потреби в інсуліні. Але інсуліну повинно бути достатньо, інакше
м'язові клітини не зможуть поглинати глюкозу.
Після фізичного навантаження збільшується ризик гіпоглікемії, так
як організм використовував запаси глікогену печінки під час активних
вправ.
При систематичних заняттях фізичними вправами легше передбачити зміни рівня глікемії, ніж при нерегулярних заняттях.
Фізичні навантаження самостійно, без інсулінотерапії, не може використовуватися як цукрознижуючу засіб при лікуванні СД 1 типу.
Дослідження наукової літератури [1; 2; 3; 4; 5; 6] щодо застосу-
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вання фізичних вправ при цукровому діабеті дозволяє зробити ряд рекомендацій, які необхідно знати кожній людині хворій на цукровий діабет,
яка вирішила приступити до регулярних фізичних вправ:
Оптимальна кількість фізичних занять — 4-5 разів на тиждень.
Вправи повинні бути співставленні з життєвим ритмом та роботою. Оптимум для рухової активності, обов’язково через 1-2 години після будьякого прийому їжі.
Не потрібно в перші заняття стрибати вище своїх можливостей.
Починайте з 5-10 хвилинних занять та поступово збільшуйте їх тривалість. Проте хворим на цукровий діабет першого типу не слід перевищувати тривалість занять більше ніж 30-40 хвилин. Але хворим на діабет
другого типу, які не мають залежності від інсуліну, довготривалі навантаження будуть безпечними. Гіпоглікемії у них не станеться, тому при
відсутності іншої патології їм можна займатися і 40, і 60 хвилин, навіть в
інтенсивному режимі.
У перші 30-40 хвилин м'язи засвоюють вільній цукор крові, після
чого все активніше починають використовувати жир. Ця залежність буде
дуже корисна людям з ожирінням.
Перевіряйте перед заняттями рівень вмісту цукру в крові. Якщо він
коливається у межах 6,0-14,0 ммоль/л, можна приступати до занять. При
рівні 5,0-5,5 ммоль/л — теж можна, проте перед заняттям потрібно з'їсти
продукти, які містять вуглеводи, відповідно 1-2 хлібним одиницям. Гіпоглікемія може розвинутися при зниженні рівня цукру нижче 5,5 ммоль/л,
тому фізичними вправами краще не займатися при таких показниках.
При появі у сечі ацетону до фізичних занять приступати забороняється,
навіть якщо до цього аналізи крові на вміст цукру були в нормі!
Кожен раз перевіряйте кількість інсуліну і вуглеводів, які відповідальні за вміст цукру в крові при фізичному навантаженні. Це може попередити розвиток гіпоглікемії. Аби цього не сталося, можете зменшити
на 20-30% дозу інсуліну при цьому не зменшуючи кількість вуглеводів.
Або, навпаки, перед навантаженням з'їсти продукти зі збільшеною дозою
вуглеводів на 1-2 хлібні одиниці, не змінюючи дозу ліків.
Не починайте тренуватися «холодними», спочатку зробіть розминку — 5-7 хвилин, потім основний комплекс вправ і останні 5-7 хвилин —
заминку. Так ви уникнете травматизації опорно-рухового апарату та для
забезпечення поступового включення в роботу і вихід з неї серцевосудинної і респіраторних систем. За для своєї безпеки майте при собі
кілька карамельок або шматочок рафінованого цукру. При появі симптомів гіпоглікемії: слабкість, запаморочення або будь-які інші, вони зможуть вирівняти рівень цукру в крові. Таку саму дію мають і пакетик соку,
кефіру або бутерброд, які будуть корисні після фізичного навантаження.
Після та під час занять поповнюйте водний баланс вашого тіла. Взувайте
зручне для тренувань взуття, аби мінімізувати можливість виникнення
потертостей та мозолів. Утримайтеся від занять, якщо перед початком
виконання фізичних вправ, ви виявили пошкодження на шкірі стоп.
Займаючись фізичними вправами, потрібно уважно стежити за
своїм загальним самопочуттям. Якщо ви відчули будь-яке його погіршення, відразу припиніть заняття. Не виконуйте вправи долаючи біль.
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ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дудченко В. Ю., Мірошник Ю. В., Александрова А. С.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна.

Загалом на території України спостерігається високий рівень захворюваності серед населення.
Дослідження загальної захворюваності всього населення Харківської області у розрізі районів було проведено за такою градацією (рис.1):

Поширеність на 100 тис. населення.

Вперше в житті, серед всього населення.

Захворюваність на 100 тис. населення.

Знаходиться під диспансерним наглядом.
При аналізі загальної захворюваності населення Харківської області бачимо, що найвищий рівень поширеності на 100 тис. населення мають такі райони: Дергачівський, Харківський, Вовчанський, Чугуївський,
Зміївський, Балаклійський, Лозівський, Ізюмський, Куп’янський, де захворюваність усього населення різним хворобами знаходиться від
100 000 і більше чоловік та Богодухівський, Красноградський і Первомайський, захворюваність населення яких становить від 75 до 100 тисяч.
Вперше в житті серед усього населення області зареєстровано
найбільше захворювань у Харківському, Дергачівському, Чугуївському,
Зміївському,
Балаклійському,
Первомайському,
Лозівському,
Куп’янському, Богодухівському районах, найменше — у Краснокутському, Зачепилівському, Сахновщинському, Кегичівському, Шевченківському та Золочівському.
У розрахунку на 100 тис. населення найвищий рівень захворюваності мають: Харківський, Дергачівський, Вовчанський, Золочівський,
Зачепилівський, Сахновщинський, Близнюківський, Барвенківський,
Ізюмський, Первомайський, Лозівський, Балаклійський, Шевченківський,
Куп’янський, Чугуївський, Дворічанський та Великобурлуцький райони.
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Рисунок 1 — Загальна захворюваність населення Харківської області
Найбільшу кількість мешканців, що знаходяться під диспансерним
наглядом, зареєстровано у Дергачівському, Харківському, Вовчанському,
Чугуївському, Зміївському, Балаклійському, Лозівському, Ізюмському,
Куп’янському районах, а найменшу — у Печенізькому та Коломацькому.
100

Таким чином, в результаті аналізу отриманих даних рівень захворюваності населення Харківської області можна поділити на 3 рівня:
високий, середній та низький.
До високого рівня (понад 75 тис. чол.) віднесені такі райони: Харківський, Дергачівський, Вовчанський, Чугуївський, Зміївський, Балаклійський, Лозівський, Ізюмський, Куп’янський.
До середнього рівня захворюваності (25-75 тис. чол.) відносяться:
Золочівський, Краснокутський, Валківський, Нововодолазький, Барвенківський, Великобурлуцький, Дворічанський, Шевченківський, Борівський, Кегичівський, Зачепилівський, Сахновщинський та Близнюкіський
райони.
Найнижчий рівень захворюваності мають лише 2 райони: Печенізький та Коломацький, в яких зареєстровано менше 25 тис. чоловік на
рік.
Проведене дослідження, показало що найвищий рівень захворюваності серед усього населення Харківської області територіально відноситься до районів, розташованих в Центральній та Південно-Східній частині області. Найнижчий рівень захворюваності властивий районам периферійного розташування. Особливістю районів у фізико-географічному
відношенні є: розташування в долині р. Сіверський Донець; в суспільногеографічному відношенні — домінування в них міського населення та
промислових підприємств.
Низький рівень захворюваності виявлено у віддалених від обласного центру районах. Головним чином це спричинено аграрною спеціалізацією районів, недостатньою забезпеченістю медичними установами, до
яких могло б звертатися населення, а також екологічними чинниками,
дослідження яких є наступним етапом нашої роботи.

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І МЕД
Закалюжний В.М., Тюжина К.О.
Полтавський національний педагогічний університетімені В.Г. Короленка,
Україна

Цукровий діабет в першу чергу передбачає досить сувору дієту.
Головним чином слід значно обмежити вживання вуглеводів, особливо
тих, які швидко засвоюються. У харчуванні діабетика дуже важливий
облік глікемічного індексу продуктів. Однак серед продуктів з високим
глікемічним індексом є корисні і необхідні для організму. Один з таких
продуктів — це мед [1].
Одностайності серед медиків з приводу чи можна вживати мед при
цукровому діабеті немає. Все ж необхідно зазначити, що мед — це натуральний і дуже цінний продукт, в якому міститься багато потрібних
вітамінів, мінералів, біологічно активних речовин.
Основна складова меду — глюкоза і фруктоза. Для засвоєння
фруктози не потрібен інсулін, тобто не вся «солодкість» меду шкідлива
для діабетиків. Вітаміни групи B підтримують нервову систему. Ферменти,
вітаміни, мінерали, амінокислоти утворюють комплекс, який позитивно
впливає на стан імунітету. Вживання меду при цукровому діабеті корисно
ще і завдяки вмісту в ньому хрому. Він впливає на вуглеводний обмін і
сприяє зниженню рівня глюкози. Але хром важливий не лише сам по
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собі. Справа в тому, що ін'єкції інсуліну руйнують цей елемент і зменшують його вміст в організмі, тим самим посилюючи перебіг діабету [3, 5].
Співвідношення фруктози і глюкози в меді таке, що печінка легко
«приймає» їх переробку і не зазнає перевантажень. І ще одна важлива
властивість меду: він сприяє регенерації клітин. Тобто організм ніби повільніше старіє, а значить підтримується працездатність всіх систем.
Вживати при цукровому діабеті мед можна, дотримуючись деяких
правила. Також слід пам'ятати, що при тяжкому перебігу діабету або в
періоди загострення хвороби, при збоях в режимі харчування та лікування мед їсти не варто.
Правила вживання меду для діабетиків
 кількість має значення. Якщо ви хочете поїсти меду, то варто
врахувати його в денній кількості вуглеводів і приблизно підрахувати, скільки можна собі дозволити. Зазвичай це 1-2
чайних ложки;
 якість меду є досить важливою. Корисний тільки натуральний
мед;
 мед при діабеті 2 типу краще вживати, додаючи його в інші
продукти (чай, молоко). У цьому випадку цукор буде підніматися повільніше. У організму буде можливість його використовувати на виробництво енергії;
 краще вживати мед у стільниках та разом з сотами. Віск знижує швидкість засвоєння вуглеводів, тому рівень цукру в крові
піднімається повільно, і організм спокійніше реагує [4].
Вилікувати діабет за допомогою меду, на жаль, не можна. Однак
правильне і помірне вживання його може створити сприятливі умови для
підтримки організму та покращення його стану. Мед допомагає забезпечити комплексний підхід до лікування захворювання.
Звичайно, необхідно узгоджувати його вживання з лікарем. Лікар
оцінить стан пацієнта, ступінь захворювання і можливий вплив меду на
рівень цукру в крові. Також допоможе розрахувати ту норму продукту,
яка потрібна конкретній людині.
Є дані спостережень, які говорять про те, що вживання меду діабетиками покращує багато показників стану організму.
Вплив меду на організм:
 поліпшується робота серцево-судинної системи;
 нервова система краще виконує свої функції;
 налагоджується робота шлунково-кишкового тракту;
 поліпшуються показники роботи сечовидільної системи;
 сповільнюється процес погіршення зору.
Загальне поліпшення самопочуття при регулярному вживанні меду
пов'язане також з його здатністю позбавляти організм від токсинів і підвищувати опірність інфекціям. Це важливо для людини, що страждає
цукровим діабетом, адже діабет призводить до підвищеної захворюваності [2].
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ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
Ігнатенко С.А.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ,
Україна

Зміни, що сьогодні відбуваються у всіх сферах суспільного життя
українців, актуалізували необхідність забезпечення безпеки людини на
всіх рівнях. Необхідність підготовки педагогічних працівників до навчання дітей діяти безпечно у життєдіяльності, перш за все до адекватних дій
в різних екстремальних і надзвичайних ситуаціях, вимагає глибокого
знання теоретичних основ цієї проблеми. Закон України «Про освіту» в
якості одного з принципів державної політики в галузі освіти зафіксував
гуманістичний характер освіти, пріоритет загальнолюдських цінностей,
життя і здоров’я людини, вільного розвитку особистості. З принципу,
який визнає пріоритетність життя і здоров’я людини, випливає вимога до
діяльності вчителя: він повинен бути готовий до збереження життя та
здоров’я школярів.
Означені проблеми обумовлюють актуальність теми та вимагають
глибшого вивчення процесу забезпечення безпеки людини та суспільства.
Методологічну основу нашого дослідження склали концепції про
системний підхід до дослідження суспільних явищ (В. Афанасьєв,
В. Блауберг та ін); теорія систем і синергетики (С. Василькова та ін.);
психологічні концепції особистості (Б. Ананьєв, К. Божович, О. Леонтьєв
та ін.); діяльності (О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Д. Ельконін та ін.); формування успішної особистості (Е. Берн, М. Джеймс, Д. Джонгвард та ін.);
деструктивності людини (Т. Донських, Ц. Короленко, Е. Фромм та ін);
адаптації людини в екстремальних умовах (М. Д’яченко, Т. Лебедєв,
Л. Кандибович та ін.); захисних механізмів психіки (З. Фрейд, А. Фрейд
та ін).
На основі проведеного аналізу сформульовано висновки про функції поняття «безпека», основні ознаки безпеки як об’єктивного явища і
чинника, що впливають на безпеку людини.
По-перше, поняття «безпека» служить мірою (засобом оцінювання) захищеності особи та суспільства від небезпек (шкоди, збитків,
втрат, небажаних наслідків).
По-друге, безпека як об’єктивна реальність проявляється у відсутності або мінімальному (досить низький, щоб бути прийнятним для конкретної людини в конкретній ситуації) рівні ризику виникнення збитку
інтересам людини (здоров’я, матеріального благополуччя тощо) у звичайних умовах і при взаємодії зі шкідливими та небезпечними факторами
життєдіяльності.
По-третє, безпека залежить від зовнішнього середовища, внутрішнього стану людини, заходів щодо захисту і від здатності людини до зни-
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ження ризику за рахунок готовності до профілактики, подолання, зниження негативних наслідків взаємодії зі шкідливими та небезпечними
факторами життєдіяльності.
Викладений матеріал не вичерпує проблеми дослідження, але допомагає уточнити та систематизувати основні її категорії. Перспективи
подальших розвідок вбачаються в експериментальній перевірці висунутих теоретичних положень та їх доповненні за рахунок наукових даних,
отриманих експериментальним шляхом.

ГІГІЄНІЧІ АСПЕКТИ І РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ПОРУШЕНЬ
ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ШКОЛЯРІВ М. КРЕМЕНЧУК
Кретін О.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Україна

Дефіцит руху сучасної людини неминуче згубно відбивається на
функціональних властивостях зорового апарату. Крім того, надмірні інформаційні навантаження на очі й мозок призводять сьогодні до серйозних порушень і захворювань, і особливо гостро останнім часом це питання постало через згубний вплив комп'ютерних дисплеїв на зір [1].
У зв’язку з різким погіршенням зору населення ще з двадцятого
століття цим питанням почали займатися такі науковці: В. Г. Бейтс, А. І.
Дашевський, Е. С. Аветисов, Ю. О. Утєхін.
У 2016-2017 році нами було проведено експериментальне дослідження для порівняння стану зорового аналізатора учнів Кременчуцького
ліцею №4 та ЗОШ №20; також провели дослідження впливу втоми на
гостроту зору учнів. Для цього було створено анкету з 10 питань напіввідкритого типу та використана таблиця Головіна-Сивцева.
Користуючись навчальним розкладом та навчальною програмою
ми перевірили кількість навчальних годин. Навантаження на учнів по
кількості годин, майже однакове (різниця лише в 1 год). У ліцейному
класі збільшена кількість годин з біології, фізики, хімії, але в той же час
відсутня російська мова, менше годин інформатики, математики, української літератури.
Кількість дітей, що мають проблеми із зором серед опитуваних у
ліцеї (26%) більша на 9%. Хоча в середньому в кожному з опитуваних
класів 5-7 дітей мають проблеми із зором. Такий же показник визначали
в ліцеї у 2016 році серед учнів 5-10 класів, і він становив — 35% [2]. В
обох дослідженнях це переважно міопія.
Також було виявлено, що кількість годин, яку учні проводять у
школі приблизно однакова, але учні ліцею частіше затримуються після
уроків або приходять раніше на додаткові заняття і проводять у школі по
8 годин і більше (15%).
В ліцейному класі більша кількість дітей витрачає на домашнє завдання близько 4-х годин (63%), на відміну від школярів ЗОШ №20
(34%).
Кількість годин нічного сну в учнів обох шкіл в основному складає
7-8 годин. Більше цього часу сплять діти із школи №20 — 38%, порівняно із таким же показником серед ліцеїстів — 23%.
Шкільні умови влаштовують більшість учнів, що стосується умов
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вдома на робочому місці, то тут переважно проблеми із освітленням та
меблями.
Після проведених у школі 7-8 годин вдвічі більше ліцеїстів (48%)
відчувають втому очей.
Щодо правил гігієни зорового аналізатора, то лише невелика кількість учнів в обох школах дотримується їх. На 13% більше ліцеїстів дотримуються лише деяких правил.
Також був проведений ще один експеримент. Була взята група
учнів — 20 чоловік (7-9 класів), які добровільно перевіряли зір до початку уроків за таблицею Головіна-Сивцева, яка знаходилась у мед. пункті
школи та після закінчення уроків протягом 5 днів.
Було помічено, що після уроків (6-8 годин) в учнів незначно знижалася гострота зору. Також припускаємо існування закономірності, що
чим нижча гострота зору, тим частіше і більше втомлюється зоровий
аналізатор у досліджуваних дітей. Це може бути пов’язано із спазмом
м’язів ока, тобто наявне постійне напруження, яке і є причиною погіршення зору.
Проаналізувавши результати дослідження можна сказати, що навчальне навантаження впливає на здоров’я зорового аналізатора дітей,
але при належному догляді та дотриманні правил гігієни зору проблем із
зниженням та погіршенням зору можна уникнути.
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МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СВЯЗАНЫХ С ОБМЕНОМ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА (
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ И ДИАБЕТА)
Кудимова О.В., Нечипорук И.А.
Харьковский национальный медицинский университет, Украина.

С каждым днем количество людей, страдающих от лишнего веса
стремительно растет.
Ожирение — это увеличение массы тела за счет образования дополнительной жировой ткани. Жировые отложения могут накапливаться
как на бедрах, так и в области молочных желез или живота.
Наличие лишнего веса увеличивает риск возникновения сахарного диабета или гипертонии.
В связи с актуальностью проблемы ожирения, мы поставили перед
собой цель: провести анализ опроса студентов о проблеме ожирения,
изучить современные методы его лечения и профилактики. Использовали при этом методы анализа и опроса.
Нами было опрошено 60 студентов 2 курса ХНМУ, которых мы по-
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делили на группы : с нормальным весом(30) и с лишним весом(30). На
категории мы делили опираясь на данные медосмотра. Мы получили
следующие результаты: 79 % студентов с нормальным весом знали о
путях профилактики ожирения и применяли их в своей жизни, в отличии
от 12 % исследуемых с лишнем весом. Это еще раз подтверждает глобальность данной проблемы и побуждает искать методы профилактики.
Далее мы изучили современные методы лечения этого заболевания и нашли свидетельства ученых о том, что дефицит витамина D3
может приводить к увеличению жировой прослойки. В то же время существует обратная связь между похудением и витамином D3, а именно:
после небольшой потери веса (приблизительно 10%) в организме повышается концентрация витамина D3.
Связь между ожирением и дефицитом витамином D3 объясняться
несколькими механизмами. Витамин D3 накапливается в отложениях и
выполняет роль жирорастворимого средства. Это приводит к уменьшению концентрации витамина D3 в крови. Так же он помогает людям которые уже борются с лишним весом, потому что помогает усваивать
фосфор, который берет участие в расщеплении жиров. Самое оптимальное получение денной нормы витамина D3 из медикаментозных препаратов.
Методы профилактики ожирения следующие : соблюдать низкокалорийную сбалансированную диету; ограничить потребление жирных и
жаренных продуктов, сдобных изделий; четкий режим питания (5 раз в
день с интервалом 3-4 часа, небольшими порциями), регулярные физические нагрузки, получать достаточно солнечного излучения для нормализации уровня витамина D3.
На основании анализа опроса можно сделать вывод о том, что
значительная масса студентов не знает о проблеме ожирения и не имеет
представления как с ним бороться. Поэтому в своих дальнейших исследований мы хотим подтвердить положительное влияние витамина D3 на
лечение ожирения, проведя клинические исследования.

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ: СУЧАСНА МОЛЕКУЛЯРНА
МЕДИЦИНА ДАЄ КЛЮЧ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ
КАРДІОЛОГІЇ, ДІАБЕТОЛОГІЇ, ГЕРОНТОЛОГІЇ
Ліпський П.Ю.1, Бажан А.Г.2
академія, м. Київ, Україна
2
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Україна
1Еколого-медична

Ми будуємо комплексну систему управління здоров’ям та біологічним віком з метою допомогти людям вижити, зберегти здоров’я та формувати активне довголіття в нинішніх складних соціально-економічних
умовах шляхом формування валеологічної компетентності, розробки та
реалізації персоніфікованих оздоровчих програм. Наша практична система будується на принципах науковості та доказової медицини [2]. Для
цієї мети ми використали результати власних багаторічних досліджень та
інтегрували найновіші знання різних наук: «від молекул до людини», а
також черпаємо раціональне зерно з медичної практики традиційної і
нетрадиційної, західної та східної медицини [1, 4-7], а також вітчизняний
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досвід валеологізації суспільства, який був представлений на зібранні
валеологів, організованому в Харкові з ініціативи Марії Гончаренко. Цікава, наприклад, концепція валеологізації суспільства, презентована В.
Черніковим[8].
Розуміючи валеологію як інтегральну науку про індивідуальне
здоров’я і проводячи дослідження ролі генетичних і паратипічних факторів у формуванні адаптаційних можливостей організму в процесі вікового
розвитку по методології академіка Володимира Фролькіса (геннорегуляторна теорія старіння та концепція вітаукта), ми знайшли на «параболі життя» людини (Олександр Богомолець) «герокритичні точки
онтогенезу» — це певні молекулярні зміни в організмі в процесі реалізації
генетичної інформації (точка реалізації генетичної інформації у певному
молекулярно-біологічному вираженні), після настання яких значно прискорюються процеси передчасного старіння [4-6]. Однією з ключових
точок онтогенезу є момент порушення глюкозного гомеостазису — виникнення інсулінорезистентності (ІР). Розуміння молекулярних механізмів
розвитку ІР дає можливість: 1) побачити взаємозв’язок між різними хворобами, які розвиваються в середньому і старшому віці та діагностуються
і лікуються фахівцями різних галузей медицини (кардіології, діабетології,
геронтології, геріатрії, онкології та ін.); 2) зрозуміти першопричину «чорного букету» серцево-судинних хвороб, цукрового діабету, його ранніх і
пізніх ускладнень, геріатричних захворювань та інших неінфекційних
патологій сучасної людини; 3) формувати перехід від симптоматичного
лікування до патогенетичного та етіологічного; 4) відновлення здоров’я,
виведення людини з 3-го стану, розширення адаптаційних можливостей
організму, тобто його омолодження, причому без використання ксенобіотичних фармакопрепаратів; 5) значно полегшувати процес лікування,
використовуючи феномен раціональної психотерапії [1].
ІР — порушення здатності інсуліну стимулювати захоплення глюкози клітинами-мішенями і знижувати рівень глюкози в крові (порушення
глюкозного гомеостазису). В результаті ІР починає неприродньо для
внутрішнього середовища організму коливатися концентрація глюкози в
крові та інших рідинах внутрішнього середовища організму: виникає то
гіперглікемія (ГГ), то, навпаки гіпоглікемія. За ГГ розвивається компенсаторна реакція організму, що полягає в посиленні секреції інсуліну підшлунковою залозою і зростання концентрації інсуліну в крові — гіперінсулінемія (ГІ). Далі розвивається цукровий діабет 2 типу (ЦД-2) і метаболічний синдром (МС). В рамках МС формується «чорний букет» захворювань: дисліпідемія, абдомінальне ожиріння, артеріальна гіпертонія, неалкогольна жирова хвороба печінки та ін. А пізніше ця злоякісна ГГ, якщо
не відновити глюкозний гомеостазис, призводить до так званих віддалених наслідків ЦД-2: нефропатія, ретинопатія, атеросклероз, інші васкулярні порушення макро- та мікроциркуляторного русла організму. Разом
з ними розвивається полінейропатія зі всіма її симптомами, як ознака
крайнього постаріння. Реалізовуючи проект «Молекулярні механізми
передчасного старіння» (Еколого-медична академія), ми «відслідкували»
молекулярні механізми патогенезу цих та інших хвороб, симптомів та
синдромів, які пов’язані однією першопричиною — гіперглікемією. На
молекулярному рівні механізм глюкозотоксичності полягає в тому, що
надлишкова концентрація глюкози в крові призводить не лише до деградації бета-клітин островків Лангерганса, а, головне, до неферментативного глюкозилювання різних білків по амінокислотах, які містять вільні
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аміногрупи (лізин, аргінін, гістидин). Глікозилювання білків-кристалінів
призводить до втрати ними прозорості, що разом з ретинопатією веде до
погіршення зору; глікозилювання інтерферонів та імуноглобулінів — до
послаблення імунних функцій; глікозилювання гемоглобіну та деяких
білків мембран еритроцитів призводить до втрати деформаційних властивостей еритроцитів і погіршення їх здатності «протискуватися» в тонкі
капіляри, що має наслідком гіпоксію тканин. ГГ призводить також до
підвищення концентрації глюкози в інших рідинах організму (слині, сльозі, спермі та ін.), що має негативні наслідки для здоров’я людей старших
вікових груп через розвиток нетипової для здорової людини мікрофлори,
додаткового навантаження на печінку та імунну систему.
Механізм патогенезу різноманітних нейропатій полягає в руйнуванні мієлінових оболонок нервових волокон (больових, сенсорних, моторних та інших, в різних індивідів різними є слабкі ланки, детерміновані
генетичним поліморфізмом та епігенетичними факторами) різних нервів
токсинами поліолового шляху метаболізму глюкози. Цей метаболічний
шлях запускається при певному рівні ГГ. Тому в попередніх роботах ми
назвали гіпотезу передчасного старіння «гіперглікемічною» [4]. Звідси
висновок: профілактичні зусилля потрібно спрямувати на підтримання
глюкозного гомеостазу. Якщо виникла ГГ, то потрібно якнайшвидше
повернути нормоглікемію. Якщо ГГ та ГІ тривають довго і при цьому виникли патологічні наслідки, потрібно не просто позбутися ІР (про можливості відновлення регуляції глюкозного гомеостазису без використання
ксенофармакологічних засобів повідомимо в наступних публікаціях), а
відновити ушкоджені структури та молекули (в першу чергу колагени
базальних мембран, вільний колаген сполучної тканини шкіри, позбутися
глікозильованих білків та кінцевих продуктів глюкозилювання, відновити
«мієлінову ізоляцію» нервових волокон). Це здійснити простіше з короткоживучими білками, а значно складніше позбутися наслідків глюкозилювання довгоживучих білків. Але молекулярна медицина дає достатньо
можливостей для відновлення структур, функцій та «деформованих»
метаболічних сигнальних шляхів в організмі валеологічними маніпуляціями з гіпотетичними «імуноцитними точками» [1].
Наша гіпотеза про еволюційні причини виникнення ІР. Ми
виявили закономірність: чим старший вік людей у вибірці, тим більша
частка людей потерпає від ІР. Наша модель показує, що теоретично можна прийти до вікової межі, коли майже всі люди похилого віку будуть
мати феномен ІР. Лише невелика частка людей має такий генетичний
комплекс, який захищає від «включення» ІР. Це довгожителі. Генетичний
комплекс, що зумовлює на молекулярно-білковому рівні відключення
гомеостатичного механізму нормоглікемії склався як популяційно-вікова
адаптація. Еволюційна доцільність цього феномену полягає в захисті
популяції від перенаселення її старими особинами.
Глюкозний гомеостаз на індивідуально-адаптаційному рівні. Протягом багатьох століть адаптації людських популяцій до середовища життя люди переважно голодували, сите життя їм лише снилося.
Тому від гіпоглікемії (падіння концентрації глюкози в крові), в результаті
чого може виникнути гіпоглікемічна кома і смерть (клітини нервової системи споживають для енергетичних потреб лише глюкозу), організм
досить надійно захищений. Декілька гормонально-гуморальних механізмів «стережуть» недопущення небезпечної гіпоглікемії. А захист від глюкозотоксичності і ГГ не був для організму актуальним: люди нечасто
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переїдали, вони вели напівголодний спосіб життя. Тому механізми «обмеження зверху» гомеостазного драйву глюкози в нинішніх умовах ситого життя та гіперспоживання виявилися ненадійно захищеними: інсулярний механізм підтримання нормоглікемії та декілька побічних і малоефективних. Не сформувалося навіть надійних рецепторів ГГ («гіперглікемія
не болить», але закономірно прискорює старіння людини, супроводжуючи його геріатричним «чорним букетом»). Тому контроль глікемії нині
переноситься на рівень свідомості: потрібно постійно пам’ятати і мати
надійні інструменти зниження концентрації глюкози при постійно стресованому способі життя. Адреналін і глюкагон — перші «гіперглікематори»
при стресі. На етапі дії гормонів, активаторів стресу (адреналін, глюкагон) гіперглікемію легко ліквідувати, на етапі ж дії реакції адаптації та
виснаження (за Гансом Сельє), коли працюють гормони довготривалої дії
стресу (кортекостероїди), повертатися до нормоглікемії значно складніше
і економічно на порядок (тобто в десяток разів) дорожче.
Молекулярні механізми ІР. Причин виникнення ІР приводиться
досить багато. Знайти інформацію стосовно молекулярних механізмів ІР
нам вдалося для декількох етіологічних факторів (приводимо дані
В.А.Ткачука та А.В. Воротнікова, 2016): стрес, низька фізична активність, надлишкове харчування, ожиріння, запалення, дія вільних радикалів при деградації пошкоджених білків на ендоплазматичному ретикулюмі
та ін.[8].
Важливість поєднання наукових знань молекулярної медицини та практики китайської медицини. В Китайській медицині відомі
біологічно активні точки (БАТ) [1], при подразненні яких голками, електромагнітними частотами чи «пресурою» запускають «плавлення» жиру
без особливих зусиль (фізичних навантажень чи виснажливих дієт).
Виявилося, що таке подразнення веде до секреції клітинами певних БАТ
деяких цитокінів (наприклад, ІЛ-6 та фактора некрозу пухлин альфа). Ці
та багато інших фактів, зібраних нами, можуть свідчити про можливість
управління здоров’ям та біологічним віком, використовуючи інтегровані
валеологічні знання та вміння їх використовувати на практиці. Для цього
потрібно розробляти та реалізовувати персоніфіковані програми оздоровлення/«омолодження» [6], розроблені з врахуванням даних анамнезу,
індивідуальних валеологічних досліджень-тестувань та генетичних маркерів, які використовуються в авіакосмічній медицині.
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ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Луханина И.В., Маржина Е.А.
Харьковский национальный медицинский університет, Украина

Цeль гигиeны — здopoвьe чeлoвeка. Здopoвьe –этo сoстoяниe пoлногo физичeскoгo, душeвнoгo и сoциальнoгo благoпoлучия, а нe тoлькo
oтсутствиe бoлeзнeй и физичeских нeдoстаткoв.
Гигиeна физичeскoгo вoспитания и спopта — этo наука o воздействии pазличных фактopoв, связанных с занятиями спopтoм и физичeскoй культуpoй, на здopoвьe людей, которые занимаются этим. Такими
факторами являются: услoвия внeшнeй сpeды, в кoтopых проходят занятия физичeскими упpажнeниями, opганизация и сoдepжание занятий
физичeскими упpажнeниями, oбъeм и интeнсивнoсть физичeских
нагpузoк в пpoцeссe занятий спортом, хаpактep питания, тeхничeскoе
oснащeние и экипиpoвка спopтсмeнoв.
Oснoвная задача гигиeны физичeскoгo вoспитания и спopта
сoстoит в том, чтобы pазpабoтать гигиeничeские нopмативы, правила,
тpeбoвания и мepoпpиятия, напpавлeнные на укpeплeниe здopoвья,
пoвышeния pабoтoспoсoбнoсти и дoстижeния высoких peзультатoв в
спорте. Гигиeничeскиe peкoмeндации, нopмы и пpавила сoздания
благoпpиятных услoвий занятий физичeскoй культуpoй pазpабатываются
на oснoвe изучeния этих oсoбeннoстeй влияния pазличных фактopoв на
opганизм человека.
К oснoвным гигиeничeским сpeдствам, пpимeняeмым для этoгo,
oтнoсятся: правильное питаниe, улучшение и соответствие услoвий,
peжимoв и сoдepжания, фopм и сpeдств, которые применяются в
пpoцeссe занятий физичeскими упpажнeниями, oптимизация физичeских
нагpузoк в пpoцeссe занятий физичeскими упpажнeниями, закаливаниe.
Учитывая спeцифику и направленность вида спopта, гигиeничeски
oптимальная спopтивная oдeжда и oбувь нeoбхoдимы для эффeктивнoй и
бeзoпасных тpeниpoвок и сopeвнoватeльнoй дeятeльнoсти.
Гигиeничeскoe назначeниe спopтивнoй oдeжды и oбуви — сoзданиe и сoхpанeниe oптимальнoгo тeплoвoгo баланса в систeмe «opганизм
–oкpужающая сpeда», во время занятий физичeскими упpажнeниями
pазличных нагрузок и напpавлeннoстей. Тeмпepатуpный peжим opганизма непосредственно влияет на интeнсивнoсть oснoвных oбмeнных
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пpoцeссoв в организме человека.
У спopтсмeнoв, которые выполняют бoльшую физичeскую нагрузку в спopтивнoй экипировке, сoпpoвoждающуюся значитeльным
выдeлeниeм энepгии, затpудняeтся тeплoобмен чepeз кoжу. Спopтивная
oдeжда дoлжна oбeспeчить oптимальный микpoклимат. На нeгo влияют
тeплoвoe сoстoяниe opганизма спopтсмeна, а также услoвия внeшнeй
сpeды и качество спopтивнoй oдeжды. Сpeдняя тeмпepатуpа кожи быстpo
возрастает, oсoбeннo пpи высoких тeмпepатуpах oкpужающeй сpeды и
oтнoситeльнo высокой влажнoсти вoздуха.
Для изгoтoвлeния спopтивнoй oдeжды и oбуви пpимeняются pазличные матepиалы: натуpальныe, искусствeнныe и синтeтичeскиe. Искусствeнныe матepиалы (вискoза, ацeтат, тpиацeтат, и дp.) изготавливаются из пpoдуктoв пepepабoтки дpeвeснoй цeллюлoзы, пo химичeскoй
пpиpoдe и свойствам oни очень близки к хлoпку и льну. Синтeтичeскиe
матepиалы мoгут быть ткаными, нeткаными, дублиpoванными и
пpopeзинeнными. Натуpальныe матepиалы разделяются на двe гpуппы:
живoтнoгo (шeлк, шepсть, мeх) и pаститeльнoгo (хлoпoк, лeн и дp.)
пpoисхoждeния. Матepиалы живoтнoгo пpoисхoждeния чаще всего имeют
бeлкoвую пpиpoду, pаститeльнoгo — сoстoят пpeимущeствeннo из клeтчатки.
Oснoвными гигиeничeскими хаpактepистиками матepиалoв, испoльзуeмых для изгoтoвлeния спopтивнoй oдeжды и oбуви являются:
тeплoпpoвoднoсть;
вoздухoпpoницаeмoсть;
гигpoскoпичнoсть;
паpoпpoницаeмoсть; вoдoeмкoсть; испаpяeмoсть влаги.
Гигиeничeскиe тpeбoвания к спopтивнoй oбуви вo мнoгoм схожи и
сoвпадают с тpeбoваниями к спopтивнoй oдeждe: вoдoупopнoсть,
дoстатoчная пpoницаeмoсть, мягкoсть, лeгкoсть, эластичнoсть. Пoслe
промoкания и высушивания oбувь нe дoлжна измeнять фopму и pазмepы,
должна oставаться гибкoй.
Oбщиe тpeбoвания: пpoчнoсть, эластичнoсть, сooтвeтствиe
вpeмeнам гoда, надeжная защита стoп oт мeханичeских вoздeйствий и
повреждений пpи бeгe и пpыжках, соответствии услoвиям тpeниpoвoк и
соревновательной деятельности, oтсутствиe скoльжeния пoдoшв на
пoвepхнoстях пoкpытий спopтивных сoopужeний или по пoчвe пpи физичeскими упpажнeниями, а oт зимнeй oбуви тpeбуeтся eщe и соответствующая тeплoзащита.
Матepиалы, пpимeняeмыe для изгoтoвлeния спopтивнoй oбуви,
дoлжны пpинимать и сoхpанять фopму стoпы бeз значитeльных
измeнeний внутpeннeй кoнфигуpации и внeшнeгo вида. Для изгoтoвлeния спopтивнoй oбуви пpимeняют натуpальную кoжу и ee
замeнитeли, peзину, синтeтичeскиe матepиалы.
Oбopудoваниe и спopтивный инвeнтаpь дoлжны сooтвeтствoвать
пpавилам занятий и сopeвнoваний пo даннoму виду спopта. Главным и
основным гигиeничeским тpeбoваниeм к спopтивнoму инвeнтаpю и
oбopудoванию является тpавмoбeзoпаснoсть.
Разpабатывая нopмы гигиeны, учeныe забoтятся o здopoвьe людeй
и o сoздании наилучших услoвий для их жизни, тpуда, занятий спортом и
физическими упражнениями. Каждый чeлoвeк дoлжeн также и сам
слeдить за свoим здopoвьeм, чистoтoй тeла и oдeжды, а также за соблюдением основных правил гигиены.
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ВПЛИВ МУЛЬТИПРОБІОТИКА «СИМБІТЕР» НА ФІЗИЧНИЙ СТАН
СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ВАЖКОЮ АТЛЕТИКОЮ
Неборак С.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Україна

Стан здоров'я молоді є найважливішою складовою здорового потенціалу нації, тому збереження і зміцнення здоров'я студентів та формування у них мотивації до ведення здорового способу життя має пріоритетне значення у ВНЗ. Заняття спортом стає все більш популярним серед
молоді. Регулярні заняття спортом дозволяють покращити, як фізичні так
і психічні якості. Разом з тим, високі фізичні і психічні навантаження, які
пов'язані з навчанням та регулярними тренуваннями, вимагають значних
затрат енергії та фізіологічно-активних речовин для підтримки на оптимальному рівні всіх систем і органів. Надмірна спортивна активність, яка
вимагає максимальної мобілізації всіх адаптаційних можливостей організму, може призвести до виснаження компенсаторно-пристосувальних
механізмів і принести більше шкоди, ніж користі [1,3].
Відомо, що в осіб, які активно займаються спортом, часто спостерігаються шлунково-кишкові розлади, зокрема нудота, шлункові і кишкові
спазми, блювання, діарея. Значні зміни відбуваються в складі і функціональній активності симбіотичної мікрофлори. Беручи участь практично у
всіх життєвих процесах організму, мікрофлора відіграє важливу роль в
регуляції фізичної активності. Зміни якісного та кількісного складу індигенної мікрофлори призводять до порушення обмінних процесів, сповільненого відновлення за рахунок поганого засвоєння речовин та отруєння
організму токсинами [3,4].
Тому в умовах підвищеної фізичної активності та дотримання спеціальних дієт виникає необхідність використання оздоровчих засобів, що
сприятимуть відновленню мікрофлори, активізації метаболічних і імунних
процесів, захисту організму від наслідків фізичних і емоційних перевантажень. За даних умов важливим корекційним засобом можуть стати
мультипробіотики, зокрема, групи «Симбітер»[5].
Ми дослідили вплив мультипробіотика «Симбітер» на деякі фізичні
показники студентів.
Нами було проведено дослідження впливу мультипробіотика
«Симбітер» на фізичні показники. В дослідженні приймало участь 20
чоловік. І група — 10 студентів слугували конролем і вели активний
спосіб життя; ІІ група — 10 студентів також вели активний спосіб життя
та займалися важкою атлетикою, але ще приймали мультипробіотик
«Симбітер». Це були хлопці 20 років, усі особи брали участь у дослідженнях добровільно. Дослідження здійснювалося за допомогою методики, розробленої К. Купером, яка полягала у виконанні вправи на згинання-розгинання рук в упорі лежачи та підраховування кількість повних
відтискань. Результати зміни фізичної сили та витривалості отримували і
обробляли щодня.
Встановлено відмінності між контролем та дослідною групою. В дослідній групі в кінці експерименту результати були кращими на 16% у
порівнянні з контролем. Дослідження проводилися в зимово-весняний
період, коли організм виснажений через нестачу вітамінів, деяких біологічно-активних речовин, перенесених інфекційних захворювань, закінчення зимової сесії також супроводжувалося значним психічним тиском
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на організм.
Покращення результатів в експериментальній групі ми пов’язуємо
з відновленням функцій ШКТ, продукуванням вітамінів В1, В2, В6, В12,
РР, Е, К, амінокислот (лейцину, аргініну) мікроорганізмами травного тракту, та кращим засвоєнням макроелементу кальцію та мікроелемента
заліза.
В дослідній групі протягом 30 днів на застуду та гострі респіраторні захворювання не захворів жоден респондент, тоді як в контрольній
групі захворіли 2 особи на ГРВІ. Ці дані вказують на імуностимулюючу
особливість даного препарату, що неоднократно було доведено у роботах Бондаренка В.М. [2].
Мультипробіотик ефективно відновлює склад і функції мікрофлори, зміцнює імунітет, збільшує м'язовий анаболізм, він є потужним постачальником таких важливих елементів, як вітаміни, незамінні амінокислоти, антиоксиданти, коротколанцюгові жирні кислоти, полісахариди, цінні
мінерали та ін.
Прийом цього засобу сприяє зміцненню бар'єрної функції кишечника і зниження рівня запальних процесів у людей, що займаються спортом, дозволяє відновити роботу шлунково-кишкового тракту, поліпшити
імунітет, збільшити працездатність. Цей препарат є корисним для людей,
що ведуть активний спосіб життя. Цей продукт насичений цінними пробіотичними бактеріями і корисними продуктами їх метаболізму. Регулярний
прийом «Симбітер», особливо після тренування, усуває ризик авітамінозу, покращує метаболічні процеси в організмі [2,6].
Отже, підтримка мікрофлори на оптимальному рівні за допомогою
мультипробіотика «Симбітер» необхідна для людей, що активно займаються спортом. Використання цього препарату покращує моторику кишечника, а також стимулює життєвий тонус людини, сприяє підвищенню
спортивної працездатності і прискоренню процесів відновлення організму.
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FEATURES OF PHYSICAL TRAINING OF PEOPLE WITH OBESITY
Olkhowska S.V., Polischuk T.V.
Kharkiv national medical university, Ukraine

Nowadays in the modern world condition overweight is very vexed
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problem for the humanity. The problem of obesity is especially topical because according to the research of the Ministry of Healthcare of Ukraine
(2015 y.) 26% of women and 16% of men suffer from this disease. In the
condition of modern society there are some factors which contribute this
problem such as malnutrition, excessive physical activity, heredity, many
factors of environment etc. One of the main directions in the treatment of
obesity is sufficient number of physical training. There is a necessity of studying and making a complex of physical exercises for people with obesity,
based on both pathophysiological and normal processes which take place in
the human body.
Obesity is the disease which is characterized by the increased deposition of fats. There are two types of obesity: primary and secondary. Primary
obesity is directly connected with malnutrition (quantity of consumable energy is more than the quantity of used one). Secondary obesity is the cause
of different diseases. Only specialist can detect the type of obesity. In this
work there are physical activities only by primary (alimentary) type.
Physical exercises are useful because they can speed up and normalize metabolic processes, increase usage of energy by the organism, keep
muscles in good form. It is necessary to consult a doctor before starting the
complex in order to evaluate general condition of organism and its functional
systems. There are few general principles for doing physical exercises, the
main of them are graduality and regularity of trainings. Although complex of
exercises is appointed individually, there are universal basics for its formation.
For people with obesity such exercises as walking, running, cycling
are recommended. It is necessary to do all trainings not with fast pace, but
predominantly with middle and even slow pace. When exercises are fast and
intensive the main source of energy are glucose and glycogen — they split
first, that is why there won’t be any lipolytic effect. And when the training is
slow glycogen and glucose go first, then triglycerides (fats) split. Exercises
with alternation of fast, middle and slow pace show the best effect. At the
beginning trainings last for 10-20 minutes depending on condition of organism. Later time grows to 60-90 minutes. According to the research data
maximal result is achieved when the heart rate rises on 75% from the resting state. Also gymnastics, swimming and exercises for particular muscular
groups (mainly for prelum abdominal) are widely spread. It is recommended
to do those exercises 3 times per week in average. When person have an
obesity his musculoskeletal system is seriously damaged and it suffers very
much. That is why it is recommended to do exercises for joints and especially for vertebral column.
As a result we can say that physical activities are required for keeping
healthy organism. Self-treatment is contraindicated. It is necessary to remember that all activities that are listed above are not recommended for
people with any diseases of cardiovascular system such as hypertensive
crisis, coronary heart disease and other, exacerbation of chronic diseases
etc. Also everybody who wants to treat obesity should remember about
rational diet because it is the main source of energy for human organism.
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THE DEPENDENCE OF THE RATE OF METABOLISM FROM THE
INTENSITY OF PHYSICAL ACTIVITY
Poliakova D.S., Polischuk T.V.
Kharkiv national medical university, Ukraine

Nowadays, the problem of excess weight worries most of the population of our country, one of the reasons is the recessing of metabolic rate that
often leads to the accumulation of unnecessary amount of nutrients. Therefore, this problem should be solved to raise the quality of health and improve appearance of the human body. There are several ways of getting rid
of this problem: to maintain a proper diet, to keep up the regime of day
(getting enough sleep and rest), and the most important requirement is the
regular comprehensive physical activity.
Metabolism involves two possible ways of transformation of nutrients
such as proteins, fats and carbohydrates. It is the catabolism(breakdown)
and anabolism(building up or creation). These two biochemical processes are
closely interrelated. If more energy releases in the process of catabolism
than it is used in the process of anabolism, the body stores the excess energy as fat and glycogen, and it is required to accelerate the metabolic rate to
get rid of that. The degree of transformation of carbohydrates, fats and
proteins is different, because it depends on the intensity of physical activity.
The main component of all body cells are proteins, they are primarily
responsible for the plastic function and construction of tissue structures.
Proteins, that human body contains, are permanently updated, and elements
that have lost their functional importance, are broken down and replaced
with a new one. Protein breakdown is enhanced if prolonged strenuous functioning of muscles takes place, it is associated with enhanced getting out of
amino acids (that are structural units of proteins) from muscle and lymphoid
tissue, after that they are used to update the energy reserves of the body.
Carbohydrates are an important source of energy, because the result
of this disintegration is the reconstruction of ATP. The main part of carbohydrates is localized in the muscles and liver as glycogen, and exactly the
skeletal muscles are the primary consumers of glucose, that is the product
of the breakdown of carbohydrates, which are disintegrated by means of
aerobic and anaerobic reactions. The resources of carbohydrates of the organism are mobilized in the beginning of muscle activity, after that muscle
splits its own glycogen to glucose with minimal intake of it from blood.
Therefore intensive muscle exercises stimulate the breakdown of carbohydrates.
Another important component of cell structures are the lipids that can
be ingested with food or be synthesized from carbohydrates. In that case, if
energy spending by the body are insignificant, the excess of lipids is deposited in fat depots, which are continuously made up. Fatty acids are the substrate of muscle functioning, they are released from the adipose tissue.
However, using of free fatty acids is negligible, that is connected with the
intensive breakdown of carbohydrates to monomers in the muscles. And
only long-term exercise with moderate power lead to use plenty of fatty
acids because the level of processing of carbohydrates is reduced, and lactic
acid does not accumulate.
In this way, physical exercises can significantly change the rate of
metabolic processes. Regular loads stimulate changes in the internal environment of the body: short and intensive exercise contribute to the reduc-
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tion of stores of glycogen in liver and muscles, with longer loads — resources of fats, and during physical workout with the power direction large
amount of proteins spends in muscles. However, during the relaxation reconstruction of all main elements of metabolism occurs, and it is the basis of
workouts, aim of which is the acceleration of metabolism in the human body.

ПРОФІЛАКТИКА ІМУНОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗА
ДОПОМОГОЮ ПРОБІОТИКІВ КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ
Почерняєва В.Ф., Васько Л.М., Жукова Т.О., Васько М.Ю.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

За даними зарубіжних та вітчизняних дослідників, до ознак імунозалежних порушень відносяться часті епізоди гострої чи часторецидивуючої інфекції, особливо, якщо вони з’являються одна за одною та вимагають застосування антибіотиків (ГРВІ, бронхіти, гайморити, пневмонії,
пієлонефрити, отити, часті рецидиви герпесу та ін.). Дана патологія розвивається при порушенні сталості мікрофлори кишківника, як складової
імунної системи. Ось чому вживання кисломолочних напоїв, до складу
яких входять мікроби, схожі на нашу фізіологічну мікрофлору (пробіотики), надзвичайно важливо для нормального функціонування імунної
системи. Позитивний ефект досягається як шляхом введення живих клітин лактобактерій безпосередньо в організм людини, так і шляхом використання цих мікроорганізмів у складі заквасок при отриманні продуктів
харчування, у тому числі на основі молока. Оздоровлюючий ефект в
значній мірі обумовлений біологічно цінними властивостями спеціально
підібраних для цих цілей культур молочнокислих бактерій і біфідобактерій. Пробіотичними властивостями володіє кефір. Він заселяє кишечник
корисними бактеріями, тим самим запобігаючи розвитку кишкових інфекцій, дисбактеріозу і відповідно зниженню імунітету. Кефір дуже легко
засвоюється: якщо випите нами молоко протягом години перетравлюється лише на 30%, то кефір за той же час — на 90%. Завдяки цьому кефір
взагалі покращує процеси травлення, сприяє швидкому засвоєнню і інших продуктів. Видатний фізіолог, лауреат Нобелівської премії І.І. Мечников вперше науково обгрунтував лікувальні властивості кефіру і був
фанатично відданий способу лікування всіх людських хвороб з допомогою нього. У 1908 р., у щорічному виданні французької академії наук
була опублікована стаття І.І. Мечникова «Несколько слов для кислаго
молока», де він запропонував науково обгрунтований рецепт йогурту, як
«противоядие от старения». Відома «простокваша Мечникова» — це
молоко, заквашене болгарською паличкою і термофільним молочним
стрептококом. У результаті роботи цих мікроорганізмів, довів вчений,
утворюється продукт, який нормалізує травлення, знищує шкідливі бактерії, продовжує життя, підсилює імунітет. І.І. Мечников стверджував, що
для досягнення ефекту достатньо кожен день випивати два стакани кефіру.
Дослідження пробіотичних властивостей кисломолочних напоїв,
яке почалося ще з кінця 19-го сторіччя, в наш час є новим перспективним напрямком у медицині. За прогнозами зарубіжних дослідників, використання молочнокислих бактерій і біфідобактерій у складі пробіотичних
препаратів і в продуктах функціонального харчування вже на початку

116

XXI століття наполовину витіснить існуючий ринок хімічних лікарських
препаратів і тим самим дасть можливість вирішити проблему здорової
мікробної екології людини. Крім цього, багаточисленними клінічними
дослідженнями визначено механізми позитивного впливу молочнокислих
бактерій і біфідобактерій, що містяться в кисломолочних продуктах, для
підвищення імунітету. Так, біфідо- і лактобактерії пригнічують потенційно
шкідливі мікроорганізми у результаті продукції антимікробних субстанцій; конкурують з ними за рецептори адгезії і поживні речовини; активізують імунно-компетентні клітини та стимулюють імунітет. Регулярне
вживання кисломолочних продуктів під час лікування антибіотиків допомагає до мінімуму звести негативний вплив останніх на корисні бактерії
кишечника і як наслідок підвищує захисні сили організму, тобто імунітет
у дорослих та дітей.
Таким чином, наукові підходи до оздоровлення організму людини,
до його активної життєдіяльності, засновані на масовому використанні
кисломолочних продуктів з пробіотичними властивостями дозволяють
значною мірою стабілізувати стан здоров'я населення.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Проценко І.П.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Україна

Проблема навколишнього середовища та його впливу на здоров’я
людини гостро постає в умовах антропогенного забруднення навколишнього середовища, особливо за умови соціально-економічних змін. Неухильне зростання надходжень токсичних речовин у навколишнє середовище, перш за все, відбивається на здоров’ї населення, призводить до
загибелі фауни та флори.
Метою даної статті є дослідження несприятливого впливу природних факторів на здоров’я людини.
Поняття здоров’я являє собою не лише відсутність фізичних дефектів і хвороб, але і стан повного духовного і соціального благополуччя
[4, 76].
На перший план виступає завдання виховання у дітей та підлітків
потреби у здоров’ї як життєво важливої цінності, свідомого прагнення до
ведення здорового способу життя, до самотворення і творення навколо
себе здорового середовища проживання.
Для оцінки здоров’я населення прийнято використовувати типові
медико-статистичні показники [2, 44]: медико-демографічні показники,
показники захворюваності і поширеності хвороб, показники інвалідності і
фізичного розвитку населення.
На думку окремих вчених 40% смертей у світі спричинені неповноцінним харчуванням і забрудненням навколишнього середовища.
До несприятливих чинників навколишнього середовища відносять:
Кліматичні умови (висока вологість повітря, різкі перепади температури та атмосферного тиску). Чутливість до цих чинників індивідуальна, та несприятливі кліматичні умови в цілому негативно впливають на
перебіг алергічних захворювань, особливо бронхіальної астми.
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Повітря, яке забруднюється смогом, утвореним у результаті
згоряння рідкого і твердого природного палива.
Віруси і бактерії, які сприяють розвитку алергічних захворювань
та ускладнюють їх перебіг [2].
Найбільш вивченим є вплив на здоров’я людини хімічних факторів навколишнього середовища. Перелік відомих хімічних сполук налічує
близько 20 млн. найменувань. Їх дія розповсюджується на органи дихання, стан нервової, серцево-судинної систем, органів травлення, органів
зору і слуху, проявляється також гонадотропна і ембріотоксична дію і т.і.
[3, 76].
Все живе на Землі тисячоліттями піддається впливу природної
радіації, що формується випромінюванням з космічного простору і від
природних радіонуклідів земної кори, розсіяних в породах, ґрунтах, воді,
повітрі, а також в тілі людини і в їжі. Тривалий вплив підвищеного фону
призводить до зниження радіостійкості, до порушень в імунологічній
реактивності. Слабкі дози радіації підвищують ймовірність виникнення у
людей онкозахворювань. Передбачається, що близько 10% онкозахворювань на рік обумовлено природною радіацією.
Електромагнітні поля природного походження, джерелами яких
є випромінювання Сонця і космосу, магнітні властивості Землі, грозові
розряди та ін., будучи постійно діючим екологічним чинником, надають
певний вплив на життєдіяльність людини, тварин, рослин. Відзначено
зв’язок між сонячною активністю і частотою інфарктів міокарда, інсультів, деяких епідемічних, психічних і інших захворювань людей.
При вивченні впливу природних факторів на організм людини дослідники стикаються зі значними труднощами з огляду на наступні обставини:
1) На організм людини одночасно діють багато метеорологічних
факторів, з яких надзвичайно важко визначити провідний, визначальний
характер адаптаційних реакцій.
2) Різні пристосувальні реакції організму людини залежать як від
належності кожного до аборигенів певних природних зон, так і від статі,
віку, приналежності до певного конституційним типом, так і інших індивідуальних особливостей людини.
Для дослідження стану проблеми було проведене анкетування дітей шкільного віку та дорослих з метою виявлення впливу несприятливих
факторів на їх здоров’я. Серед завдань анкетування стояло визначення
самопочуття респондентів, оцінка і виявлення позитивних і негативних
тенденцій, що впливають на їх самопочуття і здоров’я.
Обробка результатів анкетування дала такі основні результати:
Найчастіше випробовувані оцінюють своє здоров’я як середнє
(40%), цілком задоволені станом власного здоров’я 30% респондентів,
стільки ж (30%) — не задоволені. Респондентам пропонувалося визначити, що найсильніше загрожує їх здоров’ю. Серед соціальних чинників на
перше місце вийшли проблеми екології (21%): викиди в атмосферу, забруднення повітря, радіаційна обстановка, чадний газ від машин, отрутохімікати. Далі слідує низький соціальний рівень життя (9%).
Половина респондентів (50%) вважає, що за останні роки там, де
вони живуть, небезпека заразитися яким-небудь інфекційним захворюванням від погіршення природних факторів збільшилася. Тільки 5% учасників опитування вважають, що небезпека зараження знизилася.
Аналіз анкетування та тестування контрольної групи учнів в умо-
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вах масової школи показав, що на самопочуття можуть впливати такі
фактори, як геомагнітна чутливість індивіда, природні фактори (сонячна
активність, пориви вітру, нестача вітамінів, неправильне харчування,
недостатнє освітлення).
На підставі проведеного дослідження можна запропонувати наступні рекомендації:
– частіше проводити моніторинг здоров’я населення;
– проводити боротьбу з побутовим і виробничим шумом;
– забезпечувати раціональне використання природних ресурсів;
– організовувати в містах зони відпочинку, парки;
– будувати ігрові майданчики для дітей у зонах зі сприятливою
екологічною обстановкою, в зеленій, парковій зоні.
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ДІЄТОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ПОЛЕГШЕННЯ ПРОТІКАННЯ
ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ВАГІТНИХ
Рижова Д.В., Літвінова К.О., Хільчевський Б.С.
Харківський національний медичний університет, Україна

Актуальність. Жінки можуть страждати від цукрового діабету
(ЦД) І або ІІ типу й до вагітності. Проте набагато частіше спостерігається
гестаційний діабет (діабет вагітних). Цей тип діабету характеризується
порушенням толерантності до глюкози, що виникає безпосередньо під
час вагітності у жінок, які раніше не хворіли на ЦД, та може переходити у
ЦД ІІ після пологів. Гестаційний діабет спричинює ризик аномалій розвитку плода. Треба зауважити, що фетальний інсулін починає вироблятися
лише після 12 тижня вагітності. Хоча з крові матері до плоду надходить
лише глюкоза, інсулін через гематоенцефалічний бар’єр не проходить.
Тому недіагностована або нелікована гіперглікемія під час вагітності
може призвести до ускладнень розвитку плода. Зниження ризику втрати
дитини через цю хворобу, а також підтримання здоров’я жінки під час
вагітності та після — актуальне завдання медицини.
Мета. Виявити та встановити правильну дієтотерапію для вагітних, хворих на цукровий діабет, аби полегшити протікання цукрового
діабету вагітних та запобігти ускладнень вагітності.
Основний метод лікування гестаційного діабету — дієтотерапія. Інсулінотерапія не є необхідною і проводиться лише у разі, якщо дієтотерапія не спроможна скорегувати гіперглікемію. При діабеті вагітних дієта
не спрямована на зниження ваги, навіть якщо він надмірний! Навпаки,
дієта повинна бути розроблена так, щоб харчування було своєчасним,
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якісним, а також вона повинна сприяти підтримці цільових значень глюкози крові і здоровому розвитку плода. Вибір продуктів харчування відіграє ключову роль при діабеті вагітних. Вагітній рекомендовано повністю
відмовитися від легкозасвоюваних вуглеводів (картопля, випічка, фастфуд, кондитерські вироби і деякі фрукти: банан, хурма, виноград, черешня, інжир), ретельно прораховувати калорійність меню. Калорійність
добового раціону визначають з розрахунку 30-35 ккал на 1 кілограм
маси тіла. В середньому вона становить 1800-2400 ккал; 40-45% калорійності раціону має припадати на вуглеводи, 20-30% — на білки і 30%
— на жири. Насичених жирів денному раціоні не повинно бути більше
10%. Потрібно звернути увагу на продукти, багаті клітковиною: каші,
рис, макарони, овочі, фрукти, хліб із цілісних злаків. Рекомендується
випивати не менше 1,5 л рідини в день (8 склянок). Ні до чого такі жири,
як маргарин, вершкове масло, майонез, сметана, горіхи, насіння, вершковий сир, соуси. Є продукти, які містять мало калорій і вуглеводів. Це
огірки, помідори, кабачки, гриби, редис, цукіні, селера, салат, стручкова
квасоля, капуста. Їжу приймають 5-6 разів на день з інтервалами 2-3 год
(сніданок, обід, вечеря і 2-3 додаткових прийомів їжі між ними). Дієту
треба розраховувати індивідуально, враховуючи індекс маси тіла, вік
матері, кількість очікуваних новонароджених. Виявлена потреба у вживанні вітамінів. Проте надмірна кількість вітамінів А і D може бути шкідливою для плода. Зростає потреба в кальції (до 1100 мг на добу), фосфорі (до 1600 мг), магнії (450 мг), цинку (20 мг), та йоді (200 мг). Не
дивлячись на відсутність менструацій, наявна потреба організму вагітної
в залізі, яка корегується вживанням риби та м’яса. Рекомендується
обов’язково поєднувати дієтотерапію з фізичними вправами (йога для
вагітних). Вони покращують дію інсуліну і допомагають не набрати зайву
вагу. Все це сприяє підтримці оптимального рівня цукру в крові.
Висновки. Таким чином ми встановили, що дієтотерапія є дуже
актуальною для вагітних пацієнток із гестаційним діабетом. Найголовніші
постулати цього методу — відмовитися від висококалорійної їжі, «легких»
вуглеводів, а також насичених жирів. До раціону включити якомога більше клітковини, збалансувати водно-сольовий баланс. Також невід’ємною частиною дієтотерапії є фізична активність. Саме грамотна та
комплексна дієтотерапія покращує показники сприйняття глюкози клітинами, а значить знижує ризик розвитку фетальних патологій та підвищує
шанси на видужання жінки після закінчення вагітності.

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА
Селиванов Е.В.
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Актуальность проблемы. Благополучие любого государства во
многом определяется уровнем здоровья его жителей. Однако в последние годы на Украине складывается неблагоприятная медикодемографическая ситуация и наблюдается активный рост заболеваемости населения [1]. Это обусловлено негативным воздействием факторов
окружающей среды, от которого особенно страдают жители крупных
городов. Согласно исследованиям, здоровье населения на 30-40% зави-
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сит от экологической обстановки внутри страны [4]. Поэтому изучению
экологических факторов и их влияния на человека сегодня должно уделяться повышенное внимание.
Цель и методы исследования. Целью исследования является
определение зависимости здоровья человека от факторов экологической
среды. Для ее реализации изучались связи между концентрациями вредных веществ в воздухе, почве, воде, а также другими неблагоприятными
факторами и заболеваемостью детей и взрослых, путём анализа и обобщения данных, представленных в научно-методической литературе.
Результаты исследований и их обсуждение. Исследования
проводились на базе статистических данных и информации, содержащейся в «Программе охраны окружающей природной среды г. Харькова
на 2013-2017 гг.» [3]. В результате исследований были определены
факторы, вредящие здоровью человека, и произведена оценка влияния
данных факторов. Это позволяет минимизировать вредное воздействие
на организм и улучшить экологическую и медико-демографическую ситуацию в регионе.
В зависимости от специфики, все факторы окружающей среды
принято делить на три категории:
- абиотические (факторы неживой природы);
- биотические (факторы живой природы);
- антропогенные (процессы и явления, обусловленные деятельностью человека).
При этом оценка влияния каждого фактора осуществляется по
следующим показателям: генетика, образ жизни, здравоохранение,
внешняя среда. Особое значение имеет образ жизни — от него на 50%
зависит здоровье человека. Но не менее важно и состояние среды, в
которой обитает мужчина, женщина или ребенок. От него уровень здоровья индивидуума зависит на 20–30%. Еще 20% принадлежит наследственным факторам, а остальное приходится на долю системы здравоохранения[4].
Жители крупных промышленных городов, к которым относится
Харьков, наиболее подвержены негативному влиянию экологических
факторов. И для разработки эффективных мероприятий в сфере охраны
здоровья населения мы считаем необходимым установить связи между
составом загрязнений окружающей среды и уровнем заболеваемости
населения. Кроме того, во внимание должны приниматься и физические
факторы — шум, вибрации, ЭМП и др. А также санитарно-гигиенические
условия проживания людей в разных районах.
Комплексные клинико-экологические исследования демонстрируют, что разные виды загрязнений оказывают неодинаковое влияние на
состояние здоровья людей. В частности, загрязнение атмосферного воздуха химическими агентами приводит к развитию у детей и взрослых
респираторных заболеваний, болезней ЛОР-органов, аллергии, нарушений метаболизма [2]. А загрязнения воды и почв часто вызывает патологии почек [4]. Кроме того, распространенным следствием антропогенной
нагрузки на окружающую среду является развитие у населения аллергических реакций разной степени тяжести.
Согласно последним исследованиям, концентрация в атмосферном
воздухе Харькова некоторых видов вредных веществ превышает ПДК на
3-20% [3]. Однако это актуально лишь для районов с высокой антропогенной нагрузкой, что позволяет подобрать подходящие площадки для
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жилищного строительства.
Кроме того, вызывает опасение качество воды, транспортируемой
системами централизованного водоснабжения. Технологии очистки, применяемые специалистами, не обладают должной эффективностью, а
состояние трубопроводов в 30-40% случаев является неудовлетворительным [3]. Поэтому как представители коммунальных служб, так и
жители города должны помнить о необходимости правильной подготовки
питьевой воды. Это позволит минимизировать негативное влияние на
организм и сохранить здоровье.
Выводы. Исследования показали, что факторы экологической
среды оказывают серьезное воздействие на жизнь и здоровье всех категорий населения. Экологическая обстановка в Харькове сегодня далека
от идеала. Однако совместные усилия представителей уполномоченных
органов и простых обывателей могут изменить ситуацию к лучшему.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ІЗ РЕВМАТИЧНИМ
УРАЖЕННЯМ СЕРЦЯ
Сенюк Н.І., Маржина О. О.
Харківський національний медичний університет, Україна

Ревматизм — це інфекційно-алергічне захворювання системного
характеру, що призводить до виникнення запалення у сполучних тканинах з переважною локалізацією в серці. Проблема реабілітації хворих
після уражень серця ревматичної етіології в наш час є надзвичайно актуальною, адже за даними МОЗ України захворювання серцево-судинної
системи є найчастішою причиною смерті серед населення. Зокрема набуті вади серця ревматичної етіології посідають третє місце за частотою,
після ІХС та гіпертонічної хвороби, серед серцево-судинних захворювання і становлять близько 20-25% від усіх захворювань серцево-судинної
системи. В останні роки увагу лікарів-клініцистів та реабілітологів все
більше привертають немедикаментозні і нехірургічні методи відновлення
та лікування. Це питання свого часу досліджував відомий російський
терапевт і кардіолог Маколкін Володимир Іванович та український кардіолог і кардіохірург Бендет Якоб Абрамович.
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Ревматичне ураження найчастіше вражає м’язовий шар стінки серця, тобто призводить до розвитку міокардиту — це запалення міокарда.
Після цього спостерігається тенденція до поширення запального процесу
на ендокард і розвитку ендокардиту. Лікування ревматизму повинно бути
комплексним та поетапним. Під час перебування пацієнта у стаціонарі та
санаторії йому показані ЛФК, фізіотерапія, масаж, терапія працею. ЛФК
при ревматичному міокардиті та ендокардиті призначають при стиханні
гострих проявів хвороби. Якщо виникає ураження суглобів, біль, що
посилюється під час рухів і зменшує їхню амплітуду, використовують
додаткові прийоми, що полегшують ці рухи. Аналіз наукової літератури
показав, що при консервативному та хірургічному лікуванні набутих вад
серця, в поєднанні з методами лікувальної фізкультури слід широко використовувати апаратні фізіотерапевтичні методи, наприклад, гідро- та
бальнеотерапію. Суть гідротерапії полягає у лікуванні водами, а бальнеотерапія, як одна з гілок гідротерапії, передбачає використання для цих
цілей мінеральних вод. У зв'язку з відсутністю комплексних реабілітаційних програм, вади серця ревматичної етіології посідають одне з провідних місць у порушенні працездатності і розвитку інвалідності.
До рекомендованих доктором медичних наук В.О. Любенко апаратних фізіотерапевтичних методів для реабілітації хворих з ревматичним
ураженням серця належать: використання високочастотного електричного поля (УВЧ), ультрафіолетового опромінення мигдаликів (УФО), сонячних ванн. Ультрависокочастотне електричне поле (УВЧ): електроди розташовують симетрично під кутами нижньої щелепи на відстані 1,5 см від
шкіри з таким розрахунком, щоб зона мигдалин знаходилася між ними.
Тривалість процедури — 10-15 хв щодня, курс лікування 15-20 сеансів.
Ультрафіолетове опромінення (УФО) мигдалків починають з двох хвилин
для кожної мигдалини, щодня додаючи по одній хвилині, поступово збільшуючи експозицію до п’яти. Курс лікування — 15-20 сеансів. Після
теплових або бальнеологічних процедур, масажу опромінення проводити
не рекомендується. Сонячні ванни є активною процедурою загартовування організму за температури 20-24°С і при наявності легкого вітру,
що служить фактором запобігання перегріванню. Експозицію процедури
прийнято розділяти на 3 частини. Перша частина включає в себе лицеву
сторону тіла, друга — дорсальну, і по ½ третьої частини приходиться на
кожну бокову сторону. Залежно від стану терморегуляторної та кардіоциркуляторної систем організму пацієнта розрізняють кілька режимів
проведення процедури: щадний, помірний та посилений. Щадний режим
передбачає опромінення протягом 4-5 хв, щодня збільшуючи експозицію
на 1 хв Таким чином, до 30-го дня тривалість сонячної ванни становитиме близько 40 хв на день. При помірному режимі до стартової експозиції
щодня додають по 2 хв, в результаті чого тривалість процедури до 30-го
дня становить 60 хв, а при посиленому — 120 хв (щодня додається по 3
хв). Після закінчення процедури хворим необхідно 10-15 хв знаходяться
у тіні, а потім прийняти прохолодний чи контрастний душ. Для зняття
больового синдрому, підвищення коронарних резервів, зменшення болю
в грудній клітці після хірургічних втручань та покращення коронарного
кровообігу апаратні фізіотерапевтичні методи рекомендовано застосовувати вже на 8-10 день післяопераційного періоду. На 6 міс рекомендовано розпочати бальнеотерапію. Дія бальнеотерапії у хворих, які перенесли операції на серці, спрямована на поліпшення скоротливої функції
міокарда, біоелектричної активності серця і метаболізму міокарда. Для

123

цього використовують речовини різного газового і хімічного складу, які
надають загальну для всіх ванн (гідростатичну, температурну) та специфічну (вплив розчинених у воді хімічних речовин і газів) дію та сприяють
перебудові гемодинаміки. Таким чином, досягається вищий рівень функціонування серцево-судинної системи, і як наслідок, попереджується
розвиток недостатності кровообігу.
Для нормалізації функціональних розладів дихальної системи, що
спостерігаються при ураженнях клапанного апарату серця, А.Я. Бендет і
В.М. Боголюбов рекомендують використовувати електроаерозольтерапію
з еуфіліном і аероіонотерапію. Ці процедури покращують функцію зовнішнього дихання, знижують гіпертензію малого кола кровообігу, покращують роботу серця. Протипоказаннями є гнійні й пухлинні процеси
дихальної системи, гіпотензія, серцева недостатність ІІІ стадії, пароксизми миготливої аритмії і часта екстрасистолія. Доведено, що аероіонотерапія активізує метаболізм і місцевий захист тканин, стабілізує процеси
вегетативної регуляції. Протипоказанням до аероіонотерапії є будь-яке
загострене захворювання.
Отже, на основі аналізу літератури зрозуміло, що до лікування та
реабілітації хворих з ревматичним ураженням серця треба підходити
комплексно, використовуючи як фізичні вправи, медикаментозну та хірургічну корекцію стану, так і апаратні фізіотерапевтичні методи. Своєчасне включення до програми реабілітації помірного фізичного навантаження та фізіотерапії сприяє прискоренню відновлення пацієнта та попередженню розвитку нових ускладнень.

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ШЛЯХИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВАЖКИХ
МЕТАЛІВ У ДОВКІЛЛІ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПОРУШЕННЯМ
МІКРОЕКОЛОГІЇ ОРГАНІЗМУ
Сікора В.В.
Сумський державний університет, Медичний інститут, м. Суми, Україна.

Солі важких металів (СВМ) є представниками потенційно небезпечних хімічних елементів. Їм відводиться пріоритетна роль у забрудненні
навколишнього середовища. У зв’язку з бурхливою урбанізацією у світі
наша екосистема зазнає потужного антропогенно-техногенного впливу, і,
як наслідок, в довкілля потрапляють хімічні ксенобіотики у рідкому, твердому та газоподібному станах. Паралельно хімічному забрудненню,
важкі метали (ВМ) мають природнє походження та циркулюють у ґрунтах, водах і повітрі, у фонових концентраціях є необхідними компонентами для нормального перебігу процесів життєдіяльності всіх живих організмів. Проте погіршення екологічних умов призводить до зростання концентрацій ВМ, що сприяє їх трансформації у токсиканти. Поширення СВМ
напряму залежить від виду забруднювача. Так, метали-забруднювачі
разом з техногенними викидами, у вигляді дисперсних фракцій аерозолів, газу та пилу, потрапляють до атмосфери і поширюються на значні
відстані з подальшим осіданням. В слідових кількостях вони є
обов’язковим компонентом водного біоценозу, а їх надлишок веде до
розладів даної екосистеми з подальшою міграцією цих токсикантів у природних водах на значні відстані. Накопичення ВМ у ґрунтовій товщі
спричиняє її антропогенну деградацію з погіршення родючості, якості,
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росту і розвитку рослинних продуктів. Здатність СВМ мігрувати у гідро-,
літо- та атмосфері призводить до усестороннього впливу цих полютантів
на живі організми. Потрапивши до макроорганізму, іони металів циркулюють з током крові та частково акумулюються в органах, завдаючи
шкідливої дії на клітинному і тканинному рівнях. За умов пролонгованого
впливу СВМ на захист організму стають протекторні механізми, проте
згодом система адаптації виснажує свої ресурси з подальшим розвитком
екологічно-обумовлених захворювань різноманітних органів.

РОЗРОБКА НОВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО
ВИДУ КИСЛО-МОЛОЧНОГО МОРОЗИВА З ЕФІРНОЮ ОЛІЄЮ
М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ
Троян Б. В., Ритченко Ю. В., Сакун О. А.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
Україна

Одним з пріоритетних напрямків XXI ст. у харчовій промисловості
є розширення лінійки продуктів здорового харчування шляхом використання функціональних інгредієнтів [1]. Перспективною є розробка технологій нових видів морозива з лікувально-профілактичними, функціональними і дієтичними властивостями.
Лікувально-профілактичною спрямованістю володіють види морозива, в рецептурі яких окрім пробіотиків використовують рослинні компоненти. Перспективним джерелом рослинної сировини, що володіє унікальним набором харчових і біологічно активних речовин, є ефірні олії
вищих рослин.
При розробці рецептури функціонального пробіотичного пломбіру
запропоновано використовувати у якості фітогенних комопонентів —
ефірну олію м’яти перцевої. М’ята має тонкий, освіжаючий, прохолодний
аромат, що знімає психологічну напругу. Завдяки ментолу олія м’яти
пробуджує холодові рецептори, створюється ефект легкої місцевої анестезії. М’ята перцева володіє антибактеріальними, спазмолітичними,
знеболюючими властивостями [2].
Додавання м’яти до кисло-молочного морозива сприяє оздоровленню ротової порожнини. Використання ефірної олії м’яти перцевої в
якості джерела есенціальних жирних кислот відкриває широкі можливості
для створення молочних продуктів із заданою харчовою і біологічною
цінністю.
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ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Шуляк К.Ю., Маржина О.О.
Харківський національний медичний університет, Україна

Україна — це країна у стані екологічної, економічної, політичної,
демографічної, культурної кризи. За цих умов спостерігається погіршення
здоров’я населення, коефіцієнт приросту жителів дуже низький, як результат — депопуляція (згідно з даними ЮНЕСКО). Дуже важливо підтримувати здоровий стан організму як у юному віці, так і у достатньо зрілому. Зрозуміло, що починати програми по оздоровленню самого себе
потрібно зрання, бо потім буде дуже важко відновити стан рівноваги
організму, а ще важче підтримувати його. Насамперед, для того щоб
оцінити різноманітний вплив на здоровий спосіб життя (ЗСЖ) треба розглянути складові здоров’я людини, як взаємопов'язану систему: фізичні
(генетичні данні,придбанні захворювання), соціальні (вплив найближчого оточення,суспільства), духовно-моральні (вплив стереотипів, принципів, понять, поглядів, рис людини, нав’язаних змалку), психічнопсихологічні (стан психіки). Для того, щоб вести ЗСЖ, треба дотримуватись багатьох умов: раціональне харчування, висока фізична активність
(заняття спортом тощо), добрий психо-емоційний клімат, дотримання
сприятливих умов існування,підвищення захисних сил організму, подолання шкідливих звичок. У соціальному аспекті відіграє роль оточення
людини, тобто, це сім’я та друзі. Важливою складовою є саме благополуччя родини, у якій зростає дитина, бо якщо її члени піддалися впливу
поганих звичок, то ймовірніше дитина не буде вести ЗСЖ. Також якщо
виховання проводиться у суворому режимі, то юний індивід може робити
усе на зло (дуже важливо знайти правильний психологічний підхід до
виховання особистості, особливо у підлітковому віці. Друзі, з якими спілкується дитина відіграють не меншу роль: зрозуміло, що потрапивши до
поганої компанії, особистість задля доведення своєї приналежності до
них буде робити як вони. Також є немалочисельні випадки, коли людина
втрачає мотиваційні сили до життя і піддається згубному впливу «з горя». На психічне здоров’я людини може мати вплив пропаганда алкоголю, куріння у соціальних мережах, телебаченні (актуальною на усіх каналах українського телебачення сьогодні є реклама «користі» від вживання «чудодійних напоїв» під заохочувальні мелодії. Вони можуть посилатися на те, що це шкідливо (маленькими сірими буквами внизу екрану
носія інформації), але особливої ролі це не відіграє, бо достатньо отримати інформацію на слух), по радіо, і як наслідок, придбання людиною цих
звичок.
Раціональне та правильне харчування також важливий фактор.
Воно неможливо за багатьох причин: політика держави щодо продуктів
харчування: заміна натуральних продуктів синтетичними, які є шкідливими, тому що вони дешевші; недотримання дієти (зловживання продуктами харчування, вживання великої кількості солодкої, гострої, жирної
їжі), які обмежують людину, географічне розташування (Західна Україна,
де поширені ендемічні захворювання у зв’язку з недостатністю мікроелементів у природних ресурсах), відсутність регулярності у харчуванні з
причини невпорядкованих біоритмів та режиму дня. Спорт та різного
роду фізична активність, як основна складова ЗСЖ унеможливлюється
останнім часом у зв’язку з підвищенням гіподинамії серед населення
України, розумові і фізичні перевантаження розкладом занять, його вро-
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джені вади розвитку (тобто інвалідність, генетичні захворювання, які
сприяють відсутності активності), як наслідок освітнього процесу — короткозорість, сколіоз, набуті травми, серцево-судинні, неврологічні порушення; за статистичними даними з цієї причини майже 90% учнів мають
відхилення у здоров’ї, понад 50% — незадовільну фізичну підготовку,
близько 60% — мають низький рівень фізичного розвитку. У 21 ст. на
другий план у веденні здорового способу життя відійшло загартування,
яке підвищує резерви організму (за М.М. Амосовим).
Було проведено дослідження серед 15 людей, які є студентами
ХНМУ (вік 17-20 р.) щодо наявності в них шкідливих звичок: зловживання тютюном: люди, які курять складають майже 50% (буквально 7 студ.
— 46,6%); на відміну від цього люди які не курять становлять лише
13,3% — 2; люди, які спробували цю звичку складають 33,3% — 5 студ.,
а ті, які зловживали, але змогли покинути-6,6% — 1 студ. Зловживання
алкоголем: люди які вживають спиртні напої складають 33,3% — 5, що є
досить таки високим показником; ті які не вживають взагалі-6,6% — 1,
які хоч раз зловживали — 46,6% –7, та ті які, змогли покинути цю звичку
— 13,3% — 2.
Тенденції погіршення здоров’я рок за роком зростають в Україні, а
все тому, що люди не здатні вести ЗСЖ, проводити заходи, які хоча б
нормалізують їх стан на особистому рівні, тому питання покращення
здоров’я повинно стати пріоритетним на глобальному рівні з метою виживання нації, а саме: задля покращення рівня життя людей,трудової
здатності, розвитку не тільки особистості (її відчуття рівноваги і гармонії
з собою), але і країни у різних сферах.
Отже, для нормалізації, а у подальшому і для покращення здорового стану населення потрібно впровадити: заходи у школах, які пропагують ЗСЖ (підвищення матеріально-технічної бази освіти, повчальні
лекції для батьків та дітей, повчальні буклети з показанням згубної статистики, задля пробудження розуміння проблеми у населення, мотиваційні заходи), підготовку майбутніх фахівців з фізичної культури саме з
оздоровчим типом мислення,слідкування за соціальними мережами, мікрооточенням підлітка, медичні заходи щодо покращення здоров’я школярів та студентів (соціально-освітній, морально-соціальний аспект): запровадження державою законів, які пропагують та впроваджують здорове харчування у школах, дитячих садках, університетах, допомогу ендемічним районам нашої країни продуктами харчування, біологічно активними добавками тощо. Також важливими є: підвищення ролі загартування, спорту як рушійної сили ЗСЖ, удосконалення системи охорони здоров’я та заходи щодо зменшення забруднення гідросфери, атмосфери,
літосфери, пов’язаних з науково-технічним прогресом.
Проведене нами дослідження показало, що проблеми здорового
способу життя важливі і серед студентів ХНМУ, тому у подальшому перспективою наших досліджень є педагогічний експеримент (анкетування,
опитування, спостереження) і залучення студентів до занять спортом у
секціях університету, освоєнню ними нових методик у фізкультурнооздоровчих і самостійних заняттях.
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РОЗДІЛ 4. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
БІОЛОГІЇ, МЕДИЦИНИ ТА ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОГО
ВИХОВАННЯ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

П. ЛЕСГАФТ ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РОЗУМОВОГО І ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
Гриньова М.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Україна

Петро Францевич Лесгафт (1837–1909 рр.)  видатний педагог, лікар, анатом, педагог, психолог, антрополог зробив вагомий внесок у
розвиток педагогіки, який визначається теоріями фізичного та сімейного
виховання.
Розвиток здорової дитини П. Лесгафт вбачав у правильній організації виховного процесу: «Зберігати здоров'я і попереджати захворювання дитини, без сумніву, задача важлива, що вимагає можливо більшої
уваги до зростання і розвитку молодого організму» [1, с. 289]. Він висловив думку про взаємозв’язок розумового і фізичного виховання: «З точки
зору нормальних проявів людини розумова і фізична діяльність повинні
бути в повній відповідності між собою, бо тільки тоді будуть існувати всі
умови для більш точного свідомого роз'єднання і порівняння між собою
як усіх одержуваних уявлень, так і дій» [1, с. 234]. «Фізичне виховання
намагається привчити дитину володіти собою, направляти свої дії думкою, чого можна досягти систематичними заняттями, а також іграми й
прогулянками; необхідно більш за все привчати тих, хто займається, до
порядку й законності — правдивості в їх діях» [1,с. 246].
У навчально-виховному процесі, що поєднує фізичне і розумове
виховання, видатний педагог вважав за доцільне керуватися законами
поступовості і послідовності розвитку та законом гармонії: «Відносно
діяльності людини ці закони можуть бути виражені таким чином:
1. Діяльність усіх органів людського тіла, а разом з тим форма і
об’єм їх збільшуються, якщо вони поступово і послідовно збуджуються до цього і якщо енергетичний прибуток усіх складових частин тіла, органів відповідає витратам (закон поступовості і послідовності).
2. Тільки у гармонійному розвитку всіх органів організм людини
здатен вдосконалюватися та виконувати найбільшу роботу при
найменшій затраті матеріалу й сили (закон гармонії)» [1, с.
234].
У своїй праці «Сімейне виховання дитини і його значення» вчений
описав 6 типів дітей, що прийшли до школи, за проявами у характері та
поведінці, які пов’язував з умовами виховання у сім'ї: лицемірний; честолюбний; добродушний; забитий — м'який; забитий — злісний; пригнічений. Крім характеристики поведінки дітей кожного типу, П. Лесгафт у
своїй роботі визначає помилки у вихованні в різні періоди розвитку дити-
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ни та надає рекомендації щодо недопущення таких помилок.
У результаті такого підходу реалізується вміння з найменшим трудом в найменший проміжок часу виконувати найбільшу роботу [1, с.235].
В главі «Сімейне життя дитини» П. Лесгафт висвітлює життя дітей
до семирічного віку, тобто до початку навчання у школі. Для батьків в
цій главі окреслено основні умови, яких необхідно дотримуватися, на
думку педагога, для правильного виховання дітей:
1. Чистота вимагається як необхідна умова правильного харчування, а також як необхідний захід для попередження від усякого зараження.
2. Відсутність свавілля в діях вихователя або упередженість його
дій є суттєвою вимогою щодо виховання людини.
3. Послідовність у відношенні від слова до діла у ставленні до дитини є дуже суттєвою вимогою у її сімейному вихованні.
4. Визнання особистості дитини з самого початку її свідомого життя також дуже суттєве, а на це звертають зазвичай занадто
мало уваги під час виховання [1, с.208].
П. Лесгафт зазначав, що надмірні подразнення можуть порушувати нормальний розвиток організму дитини, тому важливо врахувати його
рекомендації щодо продуктів харчування, особливо в сучасних умовах:
«Що стосується їжі, то необхідно, щоб у ній було відсутнє все, що може
посилювати роздратування, всякі пряні речовини і взагалі зайві смакові
збудники. Їжа повинна слугувати тільки матеріалом, необхідним для
розвитку і зростання дитини і відновлення всіх його витрат, отже, повинна відрізнятися своєю поживністю і не містити речовин, що не переварюються організмом у відомий період його розвитку і викликають своєю
якістю або кількістю приваблюючі відчуття» [1, с. 169].
Впроваджуючи ідеї педагога П. Лесгафта у сучасне освітнє середовище, зазначаємо, що здоров'я школярів потребує суттєвого покращення. Здоров'язбережувальне навчання — це така взаємодія учителя з
учнями, яка забезпечує фізичне, психічне і соціальне благополуччя всіх
суб’єктів навчально-виховного процесу; підтримка здоров'язбережувального навчання — це взаємодія всіх суб’єктів навчального процесу для
надання йому ознак упорядкованості, науковості, відкритості та привабливості.
Література
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СИСТЕМА «ДИДАКТОСЕРВІС» ЯК УМОВА ПРИРОДНИЧОНАУКОВОГО НАВЧАННЯ: КРЕАТИВНИЙ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД
Яланська С.П., Атаманчук Н.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Україна

вень

Однією з вимог сучасної природничо-наукової освіти є високий ріприродничо-наукового пізнання, обумовлений дискурсивно-
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логічним осмисленням, інтуїтивним осягненням природної дійсності, її
взаємозв’язку із суспільством. Тому досить актуальним є розгляд проблеми природничо-наукового навчання у сучасному загальноосвітньому, та
вищому навчальному закладі.
У працях А.А. Давиденко, І.Д. Зверєва, П.О. Зеленого,
В.Р. Ільченко, Г.С. Калінової, М.В. Коновальчук, Б.Д. Комісарова,
С.О. Науменко, А.М. М’ягкової, С.В. Страшка, А.І. Сологуб, А.Г. Хрипкової
та інших дослідників підкреслюється, що розв’язання завдань природничо-наукового навчання потребує розробки питання формування цілісної
системи знань про живу природу, креативного підходу до розвитку особистості у процесі вивчення природничих дисциплін. Так, А.І. Сологуб
визначає функції та завдання школярів у системі креативного природничого навчання: автор (формулювання ідей дослідження; написання публікації, тощо); доповідач (здійснення виступу); опонент (здійснення аналізу виступу доповідача): консультант (надання консультацій); рецензент (підготовка рецензій на дослідницькі роботи); експериментатор
(здійснення дослідів та експериментування); раціоналізатор-винахідник
(здійснення спроб використання результатів дослідження і розробки
систем, технологій, апаратів, приладів, технічних засобів, тощо) [2].
Для реалізації вище згаданих функцій та завдань, творчих можливостей школярів 7–12 класів пропонуємо систему «Дидактосервіс», що
передбачає системне та послідовне застосування дидактичних пакетів
при вивченні природничих дисциплін. Дидактичні пакети представлені
завданнями репродуктивного та творчого характеру: фронтальні опитування, опитування біля дошки, термінологічні диктанти, тексти для аналізу, різнорівневі тести, шаради, вікторини, кросворди, схеми, таблиці
для заповнення, загадки, вправи «Творчі припущення» тощо.
Систему «Дидактосервіс» представлено у декількох навчальнометодичних посібниках, що розраховані на викладачів вищих навчальних
закладів, методистів, вчителів шкіл, магістрантів, студентів (три з яких
рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/ 11- 1700
від 29.05.2002, лист № 14/18.2 — 484 від 02.03.2005, лист №1 / 11 —
4919 від 04.04.2014). Посібники забезпечують реалізацію завдань, поставлених концепцією загальної середньої освіти: фундаменталізацію,
науковість і системність знань, їх цінність для творчого розвитку школяра, індивідуалізацію та диференціацію навчання. До кожної теми курсу
пропонуються дидактичні пакети, які обумовлюють розуміння єдиної
природничо-наукової картини світу, розвивають творче мислення школярів.
Авторський навчальний посібник, рекомендований Міністерством
освіти і науки України (лист № 1/11-4919 від 04.04.2014), у співавторстві
з М.В. Гриньовою «Розвиток творчості школярів у процесі вивчення шкільного курсу біології. Система «Дидактосервіс» представлений двома
розділами (2014 р. — перше видання, 2017 р. — друге видання). У першому розділі «Структурно-функціональний аналіз розвитку творчості
особистості» розкрито поняття розвитку творчості, генезис проблеми,
філософський аспект, зміст поняття мислення як психофізіологічного
процесу, чинники, що впливають на розвиток мислення, особливості
урахування вікових особливостей учнів у процесі навчання, діяльнісний
підхід до розвитку творчості. У другому розділі представлено систему
«Дидактосервіс», де шкільний курс подається як основа творчого розвитку старшокласників, що дозволяє розкривати взаємозв’язки між природ-
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ними об’єктами, оперувати біологічними поняттями. Представлено дидактичні пакети до курсу «Біологія тварин», «Біологія людини», «Загальна
біологія». Система «Дидактосервіс» передбачає системне, послідовне
застосування дидактичних пакетів до кожного розділу курсу, що вивчається [1] тощо. Систему «Психолого-дидактосервіс» розкрито в авторській монографії «Психологічні засади розвитку творчості майбутніх учителів біологічних дисциплін: теорія і практика» (2010 р.) Для ефективності
реалізації творчих можливостей майбутніх учителів біологічних дисциплін
у монографії пропонується програма розвитку їх творчої компетентності,
створена з урахуванням психологічних умов та психолого-педагогічних
засобів розвитку творчості особистості. Монографія може бути використана вченими, практичними психологами, викладачами вищих навчальних закладів, учителями біології, бакалаврами, спеціалістами, магістрантами, аспірантами [3].
Отже, ефективність природничо-наукового навчання можлива завдяки розвитку креативної діяльності, що вимагає отримання достовірної
наукомісткої інформації про природнє середовище, взаємозв’язок людини
і природи й дає можливість реалізувати теоретичні знання на практиці.
Розроблені видання можуть слугувати важливим інструментарієм для
створення креативного освітнього середовища у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.
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ДОСВІД З ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У
ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»
Бокова С.І., Попов С.В.
Сумський державний університет, Україна

Метою реформування медичної допомоги в Україні є покращення її
якості та доступності за рахунок розвитку сімейної медицини. Ключовою
ланкою у вирішенні близько 90% медичних питань стає лікар загальної
практики — сімейний лікар (ЗП-СМ). Особливістю його діяльності, в першу чергу, є ретельна робота зі здоровим різновіковим контингентом з
метою профілактики захворювань, а також їх ранньої діагностики, лікування і запобігання розвитку ускладнень. Забезпечити це можливо лише
за умови кваліфікованої мультидисциплінарної підготовки.
Значний обсяг інформації, що безперервно зростає, вимагає постійного підвищення рівня теоретичних знань і практичних навичок. Спів-
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робітники кафедри сімейної медицини СумДУ приділяють значну увагу
підвищенню якості підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності «ЗП-СМ»
за рахунок вдосконалення методик викладання та контролю засвоєння
інформації.
Кращому засвоєнню матеріалу сприяє використання в навчальному процесі мультимедійних технологій, віртуального доступу до інформаційних ресурсів інституційного репозитарію СумДУ, бібліотек, робота із
закордонними платформами та комбінація різних методик, таких як робота в малих групах, семінари-тренінги, клінічні задачі тощо.
Водночас, ефективність навчання залежить і від відповідного систематичного контролю, який є невід’ємним його компонентом. У підготовці лікарів-інтернів широко використовуються поточний, тематичний та
заключний види контролю. Традиційно переважають усний, письмовий,
тестовий варіанти, а також перевірка практичних навичок та умінь.
На високому рівні зарекомендували себе клінічні завдання/задачі,
як один із варіантів контролю рівня знань засвоєного матеріалу при позааудиторному навчанні. В ході роботи лікарі-інтерни акцентують увагу
на ймовірних варіантах розвитку подій залежно від впливу різних чинників, коректують тактику ведення пацієнта. Поетапне «розв’язання» різнорівневих ситуативних завдань сприяє систематизації засвоєного матеріалу і формуванню відповідного «маршруту» пацієнта, дозволяє аналізувати помилки. Молодий спеціаліст має можливість напрацювати алгоритми дій як в найбільш типових життєвих ситуаціях так і в нестандартних, що сприяє формуванню достатнього рівня професіоналізму та самостійності.
Слід відмітити позитивний вплив на процес навчання участі лікарів-інтернів в on-line семінарах і конференціях, які відбуваються у вигляді телемосту.
Таким чином, можна зазначити, що в сучасній Україні існує потреба у висококваліфікованих фахівцях зі спеціальності «загальна практика
— сімейна медицина», високий професійний рівень яких не можливий
без відповідної мультидисциплінарної підготовки і безперервного вдосконалення теоретичних знань, практичних навичок і умінь. Запорукою
максимально ефективної підготовки молодих спеціалістів є впровадження
інноваційних методів у процес навчання та кропітка праця всіх його учасників.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ
Бугаевский К.А.
Классический приватный университет г. Запорожье, Украина

История медицины в изучении заболеваний, их лечения, осложнений и профилактики может быть представлена не только в учебниках
или справочниках, но и в средствах коллекционирования, например
таких, как филателия. Не является исключением и изучение вопросов,
касающихся сахарного диабета, в его отражении на почтовых марках.
Упоминания о диабете есть в папирусе из Эберса, у Гиппократа и Эретеуса (13-200 гг. н.э), который предложил этот термин, ведические книги
[1, 2, 6-8]. Почтовые марки, посвященные изучению сахарного диабета в
древности, представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Марки, посвящённые истории изучения сахарного
диабета

Рис. 2. Учёные, изучавшие сахарный диабет
На рис. 2 представлены почтовые марки, касающиеся вопроса
изобретения инсулина и посвящённые учёным, его открывшим. Это Ф.
Бантинг, Н. Паулеску, О. Минковски, Ч. Бетс, Дж. Макклауд, Э. Джорпес
[1-9].

Рис. 3. Марки, посвящённые строению и производству инсулина
Существуют почтовые марки, посвящённые инсулину, расшиф133

ровке его формулы и промышленному производству. Они представлены
на рис. 3 [3-9].
Образ жизни больных сахарным диабетом, его проявления и профилактика осложнений имеют важное значение в течении этого заболевания. Почтовые марки, посвящённые жизни больных с диабетом, представлены на рис. 4 [3-9].

Рис. 4. Марки, посвящённые жизни с сахарным диабетом
Осложнениям диабета, посвящены марки, представленные на рис.
5 [3-9].

Рис. 5. Марки, посвящённые осложнениям сахарного диабета
Выводы: Почтовые марки, посвящённые сахарному диабету, его
диагностике, лечению и осложнениям, истории открытия инсулина —
широко представлены в мировой филателии и являются чудесным дополнением к изучению истории медицины и эндокринологии для всех
желающих.
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ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЕГА НА ОРГАНИЗМ
Гоц О.В., Кудимова О.В.
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Неотъемлемыми составляющими валеологии, как науки о здоровом образе жизни, являются спорт и физкультура.
Студенты, находящиеся на дневном обучении, проводят основную
часть своего времени в учебном заведении. В связи с этим они зачастую
испытывают усталость, напряженность и чувство голода, что приводят к
развитию отрицательных эмоций и стрессу, присутствие в окружающей
среде болезнетворных микроорганизмов и проблемы с экологией ослабляют организм, повышая возможность заражения различными вирусными
или инфекционными заболеваниями, поэтому студентам необходимо
иметь возможность поддерживать и укреплять свое здоровье.
Как известно, спорт положительно влияет на физическое состояние человека. На занятиях по физическому воспитанию студентам
предоставляется возможность, выполняя различные упражнения, не
только улучшить функциональные возможности организма, но и переключиться с задействованной ранее умственной деятельности на двигательную, и здесь большое влияние и значение оказывает оздоровительный бег, на котором мы хотим акцентировать внимание.
Общее влияние бега трусцой, на ускорение, со сменой темпа заключается в улучшении состояния центральной нервной системы, укреплении сердечно-сосудистой системы, увеличении компенсаторных возможностей системы дыхания, укреплении опорно-двигательного аппарата и иммунитета.
Занимаясь оздоровительным бегом, улучшается сократительная и
насосная функции сердца, происходит укрепление миокарда, увеличивается эластичность сосудистых стенок сердца, что ведет к нормализации
давления и повышению работоспособности человека.
Также бег приводит к нормализации углеводного и липидного обмена. Улучшается функционирование печени и желудочно-кишечного
тракта, улучшается отток желчи и уменьшается количество холестерина
в крови. Нормализируется масса тела, предотвращается ожирение, снижает риск развития атеросклероза.
Легкие вибрации и сотрясения, возникающие в организме во время бега, укрепляют кости, хрящи, связки и в общем опорнодвигательную систему, препятствуя развитию артроза и остеопороза.
Бег значительно влияет на эмоциональную сферу человека,
устраняя отрицательные эмоции. Во время бега происходит активная
выработка гормонов гипофиза — эндорфинов (гормонов счастья). Они
придают человеку состояние эйфории, более оптимистичный настрой,
избавляя от депрессивного состояния. После бега в крови повышается
количество иммуноглобулинов, которые увеличивают сопротивляемость
организма к различным вирусным агентам и способствуют снижению
заболеваемости.
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Благодаря оздоровительному бегу у человека повышается самооценка, появляется уверенность в себе и своих силах, он становится
более общительным и доброжелательным, повышается умственная активность, раскрываются творческие возможности.
Оздоровительный бег является достаточно полезным, простым в
исполнении и доступным для студентов, поэтому мы рекомендуем его
использование не только на учебных занятиях, но и для самоподготовки.

ПРАЦІ ЯНА АМОСА КОМЕНСЬКОГО ПРО ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ
Гриньова В.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,
Україна

Ян Амос Коменський — видатний чеський вчений педагог, основоположник сучасної педагогіки у своїх наукових працях «Велика дидактика» та «Материнська школа» звертає увагу на необхідність піклування
про здоров’я дітей.
Так, у главі V «Материнської школи», яка називається «Яким чином необхідно розвивати у дітей здоров’я та силу», автор надає батькам
поради, як необхідно виховувати здорових дітей. Перше з чого видатний
педагог починає — це поради вагітним жінкам щодо ставлення до свого
здоров'я, оскільки від цього залежить здоров’я майбутньої дитини: «Далі,
жінки повинні дбати про себе, щоб як-небудь не пошкодити своїй дитині.
Тому вони повинні дотримуватися стриманості і помірності, щоб ненажерством та сп'янінням або несвоєчасним постом, очищеннями, кровопусканнями, застудами та іншим не виснажувати себе і не підривати своїх
сил, або, щоб не губити і не послаблювати своєї дитини» [1, с.213].
Після народження дитини Я. Коменський відзначає користь для
дитини материнського молока і шкідливість безпричинного прийому ліків: «А як тільки їх можна буде відняти від грудей, їх потрібно годувати
такою самою їжею, готуючи її, однак, в помірній кількості, а саме — хлібом, маслом, кашами, якими-небудь овочами, водою і легкими фруктовими напоями; так вони будуть рости, як травичка у текучої води; потрібно лише доставляти їм помірний сон, часті ігри, легкі рухи і в благочестивих молитвах (що особливо потрібно дотримуватися) доручати їх благополуччя і здоров'я Богу» [1, с.218].
У ІX розділі «Материнської школи» учений, звертаючись до батьків, наголошував на необхідності розуміння природних потреб організму
дитини: «Перше місце повинні займати помірність і стриманість, так як це
основа здоров'я і життя і мати всіх інших чеснот. До цього діти звикнуть,
якщо їм будуть давати стільки їжі, пиття і дозволять стільки спати, скільки вимагає природа», а також важливість привчати дітей до гігієни з
раннього віку: «Основи гігієни можна буде закладати негайно на першому ж році життя, доглядаючи за дитиною з можливою великою охайністю» [1, с. 232].
Слід підкреслити той момент, що автор вважав важливим для повноцінного розвитку здорової дитини створення батьками позитивної атмосфери і гарного настрою: «Нарешті, так як за народним прислів'ям:
веселий настрій  половина здоров'я; мало того, за Сірахом, веселість
серця є саме життя людини, всі батьки повинні прагнути до того, щоб у
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дітей не було недоліку в розвагах» [1, с. 219].
У контексті нашого дослідження доцільним є звернутися до розділу
XV «Основи для продовження життя» («Велика дидактика»), в якому
Я. Коменський виокремлює три основні, необхідні для здоров’я умови:
1) помірне і просте харчування: «Для збереження тілесної сили
потрібна не тільки помірна, але і проста їжа»;
2) часті випаровування: «Точно так людському тілу необхідні взагалі сильні рухи, діяльність і серйозні вправи або ігри»;
3) змінний відпочинок: «Отже, навіть, посеред денних трудів необхідно давати собі відомий відпочинок у вигляді бесід, ігор,
жартів, музики і тому подібних розваг, які відновлюють сили
зовнішніх і внутрішніх почуттів» [1].
Я. Коменський радить цілеспрямовано використовувати час свого
життя, оскільки це суттєво впливає на його якість: «все залежить від
того, наскільки ми не нехтуємо мистецтвом правильно його (життя) організовувати».
Література
1. Коменський Я. А. Избранные педагогические сочинения : в 2 т.
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ТРЕНІНГ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ
ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Дудка І.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Проблема формування активної життєвої позиції студентської молоді у вищому навчальному закладі вимагає високого рівня компетентності, формування якого можливо за умови використання сучасних тренінгових технологій навчання і виховання.
Тренінг як інтерактивна форма навчання та формування активної
життєвої позиції студента, надає специфічні знання та допомагає оволодіти навичками громадської діяльності.
Існує велика кількість модифікацій форм тренінгів, які суттєво відрізняються між собою за цілим рядом ознак: тренінг як своєрідна форма
дресури, при якій за допомогою жорстких маніпулятивних прийомів при
позитивному підкріпленні формуються зміни в поведінці, а при негативному підкріпленні „стираються” шкідливі, не потрібні, на думку ведучого;
тренінг як тренування, в результаті якого відбувається формування та
відпрацювання вмінь та навичок ефективної поведінки; тренінг як форма
інтерактивного навчання, метою якого є перш за все передача знань, а
також розвиток певних вмінь та навичок; тренінг як метод створення
умов для саморозкриття учасників та пошуку способів вирішення власних
психологічних проблем [1, с. 164]. Тренінг можна розуміти і як „групу,
яка допомагає стати кожному її учаснику більш компетентним; процес,
під час якого учасники вступають у взаємодію; процес, у центрі якого є
проблема та її розуміння учасниками групи, а не компетентність ведучого
щодо зазначеної проблеми; навчання, під час якого активність учасників
вища, ніж активність ведучого; навчання, яке доставляє учасникам задо-
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волення, активізує їх, стимулює інтерес та пізнання; навчання, результат
якого досягається у взаємодії всіх учасників тренінгу; можливість відкриття учасниками в собі нових можливостей, відчуття того, що вони знають та вміють більше, ніж до цих пір думали про себе; можливість відкриття інших людей, навчання через взаємодію з ними, розуміння того, на
що здатні люди, від яких раніше не очікувалося цікавих відкриттів; можливість в безпечних, з одного боку, дещо штучно створених, а з іншого
боку, наближених до реальності, умовах взаємодії з іншими людьми досягнути бажаних змін” [2, с. 8-9].
Для підготовки та проведення тренінгів мають бути чітко визначені
мета заняття, завдання, межі умов, зміст тренінгу: перелік і послідовність
виконання різних вправ, завдання на рефлексію власних дій, матеріали
для підсумків роботи тощо. Важливу роль відіграє усвідомлення відповідальності за результативність навчального процесу з боку як ведучого
(педагога/тренера), так і учасників. Згідно з цими ідеями тренінговий
процес активно впливатиме на формування відповідної системи знань,
практичних умінь та навичок взаємодії, важливих якостей, необхідних
для адаптації, дитини-сироти у соціумі. У результаті використання тренінгу відбувається становлення та розвиток самостійності — особистісної
властивості вихованця — у когнітивному, поведінковому і мотиваційному
аспектах.
Американський дослідник Д. Колб [1, с. 176] розглядав процес
взаємодії у навчанні як послідовну зміну чотирьох фаз: конкретного
досвіду — передбачається, що ведучий групи створює умови для набуття
чи актуалізації конкретного досвіду учасниками на основі існуючого;
рефлексивного спостереження — створюються умови для аналізу набутого досвіду, обговорення спостережень, пов’язаних із його отриманням;
абстрактної концептуалізації — відбувається співвідношення власних
висновків та умовиводів, зроблених на попередній фазі, з науковими
теоріями, які мають відношення до основного змісту навчальної програми. Важливо, щоб ці теорії трактували результати, отримані учасниками
тренінгу.
Вивчення питання впровадження тренінгу у процес формування
активної життєвої компетентності є необхідним й потребує нового розуміння, позитивних рис характеру та активної життєвої позиції. Активна
життєва позиція формується через оволодіння різноманітними видами
діяльності, які виступають умовами і засобами, через інтерактивні тренінги. Позитивних результатів можна досягти, якщо фахівець усвідомлює
важливість проблеми тренінгу, враховує вікові та індивідуальні особливості кожного студента, динамічність змін, що відбуваються в ході тренінгу, розуміє складність і неоднозначність процесу розвитку кожного учасника.
Література
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ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЯК
ОСНОВНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Духовний Л.Ф., Гмиря Г.В.
СЗШ № 201, м. Київ

Формування здорового способу життя є головною умовою оздоровлення населення з використанням гігієнічних знань у боротьбі зі шкідливими звичками, подоланням несприятливих умов, пов'язаних з життєвими ситуаціями. Таким чином, під здоровим способом життя слід розуміти типові форми і способи повсякденної життєдіяльності людини, які
зміцнюють і вдосконалюють резервні можливості організму, забезпечуючи тим самим успішне виконання своїх соціальних і професійних функцій
незалежно від політичних, економічних і соціально-психологічних ситуацій. Тому цілком зрозуміло, наскільки важливо, починаючи з самого раннього віку, виховувати у дітей активне ставлення до власного здоров'я,
розуміння того, що здоров'я — найбільша цінність, дарована людині природою. З метою проведення комплексних експериментальних досліджень
щодо розроблення та впровадження інноваційних форм і методів удосконалення ранньої еколого-валеологічної освіти учнів загальноосвітніх
навчальних закладів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 15.12.2016 р. № 1524 , СЗШ № 201 м. Києва надано статус
експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня (20162021рр.) за темою: «Виховання відповідального ставлення учнів початкової школи до власного здоров’я».
Головною метою своєї діяльності педагогічний колектив нашого
закладу вважає забезпечення фізичного, психо-емоційного і та морального здоров'я учнів. Для досягнення даної цільової установки ми працюємо над створенням безпечного здорового середовища навчання. В умовах стрімкого зростання інформації, зміни економічних основ суспільства,
стресу, екологічного дисбалансу це непросто. Безпечне середовище —
це таке середовище в закладі, коли процес навчання учневі і учителю
приносить здоров'я і радість, а не придбані хвороби. Ми приводимо всі
елементи навчального процесу у відповідність до стану здоров'я, фізичних та психологічних можливостей учнів. Сприяємо вихованню у дітей
почуття своєї нерозривності з природою, відповідальності за власне здоров'я, здоров'я сім'ї, суспільства. Ситуація стимулює школу і педагогічний
колектив до самоосвіти, надихає вчитися планувати і проводити наукові
дослідження, більш активно користуватися науковими розробками вчених з психології, екології, економіки і, звичайно, педагогіки. Таким чином
існує прямий зв’язок між дослідницькими вміннями учителя і його професіоналізмом.
Важливим
чинником
якісної
організації
екологовалеологічного виховання і медичної освіти школярів в нашому закладі
вважаємо організацію ранньої допрофесійної та допрофільної підготовки
учнів, зокрема створення та функціонування навчального наукововиробничого комплексу у складі: «Київський національний медичний
університет імені О.О. Богомольця та середня загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 201», що дає змогу не тільки використовувати навчальнонаукову, методичну базу університету, отримувати допомогу в роботі
МАН, але й забезпечити викладання фахових факультативів («Історія
медицини», «Основи профілактичної медицини», «Основи догляду за
хворими», «Латинська мова») фахівцями вищої школи, спільну розробку
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програмного забезпечення та календарно-тематичного планування. Посиленню практичної складової еколого-валеологічного виховання учнів
сприяє організація практичних занять на базі Київської міської дитячої
клінічної лікарні № 2, співпраця з Міжнародним Товариством Червоного
Хреста, волонтерська діяльність, участь старшокласників в акціях Товариства. Учні 11 класу мають змогу прослухати 12-годинний курс первинної медичної допомоги та разом з атестатом про повну загальну середню
освіту отримати Сертифікат інструктора первинної медичної допомоги. За
організацію співпраці з Київською міською організацією Міжнародного
товариства Червоного Хреста педагогічний та учнівський колективи СЗШ
№ 201 м. Києва отримали Подяку Інформаційного центру Представництва Організації Об’єднаних Націй в Україні. Учні наших профільних класів
беруть активну участь у науково-дослідній роботі, щороку зростає кількість переможців конкурсів учнівських науково-дослідних робіт, призових місць на районних, міських, всеукраїнських олімпіадах та конкурсахзахистах МАН, зокрема, з біології, екології, хімії, біофізики, практичної та
клінічної медицини, валеології, психології, біохімії тощо. Проведені дослідження показують також зростання кількості випускників медичного
класу що вступають до вищих медичних навчальних закладів. Ми пишаємося учнями, що стають переможцями всеукраїнських, міжнародних конкурсів. В 2016 році учень 11-А класу Денис Головань став переможцем
Всеукраїнського науково-технічного конкурсу молодих учених «ІнтелЕКО-2016», переможцем Міжнародного конкурсу «INTEL-ISEF-2016» в м.
Фінікс (штат Арізона, США), Міжнародного конкурсу науково-технічної
творчості молоді в Пекіні, став Лауреатом премії міського Голови «за
особливі досягнення в розбудові столиці України — міста-героя Києва» в
номінації «Наукові досягнення». Талановитий учень запропонував метод,
який дозволяє з простих органічних речовин отримати наноматеріали з
унікальними властивостями світіння, які, на відміну від вже відомих подібних речовин, є нешкідливими та екологічно безпечними. У майбутньому
ці наноматеріали можуть бути використані, зокрема, для боротьби з поширеними хворобами людства — онкологічними, вірусними, а також у
багатьох інших сферах.
Відповідальне ставлення учнів до природи є бажаним результатом
екологічного виховання в школі. Екологічна відповідальність включає в
себе розуміння людиною цінності свого правильної поведінки в навколишньому природному середовищі, усвідомлення природи як національного
суспільного надбання, вміння передбачати наслідки поведінки, здатності
спиратися на наукові знання при виборі рішення по відношенню до природи. Саме такими намагаємося ми виховувати наших учнів.
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МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ
ОСВІТИ
Дяченко-Богун М.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,
Україна

Професійна підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін
повинна бути спрямована на вільний розвиток людини, її здібностей, та
реалізуватися на принципах свободи, демократії, гуманізму. Нові вимоги
до системи професійної освіти у вищих навчальних закладах майбутніх
учителів природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних
технологій, варто розглядати, як у площині глобальних проблем сучасності, так і з погляду внутрішніх, насамперед, соціальних змін у країні та
питань інтеграції у світовий соціум і європейську освітню спільноту.
Комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти (Париж, 2009) вказує на
те, що вища освіта має стати «…провідною силою суспільства у формуванні глобальних знань для розв’язання глобальних проблем, … окремо,
щодо здоров’я населення» [4, с. 42].
Розкриття нових вимог підготовки майбутніх учителів природничих
дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах
освіти дозволяє поглибити обґрунтування концепції підготовки майбутніх
учителів і врахувати чинники, які впливають на її реалізацію в вищому
навчальному закладі. Розробляючи концепцію підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти, слід базуватися на положеннях, які викладені
в низці міжнародних та вітчизняних документів щодо освіти, в першу
чергу, Загальної декларації прав людини (1948) та Конвенції проти дискримінації в освіті (1960), Конституції України (1996), у Законах України
«Про вищу освіту», «Про загальну середню освiту», Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки та інших документах.
Згідно до вище перелічених документів, підготовка майбутніх учителів
природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій
у закладах освіти повинна:
 відповідати вимогам до професійної освіти, які чітко відображені
в міжнародному і державному законодавстві щодо вищої освіти, з
урахуванням тенденцій до інтеграції України в європейський
освітній простір;
 бути заснованою на сучасних принципах розвитку освіти;
 сприяти навчанню впродовж усього життя, мобільності та конкурентоспроможності майбутнього фахівця;
 сприяти розвитку особистісних якостей, які забезпечують творчу
діяльність і самореалізацію у професії.
Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти розглядається
як важливе завдання суспільства та держави, спрямоване на поліпшення
ефективності навчання і збереження, зміцнення та формування здоров’я
школярів в умовах загальноосвітніх навчальних закладів. Сучасна професійна освіта характеризується переходом від «знаннєвої» до особистісно орієнтованої парадигми, від дисциплінарного до компетентнісного
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підходу [1, с. 13]. Цей перехід підготовлений послідовним рухом педагогічної думки від односторонньо-функціонального до цілісного уявлення
щодо професійної освіти, в якій процеси оволодіння професією і професійне вдосконалення органічно вплітаються в ширший простір соціальної,
професійної та особистісної самореалізації людини [2, с. 19]. Крім того,
«у розвитку системи професійної освіти в нових суспільних умовах потрібно враховувати питання стандартизації підготовки фахівців у вищій
школі, запровадження компетентнісного підходу в підготовці фахівців із
вищою освітою, інтеграції освітньої і наукової складових у діяльності
вищої школи, підвищення якості освіти, демократизації вищої освіти та
інше» [3, с. 42].
Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти враховує результати досліджень вітчизняних науковців, які розглядали окремі питання здоров’язбережувальної діяльності вчителів: О. В. Адєєва вивчала
підготовку майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів; О. В. Вакуленко — здоровий спосіб життя як соціально-педагогічну умову становлення особистості в підлітковому віці; Д. Є. Воронін — формування здоров’язберігаючої компетентності
студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання;
О. В. Жабокрицька — педагогічні умови виховання основ здорового способу життя підлітків у позакласній діяльності; В. К. Звєкова — підготовку
майбутніх учителів до організації здоров’язберігаючого дозвілля школярів; Н. В. Зимівець — соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівської молоді та ін.
Наведені дослідження засвідчують значну зміну сучасних поглядів
стосовно питань здоров’язбереження в освіті, і становлять науковонормативну базу методичної підготовки у вищих навчальних закладах
майбутніх учителів до реалізації здоров’язбережувальних технологій у
закладах освіти, доводять, що підготовлені викладачі мають найбільші
можливості
у
формуванні
здорового
способу
життя,
здоров’язбережувальної поведінки та первинної профілактики більшості
захворювань і порушень здоров’я.
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МЕТОДИ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ
ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ
Карбованець О.І., Коваль Г.М., Гасинець Я.С., Куруц Н.В., Демчинська М.І.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Важливі зміни, які відбуваються в Україні, висувають нові вимоги
до освітнього процесу вищого навчального закладу. Метою цих вимог є
приведення рівня підготовки фахівців у відповідність до європейських
критеріїв, які викликані переходом вищої школи до ступеневої освіти [1].
Зазначене актуалізує проблему впровадження в освітній процес методів
активного навчання студентів як засобу виявлення резерву та розкриття
професійного потенціалу особистості. Ефективне використання активних
методів навчання в системі ступеневої освіти, прокладає шлях до вдосконалення підготовки студентів, сприяє формуванню готовності майбутніх
фахівців до професійної діяльності [3, с. 114]. Дослідженню питань методів активного навчання присвячені роботи багатьох вчених, зокрема:
А.М. Алексюка, Ю.К. Бабанського, Л.C. Виготського, Д. Дьюї, М.А. Данилова, Л.В.Занкова, В.І.Лозової, І.Я.Лернера, В.О. Онищука, П.І. Підкасистого, Є.С. Полата, Г.К. Селевко, Р.А. Хабіба, А.В. Хуторського, І.С. Якиманської, О.Г. Ярошенко та ін. У вищих навчальних закладах методи
активізації навчально-пізнавальної діяльності досліджував В.Д. Мороз
[2]. Вивчення сучасної фахової літератури свідчить, що проблема добору
ефективних організаційних форм та методів навчання є доволі складною
і залежить від комплексу чинників. Тому, при викладанні природничих
дисциплін у системі ступеневої освіти, таких як: ботаніка, зоологія,
медична біологія, мікробіологія, методика викладання біології та ряду
інших, упровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання, які б сприяли активізації пізнавальної діяльності студентів, є першочерговим завданням викладачів. Для максимальної ефективності навчального процесу, виходять з встановлених галузевими державними
стандартами компетенцій майбутніх фахівців спеціальності — біологія та
медичних спеціальностей й дидактичного їх призначення. При цьому
враховуються особливості методів активного навчання студентів, зокрема
системний підхід до процесу активізації навчально-пізнавальної діяльності при підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів; професійний
інтерес; нестандартний характер діяльності, при дотриманні яких отримується запланований результат. У ході викладання природничих дисциплін, складовими активізації пізнавальної діяльності є форми, методи і
прийоми навчання, які реалізуються починаючи від нормативних документів й завершуючи дипломним проектуванням. Так як процес навчальної
діяльності у вищій школі на сьогодні, все більше направляється на збільшення самостійної роботи студентів, то в ході навчання, значна увага
викладачами приділяється плануванню, вдосконаленню, ефективній
організації та систематизації самостійної роботи як поза аудиторією, так і
в аудиторії, що спонукає студентів до активного самостійного пошуку,
набуття ними самостійності. Вищим рівнем самостійної роботи у пізнавальній діяльності студентів є дослідницька, творча активність. Саме тому,
метод виконання творчих завдань у процесі навчання є пріоритетним.
При виконанні творчих завдань, враховуються індивідуальні особливості
студентів, здійснюється диференціація у рівнях їх складності. На розвиток пізнавальної активності та пізнавальних інтересів студентів, самостійного творчого мислення, формування розумових здібностей студентів,

143

спрямована технологія розвивального навчання. Використовуючи на
заняттях технологію розвивального навчання, студенти самостійно чи з
допомогою викладача сприймають і осмислюють новий матеріал, свідомо
його запам'ятовують й творчо застосовують у нестандартних ситуаціях.
Збагаченню традиційних методів навчання, у процесі реалізації пізнавальної діяльності, сприяє використання у навчальному процесі ділових ігор — навчальних та дослідницьких (моделювання різних ситуацій,
природних явищ); аналіз конкретних ситуацій (розв’язування ситуаційних задач); пошукових та частково-пошукових методів. Формуванню
вмінь і навичок у дослідницькій діяльності, стимулу пізнавального інтересу студентів до розв’язання нових проблем, де практично реалізуються
уміння самостійно здобувати й поповнювати свої знання, сприяють інтерактивні та проектні технології. Студентам пропонуються різні теми проектів, виконання яких розраховане на визначений термін, упродовж
якого здійснюється самостійна робота, індивідуальна, парна та групова.
Традиційні форми навчання у вищій школі, потребують пожвавлення,
внесення певних нестандартних методичних прийомів. З цією метою при
викладанні предметів природничого напряму, застосовуються різноманітні прийоми активізації лекційних та практичних занять, зокрема: лекціядискусія, яка передбачає активний обмін думками в інтервалах між логічними розділами лекції, що пожвавлює навчальний процес, активізує
пізнавальну діяльність, дає можливість викладачу керувати думкою слухачів; лекція-бесіда (інформаційні, проблемні запитання до аудиторії),
що забезпечується активною й змістовною взаємодією викладача з аудиторією; лекція-аналіз конкретної ситуації та інші. Зростаюче значення у
стимулюванні активної навчальної діяльності майбутнього фахівця, набуває науково-дослідна робота студентів, у зв’язку з чим вдосконалюються
форми наукової роботи, які сприяють розвитку пізнавальних інтересів та
творчого потенціалу студентів.
Таким чином, навчання студентів природничих дисциплін у системі
ступеневої освіти, реалізується в межах багатоманітної цілісної системи
сучасних організаційних форм, методів й прийомів навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності та направлені на свідоме засвоєння знань студентів і є одними із найважливіших у вмілому використанні
знань, умінь й навичок як в стандартних, так і нестандартних ситуаціях.
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ІННОВАЦІЙ У ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ЛІКАРІВ ТА ЇХ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ
Кобрин Т. З. , Васкул Н. В., Мізюк Р. М.
ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

Відповідно до вимог закону України «Про вищу освіту», Націона144

льної доктрини розвитку освіти, Програми розвитку медичної освіти до
2020 року, проблема становлення особистості майбутнього фахівця, саме
в період його навчання у вищому медичному навчальному закладі —
розглядається як одна з пріоритетних. Сучасний зміст вищої медичної
освіти покликаний на зміну передовсім парадигми вищої медичної освіти,
а саме відхід від предметоцентризму та перехід до студентоцентризму.
Особлива увага звертається на необхідність забезпечення продуктивної
спрямованості особистості, а також на потребу підвищення адекватності
завдань навчального процесу тим реальним завданням, які доводиться
розв’язувати медичним фахівцям на різних етапах професійної діяльності.
У добу глобалізації світових економічних і культурних процесів, в
Україні зростає соціальне замовлення на підготовку фахівців з високорозвиненим інтелектом, неординарним гнучким мисленням, а також вільним
володінням іноземними мовами. В умовах потреби посилення конкурентноспроможності випускників медичних вузів та зростаючої глобалізації
освіти, особлива увага надається використанню інтерактивних методів
викладання.
У контексті інтернаціоналізації навчання, коли зростають можливості двосторонніх та багатосторонніх зв’язків і контактів між вищими
навчальними закладами різних країн, незаперечною є актуальність використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ).
ІКТ відзначаються високою функціональністю, оскільки дають можливість сприймати інформацію різними сенсорними каналами, візуалізувати абстрактну інформацію, симулювати реальні клінічні ситуації. ІКТ
дають змогу представити матеріал структуровано у вигляді формул, таблиць та схем, які студенти самостійно заповнюють, тобто все це стимулює перехід від пасивного прийняття нового матеріалу до активного
способу навчальної діяльності, а також сприяє підвищенню мотивації
студентів до навчання та оптимізації навчального процесу на практичних
заняттях з інфекційних захворювань.
В умовах стрімкого розвитку сучасних комп’ютерних технологій та
засобів зв’язку, студенти на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології
мають широкі можливості доступу до інтернет-ресурсів. Технологічні
можливості кафедри забезпечують постійний доступ студентів до наукової інформації, до формальних і неформальних баз лекцій, іншої навчальної інформації через використання Wi Fi у кожній аудиторії та навчальних кімнатах. Завдяки сучасному обладнанню лекційних та навчальних
аудиторій мультимедійними проекторами і моніторами, навчальний матеріал на кафедрі виконано у вигляді презентацій із включенням візуальних матеріалів, відеоматеріалів, навчальних фільмів, різноманітних тестових завдань.
Зменшення в межах кредитно-трансферної системи кількості аудиторних годин на читання лекцій та збільшення часу на позааудиторну
самостійну роботу стимулює в сучасних умовах до застосування активних
форм викладання лекцій для студентів медичних університетів.
У відповідь на вимоги часу, з метою модернізації стандартів вищої
освіти, задля формування у студентів відповідальності та мотивації до
отримання професійних вмінь і навичок в навчальному процесі на кафедрі паралельно з удосконаленням традиційних, впроваджуються й новітні
організаційні форми лекційних і практичних занять, зокрема: міждисциплінарні семінари у вигляді конференцій, проблемні лекції, практичні за-
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няття з використанням елементів проблемно-пошукового навчання, майстер-класи, різнопланові практичні заняття з використанням сучасних
інноваційних технологій.
Широке застосування інноваційних форм і методів роботи студентів під керівництвом викладача та повноцінна самостійна робота в навчально-практичних, тренінгових центрах ІФНМУ, в симуляційних центрах, на об’єктах майбутньої професійної діяльності сприяють кращому
оволодінню студентами практичними навичками.
Таким чином, на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології проводяться різнопланові практичні і лекційні заняття з використанням найсучасніших інноваційних технологій, з метою формування медичного
фахівця як особистості з високими професійними якостями.
Реформування навчально-виховного процесу з урахуванням нових
стандартів вищої освіти розроблених відповідно до Національної рамки
кваліфікації (Наказ МОН №600 від 01.06.2016 р.), які базуються на компетентністному підході і поділяють філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу міжнародного Проекту Тюнінг (TUNING); розробка основних, спеціальних компетентностей; переосмислення ролі Європейської кредитно-трансферної системи та перетворення її у Європейську
кредитно трансферну-накопичувальну систему дозволяють формувати у
студентів фахові (предметні) компетентності та забезпечують їх конкурентоздатність на ринку медичних послуг.

ВАЛЕОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА
ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
СТУДЕНТІВ
Корінчак Л.М.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

Досліджений фізичний розвиток та стан здоров’я студентів Уманського державного педагогічного університету в динаміці п’яти років
навчання. Визначені переважаючі фактори, що вливають на формування
здоров’я студентів. Запропоновані заходи корекції фізичного та психічного здоров’я.
Проблемам здоров’я учнівської та студентської молоді особливу
увагу приділено в багатьох урядових документах. Так, Національна
доктрина розвитку освіти визначає, що «пріоритетним завданням системи
освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного
здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної
цінності» [1]. У вищих навчальних закладах проблему збереження та
підтримання здоров’я студентської молоді вирішують шляхом оновлення
відповідних педагогічних форм, методів і засобів.
Однією з умов ефективного навчання студентів у вищому навчальному закладі є оптимальний рівень їх здоров’я протягом всього періоду здобування освіти.
На сучасному етапі розвитку суспільства і реформування освіти
навчальна діяльність студентів вимагає засвоєння значного обсягу інформації і формування широкого спектра професійних вмінь та навичок.
Цей процес здійснюється, як правило, в умовах дефіциту часу і супроводжується значною напругою фізичних, психоемоційних і інтелектуальних
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можливостей студентів (Н.К. Коробейніков, А.А. Міхеєв та ін.).
Дослідження стану здоровя студентів виявляють дуже несприятливу ситуацію, адже студенти представляють особливу групу, яка частіше, ніж інші соціальні групи, страждає на різні захворювання (В.С. Соколовський, В.Ю. Середовська та ін.).
Метою нашої роботи було вивчення рівня фізичного розвитку та
стану здоров’я студентів Уманського державного педагогічного університету упродовж терміну навчання та виявлення факторів, що впливають
на стан фізичного і психічного здоров’я, а також розробка заходів індивідуальної корекції здоров’я.
Для дослідження використовувалися фізіометричні, соматоскопічні
та соматометричні методи, анкетування, та проводився аналіз результатів медичних оглядів.
Проте для досягнення відмінного здоров’я студентам необхідне
глибоке усвідомлення його значимості та важливості, що передбачає
практичне ведення здорового способу життя. Адже дослідження ВООЗ
засвідчили, що здоров’я людини залежить:
 на 50 % — від способу життя, умов життя та праці;
 на 20 % — від спадкових чинників та біологічних факторів (вік,
стать, конституція тіла);
 на 20% — від стану навколишнього середовища;
 на 10 % — від рівня охорони здоров’я.
Але найбільший генетичний вплив на здоровя, приблизно 50%,
має неправильний спосіб життя: стресові ситуації, гіпотонія, низький
освітній і культурний рівень, незбалансоване неритмічне харчування,
шкідливі звички та інше [5].
Як показали результати наших досліджень, що на початковому
етапі навчання у студентів визначався переважно низький рівень фізичного розвитку. Значна кількість першокурсників вже мала хронічні захворювання, набуті в шкільному віці. Звичайно, факти зниження всіх
компонентів здоров’я у студентів першого курсу відбиває складність їх
адаптації в умовах вищої школи [3].
Студенти молодших курсів, не маючи навичок фізичної культури,
загартовування, здорового способу життя в напружених умовах навчання
у вищому навчальному закладі, часто хворіють. В першу чергу у них
переважають простудні захворювання [5], і безперечно, це є наслідком
недостатнього валеологічного виховання в сім’ї та школі.
Анкетування проведене серед студентів, виявило ще одну негативну тенденцію, пов’язану з існуючими у студентів якісними відмінностями
між уявленнями про фактори, що забезпечують індивідуальне здоров’я
людини та їх практичною реалізацією [2].
До того ж, не маючи відповідного виховання в сім’ї та школі про
першочергову цінність здоров’я, про важливість для молодого організму
м’язової активності, загартування, раціонального режиму харчування,
першокурсники ухиляються від активних занять фізичною культурою, не
роблять ранкову гімнастику і таке інше [2].
Таким чином, проблему зміцнення здоров’я і фізичної підготовки
студентської молоді необхідно починати з формування у неї мотиваційноціннісного ставлення до фізичної культури та до здорового способу життя. З перших днів перебування у вузі студент повинен отримати наукові (
медико-біологічні, гігієнічні і соціально-економічні) обгрунтування значущості фізичної культури, спорту, до здорового способу життя. Вже на
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першому курсі майбутній спеціаліст повинен знати всі фактори і умови,
що загрожують його здоров’ю, знижують рівень захисних сил і компенсаторних механізмів. Майбутній спеціаліст повинен знати прийоми й методи
підвищення рівня фізичних резервів організму та шляхи формування
професійного здоров’я.
Особиста мотивація збереження, зміцнення і корекції свого здоров’я фізичних, психологічних, інтелектуальних якостей ставить молодих
людей на правильний шлях ведення здорового способу життя. Адже
сучасне суспільство вимагає не просто освічених, але й фізично і психологічно здорових людей [6].
Розв’язанню цієї суспільно важливої задачі сприяє вивчення курсу
«Валеологія» та діяльність запровадженої «Школи здоров’я».
Основними пріоритетами школи повинні бути:
 підвищення свідомості в питаннях цінності здоров’я і здорового
способу життя;
 формування потреб в проведенні реабілітаційних процедур для
зняття стресів і в медичних оглядах для виявлення порушень в
стані здоров’я;
 подолання і викорінення невротичних компонентів власного
внутрішнього світу [1];
 корекція здоров’я студентів оптимізацією рухової активності,
дробним гіпоксичним диханням, психотерапією [3].
Система валеологічної освіти повинна бути спрямована на оволодіння певним обсягом знань про свій організм, на формування мотивів,
переконань і потреб в здоровому способі життя. Важлива роль при цьому
відводиться фізичному компоненту здоров’я і впливу оптимальної рухової
активності на стан здоров’я, оскільки гіподинамія призводить до зниження імунних властивостей крові, зрушень у функціональному стані серця,
зниження обсягу циркулюючої крові, зниження аферентної стимуляції
клітин головного мозку, зниження розумової і фізичної працездатності,
розвитку детренованості систем організму і механізмів їх регуляції. Але
надто шкідливими є і великі фізичні навантаження, які призводять до
перенапруги всіх систем організму, зниження їх функціонального стану,
зменшення опору до інфекцій [5].
Тому формування необхідних знань, вмінь і навичок для визначення оптимальних рухових режимів, які підвищують функціональний
стан студентів, а також увага до психічних і соціальних компонентів здоров’я — найважливіших знань валеологічної освіти та валеологічного
виховання.
Саме такий комплексний підхід, що вирішує два завдання — самозберігаючу поведінку і активацію мотиваційної складової [2] — сприяв
наприкінці навчання у вузі покращенню фізичного розвитку студентів та
стану їх здоров’я взагалі.
Так, кількість юнаків і дівчат з низьким рівнем фізичного розвитку,
зменшилась на п’ятому році навчання відповідно в 2,5 і 1,8 рази.
Таким чином:
1. На початкових етапах навчання в педагогічному вузі студенти
виявляють переважно низький рівень фізичного розвитку, що обумовлює
у них часті застудні захворювання.
2. Переважаючими факторами, що значно впливають на фізичний
розвиток та здоров’я студентів, є стресові ситуації, гіподинамія, незбалансоване нераціональне харчування, низький освітній рівень в питаннях
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збереження і зміцнення здоров’я, шкідливі звички та інше.
3. Комплексний підхід до валеологічної освіти, виховання і корекції здоров’я студентів дозволяє значно покращити їх фізичний розвиток і
стан здоров’я в цілому.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОГО
ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДЛЯ ЕКОЛОГО БЕЗПЕЧНОГО
РОЗВИТКУ
Ліпський П.Ю.
Еколого-медична академія, м. Київ, Україна

Метою даної роботи є короткий виклад власної концепції збереження здоров’я та протидії депопуляції народонаселення шляхом впровадження системи еколого-валеологічної освіти для переходу України на
засади сталого розвитку (СР), яка народилася в процесі багаторічних
досліджень автора [3-6]. Одне із визначень СР стверджує, що це такий
соціально-економічний розвиток, який здійснюється без руйнування
довкілля, при якому реалізовується справедливий розподіл природних
благ як в межах одного покоління так і між поколіннями і при цьому діти
в своїй самореалізації більш щасливі, ніж їхні батьки. Перехід України до
СР — це здійснення надскладного комплексу взаємоузгоджених управлінських, економічних, соціальних, екологічних заходів, спрямованих на
зміну системи суспільних відносин на засадах довіри, партнерства, солідарності, консенсусу, етичних цінностей, якісного життєвого середовища,
національних джерел духовності. Розумної альтернативи СР немає [6].
Україна одна із небагатьох країн світу, керівництво якої не реалізує на
державному рівні Національну стратегію СР. Несформульованість національної ідеї, відсутність стратегії, мудрої державотворчої еліти призвели
до того, що в суспільстві стали домінувати стихійні процеси, які дозволили несправедливий перерозподіл національного «пирога», допустили
безмежну нерівність в розподілі природних благ та національного багатства, наслідком чого постали: висока соціальна напруженість, несконсолідованість і нестабільність українського суспільства, системна криза, війна… Найпершим, що потрібно зробити для переходу на засади СР, виходячи з нинішніх реалій, це допомогти народу вижити і зберегти здоров’я
— найважливішу цінність. Нинішня система охорони здоров’я з її перма149

нентним реформуванням та залишковим принципом фінансування не
зможе забезпечити належний рівень здоров’я народу: лікарі зацікавлені
в постійному лікуванні, а не в тому, щоб люди були здоровими. Про побудову профілактичної медицини в наших нинішніх реаліях говорити не
приходиться. Тому головною рушійною силою стають валеологи, завданням яких є навчити людей зберігати та зміцнювати своє здоров’я, формувати довголіття без дорогої, імпортної фармакохімії. Тобто, необхідно
якнайшвидше сформувати валеологічну компетентність (ВК) не лише
молоді, а всього населення. ВК ми розуміємо як комплекс основоположних знань про індивідуальне здоров’я, практичних навиків застосування
цих знань, умінь створити персоніфіковану програму управління здоров’ям та біологічним віком, ціннісно-мотиваційний комплекс та основи
духовності для формування здорового соціально-психологічного клімату
кожною особистістю навколо себе. Оскільки індивідуальне здоров’я кожної людини залежить не лише від здорового способу життя, а й від екологічно здорового довкілля, то необхідно сформувати в населення екологічну свідомість (ЕС), тобто усвідомлення нерозривної єдності людини і
природи, та дати мотивацію кожній людині до раціонального природокористування, зменшення навантаження на природу в процесі задоволення
зростаючих потреб [2, 8] Потрібні стійкі психологічні установки на ресурсозбереження, енергоефективність, маловідходність. Крім іншого, треба
здійснити перехід від антропоцентричної до екоцентричної екологічної
свідомості [1]. Здійснюючи екологізацію суспільної свідомості ми одночасно будемо формувати екологічну економіку [7, 9]. Крім цього нам потрібна система заходів з природовідтворення, тобто відновлення вже зруйнованого довкілля. Для цього впроваджується нова парадигма соціального управління [2]. ЕС людей виступить рушійним фактором формування
екологічної культури суспільства. В ХХІ ст. розуміння культури певним
чином пов’язувалося з масштабами природоперетворюючої діяльності
(ППД) людини: чим більші масштаби ППД, тим вищим вважався рівень
суспільної культури. Ми пропонуємо нове розуміння сутності культури,
зокрема, екологічної культури суспільства (ЕКС): чим менша ППД суспільства, тим вищий рівень ЕКС. Тому, що перетворення природи здійснюється в цілому переважно не в сторону її покращення, а в сторону її руйнування. Нам потрібно навчитися жити (здійснювати суспільну життєдіяльність) в межах сонячної енергії, використовуючи відновлювані природні ресурси. Треба знайти суспільно-державні важелі стримування певної
субпопуляцї людей (олігархів) від гіперспоживання та руйнування довкілля. Для формування ноосферної свідомості (яка включає крім іншого
ВК, ЕСО, ЕКС та високий рівень духовності громадян) необхідна розробка
та реалізація інноваційних соціальних та педагогічних технологій, тобто
цілеспрямована та планомірна робота комплексу психолого-педагогічних
наук, соціологів і філософів, мотивованих як державою так і громадянським суспільством.
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МОДА НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
Огар А.В., Кондель В.М.
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка,
Україна

Мода супроводжує нас всюди. Зараз модно і вигідно бути здоровим. Модно тому, що багато публічних людей демонструють здоровий
спосіб життя. Піклуватися про своє здоров’я треба, звичайно, не лише
тому, що це модно, а тому що це вигідно і полегшує наше життя. Під
поняттям мода на здоров’я та здоровий спосіб життя ми розуміємо, поперше, здорове і збалансоване харчування, по-друге, активний і рухливий спосіб життя, по-третє, відсутність шкідливих звичок.
Про здорове збалансоване харчування розповідають багато лікарів. На сторінках журналів йде постійна суперечка про те, що означає
оптимальний щоденний раціон [2]. На наш погляд, найкращим є
п’ятиразове харчування: чотири основних прийоми та останній п’ятий
перед сном.
І прийом. Після пробудження слід випивати склянку теплої води і
бажано з розчиненою в ній 0,5 чайної ложки меду. Через 30 хвилин відбувається прийом їжі. Після прийому основної їжі можна з’їсти половину
або ціле яблуко і 40 хвилин не вживати води (це дає організму спокійно
перетравити їжу). Кожен наступний прийом їжі відбувається через
3 години після попереднього.
ІІ прийом. Знову перед ним не вживати води півгодини. Схема ІІ,
ІІІ, ІV та ж сама, що і при першому прийомі.
Цікавим є V прийом. На відміну від попередніх чотирьох, слід вживати кисломолочний домашній сир (творог) з додаванням яблука, ківі,
малини або полуниці. Через 1,5-2 години спокійно лягайте спати, бажано
о 21-22 годині, оскільки години сну до півночі набагато цінніші, ніж після
24 години.
Що ж потрібно їсти перші чотири прийоми? Слід відмовилася від
хлібобулочних виробів, солодощів, цукру, газованих напоїв, смажених
страв і замінити їх на фрукти та овочі, воду (не менше 1,5-2 л), різноманітні каші (пшенична, пшоняна, гречана, рисова, перлова), варене м’ясо
та рибу як джерело білку. Ці продукти містять всі необхідні речовини:
білки, жири та вуглеводи. Також до ранкового раціону слід додати віта-
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мінну складову — OMEGA 3. Жирні кислоти, які входять до її складу відіграють роль у зміцненні клітинних мембран, для здоров’я клітин головного
мозку, сітківки очей. Завдяки жирним кислотам організм зміцнюється,
підвищується імунітет. Велике значення має кислота OMEGA 3 для нормальної роботи серцево-судинної системи. Ризик розвитку серйозних
захворювань при прийомі OMEGA 3 мінімальний. Також відзначаються
позитивні зміни візуально у стані волосся, покращується увага та
пам’ять. Доведено, що кислота бере участь у вирішенні деяких шкірних
проблем.
Наступний компонент здорового способу життя — помірне фізичне
навантаження. Нестача в русі (гіподинамія) сприяє розвитку багатьох
хвороб. Необхідний мінімум рухової активності можна добитися, навіть не
відвідуючи фітнес-клуби і спортзали: Звичайно, якщо у вас певна мета:
схуднути, набрати м’язову масу, збільшити гнучкість суглобів і м’язів —
вам дорога у фітнес-центри. Якщо вас цікавить профілактика — вистачає
15 хвилин вранці і увечері.
Багато фахівців із здорового способу життя виділяють правильний
позитивний настрій як основний. Всі ми знаємо про шкоду для здоров’я
негативних емоцій. Хочемо ми цього чи ні, негативні емоції накопичуються в нашому організмі, викликаючи стреси і хронічні хвороби [1]. Ефективний спосіб боротьби із стресами — активне заняття спортом, особливо
якщо це командний ігровий вид спорту. Учені стверджують, що наші
м’язи спалюють не тільки калорії, але і наші стреси.
Відповідальність за власне здоров’я кожен з нас повинен узяти на
себе. Якщо ми цього не зробимо добровільно, то хвороби змусять нас це
зробити примусово. Тому рухайтеся більше, посміхайтеся частіше, даруйте свій прекрасний настрій всім оточуючим. Будьте здорові!
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ПОНЯТТЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ, ТА
СПЕЦИФІКА ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Онищук С.О.
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету, Україна

Сьогодні Україна знаходиться у новій соціокультурній реальності,
виникнення якої зумовлено потужним впливом процесу глобалізації на
розвиток суспільства. У всіх сферах суспільства та його життєдіяльності
відбуваються незворотні зміни, які вимагають нових підходів до вирішення різних проблем виховання студентської молоді, зокрема майбутніх
фахівців міжнародної торгівлі.
Фізичне виховання, як складова частина системи підготовки майбутніх фахівців, потребує вдосконалення в руслі сучасної концепції розвитку в вишах. Фізичне виховання у вищих навчальних закладах висту152

пає, з одного боку, як фізкультурно-спортивна діяльність, а з іншого — є
навчальною дисципліною, орієнтованою на підготовку особистості, з
різними рівнями підготовленості.
Здоров’язбережувальна
компетентність
(ЗЗК)
(від
лат.kompetencies-коло питань) — передбачає здатність особистості успішно відповідати на індивідуальні та соціальні потреби, діяти в конкретних умовах, виконувати поставлені завдання щодо здоров’я власного та
здоров’я інших. ЗЗК формується та реалізується на комбінації пізнавальних відношень і практичних навичок майбутніх фахівців, їх моральноціннісних уподобань, емоцій, поведінкових компонентів, знань та вмінь,
спрямованих на підвищення рівня власного здоров’я та збереження життя та здоров’я усіх учасників навчально-виховного процесу [2, с. 34].
Здоров’язбережувальна компетентність майбутнього фахівця — це
інтегративна якість особистості, яка забезпечує успішне збереження,
зміцнення та формування здоров'я людини в умовах певного навчального закладу та соціального середовища [1, с. 25-28].
Ми вважаємо, що для сформованості здоров’язбережувальної компетентності в усіх учасників навчально-виховного процесу необхідним є
оптимально поєднування таких чинниів: а) спосіб життя; місце здоров’я в
системі цінностей людини та налаштованість її на тривале й активне здорове життя; б) розвиток усіх складових здоров’я; в) навчання основ
здоров’я; г) формування та доцільне застосування навичок здорового
способу життя у повсякденному житті.
Отже, «формування здоров’язбережувальної компетентності в
майбутніх фахівців міжнародної торгівлі засобами спортивно-масової
роботи» ми трактуємо як процес реалізації досягнення позитивного результату, щодо набуття фізичної підготовленості для збереження гарної
фізичної форми та настрою, позитивних емоцій, та професійної вдосконалості майбутніх фахівців міжнародної торгівлі, та досвід майбутніх
фахівців міжнародної торгівлі.
Метою вивчення дисципліни "Міжнародна торгівля" є формування
системи теоретико-прикладних знань про сучасну роль, функціональне
наповнення та інструментарій міжнародної торгівлі у високо конкурентному середовищі [4, с. 7-8]
Студентський вік є заключним етапом поступового вікового розвитку психофізичних і рухових можливостей організму, коли саме фізична
культура є важливим засобом збереження їхнього здоров’я, природною,
біологічною основою для формування особистості, ефективного навчання, оволодіння професією [3, с. 139].
Ізраїльські вчені з'ясували, що офісні працівники схильні до швидкого набору зайвої ваги. Виявляється, сидячи на стільці, в них збільшується тиск на нижню частину тіла, що призводить до надмірного скупчення жиру. У людей, що ведуть активний спосіб життя, тиск, що призводить до ожиріння «п'ятої точки», нижче на 50%. Сидяча робота —
основна причина сильної слабкості, болю в м'язах, діабету, запорів і
геморою. Робота з комп'ютером негативно позначається на зорі. Виникає
«офісний синдром», ознаки якого — почервоніння очей, відчуття піску в
очах, сухість. Незважаючи на ризики, пов'язані з сидячим способом життя, офісні працівники продовжують свою трудову діяльність [5].
Конкретний перелік компетентностей, яких набуває фахівець з
міжнародної торгівлі під час навчання у виші, визначається тими дисциплінами, які передбачені навчальним планом спеціальності. Різні ВНЗ про-
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понують магістерські програми різного спрямування. Сукупність компетентностей, які отримує фахівець з міжнародної торгівлі під час вивчення
різноманітних дисциплін навчального плану спеціальності, визначається
змістом цих курсів. Для того, щоб бути затребуваним на сучасному українському ринку праці, фахівець з міжнародної торгівлі має працювати над
підвищенням своєї компетентності через засвоєння нових компетенцій,
тому ми маємо навчити студента дбайливо ставитися до занять з фізичного виховання у виші.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗДОРОВОГО
ХАРЧУВАННЯ
Плаксієнко І.Л., Шупта І.М.
Полтавська державна аграрна академія, Україна

Загальновідомо, що фізичне здоров'я людини залежить на 50% від
умов і способу життя (харчування, шкідливих звичок, соціальнопсихологічного навантаження). Тож, здоров'я людини значною мірою
визначається його харчовим статусом і може бути збережене тільки за
умов повного задоволення фізичних потреб в різноманітних якісних харчових речовинах. Оскільки наш генофонд сформувався на протязі багатьох років на природних, чистих продуктах, то забруднення природних
середовищ (грунту, води, повітря) в наш час руйнує генотип людини,
завдаючи шкоди національному генофонду. Екологічно залежні захворювання неспецифічного характеру виступають в якості пускових для розвитку патогенетичних механізмів. Неякісне харчування є причиною багатьох хронічних захворювань, в тому числі і основних хвороб-кілерів —
серцево-судинних захворювань, онкології, цукрового діабету [1].
Патріарху медицини Гіпократу належать знаменитий вислів: їжа
має бути вашими ліками, а вашими ліками має бути їжа. Їжа може сприйматися нашим організмом як ліки, якщо відповідає певним вимогам за
насиченістю і збалансованістю поживними речовинами та відсутністю в
ній токсичних агентів. Харчування ж сучасної людини супроводжується
хронічним дефіцитом мінералів, мікроелементів та вітамінів, ми щоденно
не отримуємо до 60% компонентів, необхідних для нормальної життєдіяльності. Через нераціональне ведення сільського господарства наш
чорнозем поступово втрачає поживну цінність, важливих природних
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речовин недостатньо ні в рослинних, ні в тваринних продуктах. Якщо 50
років назад пшениця містила 20-30% білку, то зараз це 8-10%. Денна
норма вітаміну С міститься тільки в 2 кг яблук, вітаміну А — в 1,5 кг моркви, вітаміну Е — в 1,5 кг арахісу [2]. Не отримуючи комплекс поживних
речовин з їжею, наш організм забирає їх з життєво важливих тканин,
кісток. Ми приречені на споживання додаткової кількості продуктів та
синтетичних вітамінів.
Ще більш загрозливою проблемою є те, що в результаті ультрахімізованого ведення сільського господарства їжа стала носієм потенційно
небезпечних токсичних речовин. Синтетичні мінеральні добрива, гербіциди, інсектициди, стимулятори росту рослин є міною уповільненої дії
для нашого здоров’я. Внесення зайвої кількості добрив не лише забруднює ґрунт, але й змінює його фізико-хімічні і біотичні властивості. Накопичення невикористаних мінеральних добрив призводить до забруднення
грунту не тільки фосфатами, нітритом, а й важкими металами, що містяться в добривах. Так, викликають занепокоєння високі значення вмісту
кадмію в деяких районах Полтавської області (до 0,55мг/кг грунту) [3].
Цілком можливо, що ця величина не перевищує гранично допустиму
концентрацію (0,7мг/кг грунту) тільки за рахунок часткового перерозподілу кадмію у ланцюгу грунт-рослина. Ще однією серйозною проблемою на Полтавщині є підвищений вміст водорозчинних фторидів у
грунтах до 40 мг/кг (ГДК -10 мг/кг грунту) в Карлівському, Чутівському,
Машівському, Шишацькому та Велико-Багачанському районах [4].
Вихід з цього становища лежить в площині впровадження органічного землеробства як цілісної системи господарювання без застосування
синтетичних комбінованих добрив, хімічних засобів захисту рослин. Система органічного землеробства, поєднуючи традиції сільського господарювання та сучасні інновації з використання натуральних засобів та методів ведення сільського господарства, забезпечує збереження природного середовища від забруднення, відновлення родючості грунту, і як
наслідок отримання високоякісних екологічно безпечних продуктів харчування [5].
Виробництво органічної сільськогосподарської продукції у світі за
останні роки стрімко зростає. За даними Міжнародної федерації органічного руху, загальний обсяг органічної продукції в світі досяг 60 млрд.
дол., загальна площа земель, що використовуються для органічного
землеробства сягає 40 млн га [6]. Україна може стати провідним виробником органічної сільськогосподарської продукції для внутрішнього споживання та для реалізації на експорт. Яскравим прикладом успішного
ведення збалансованої системи природокористування є ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області, практичні результати
впровадження принципів та методів органічного землеробства в «Агроекології» з врахуванням стану грунту, набору культур, технічних можливостей загальновідомі в Україні [7].
В перспективі впровадження система органічного землеробство
дозволить узгодити й гармонізувати економічні, екологічні та соціальні
цілі в галузі сільського господарства з метою підтримання та поліпшення
здоров’я грунту, рослин, тварин, людини та нашої планети як єдиного та
неподільного цілого.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА
ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я
Тесля А. С., Поліщук Т.В.
Харківський національний медичний університет, Україна

Головними завданнями «Фізичної культури» та «Основи здоров'я»
є виховання свідомого ставлення студентів до свого здоров'я, формування засад і гігієнічних навичок здорового способу життя, збереження і
зміцнення їх фізичного та психічного здоров'я.
Необхідно впливати на свідомість і поведінку студентів; якість
життя людини, її здоров'я, безпека і благополуччя найбільше залежать
від її поведінки та способу життя.
Навчально-виховні ідеї спрямовуванні на формування у людей позитивних цінностей, знань, ставлень, умінь і навичок.
Отже, саме нові шляхи, засоби і раціональні методи фізичного виховання, що створені в процесі творчої діяльності людства ми виокремлюэмо як інноваційні (новітні) технології фізичного виховання.
Простота правил гри, досить значна кількість гравців, оптимальні
правила для вдалого використання гри в процесі фізичного виховання
студентів.
Сприраючись на це, різноманітні новітні технології фізичного вдосконалення, що включають різноманітні танцювальні та ритмічні вправи
(різновиди аеробіки: степ-, тайбо, бейлі-денс, шейпінг тощо) сприятимуть формуванню правильної постави, гарної ходи, розвитку ритмічності
та координації рухів, що також дуже важливо для студентів.
Спортивно-допоміжна гімнастика набула широкого застосування у
навчально-тренувальних заняттях на сьогоднішній час. Як і мета дисципліни є загальна фізична підготовка і удосконалення певних фізичних
якостей студентів. Це досягається підбором спеціальних вправ для тренування спортсменів: боксерів, гімнастів, футболістів та звичаїних студентів. Основна мета виробничої гімнастики — зміцнення роботи студентів і
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підвищення продуктивності праці. Найбільш поширені дві форми виробничої гімнастики:
1. гімнастика перед фізичним навантаженням ;
2. фізкультурні паузи, які проводяться протягом робочого дня
спеціальних перерв для боротьби з втомою та підвищенням працездатності.
Лікувальна гімнастика є основним засобом лікувальної фізичної
культури. Її завдання — сприяти відновленню здоров’я і працездатності
студентів. Вона широко увійшла в практику роботи лікувальних і лікувально-профілактичних закладів.
У лікувальній гімнастиці застосовується такі вправи, які впливають
як на весь організм людини, так і на окремі його частини.
Заняття основною гімнастикою зі студентами мають на меті поступового залучення їх до серйозної навчальної роботи над рухами, засвоєння найважливіших основ найбільш простих природних рухів (ходьби,
бігу, стрибків, метань, лазіння), а також виборчого впливу на основні
групи м'язів, головним чином для формування гарної постави. Основна
гімнастика в заняттях зі студентами спрямована на якомога більш широку загальну фізичну підготовку до всякої рухової діяльності. Переслідується тільки одна мета — створення необхідних передумов для спортивної підготовки студентів, виконання ними навчальних норм.
Висновки
Як правило, інновації виникають в результаті спроб розв'язати
традиційну проблему новим та необхідним способом, в результаті тривалого процесу накопичення і осмислення фактів, коли і з'являється нова
якість, що несе новаторський сенс у певній меті. Більшість сучасних
інновацій та ідей знаходяться в зв'язку з історичним досвідом і мають
аналоги у минулому. Також можна стверджувати, що інноваційний процес — це мотивований, цілеспрямований і свідомий процес із створення,
освоєння, використання і поширення сучасних ідей (теорій, методик,
технологій тощо), актуальних і адаптованих для цих умов і відповідних
певним критеріям. Тому він спрямований на якісне поліпшення системи
технологій, і припускає зміну поглядів на позиції нововведення.

СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ
НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «БІОЛОГІЯ»
Федотова А.В., Цуруль О.А.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ,
Україна

На сьогодні проблема статевого виховання є надзвичайно актуальною, оскільки в українському суспільстві стрімко зростає відсоток неповнолітніх, які вступають в статеві стосунки під час пубертатного періоду, що породжує цілий комплекс негативних наслідків: зростання кількості абортів, розширення діапазону венеричних захворювань, збільшення
відсотку матерів-одиначок тощо. До різноманіття соціальних факторів, які
негативним чином впливають на школярів, належать вуличні підліткові
групи, відверті та нецензурні фільми, вільний доступ до мережі Інтернет
тощо.
Статеве виховання є напрямком навчально-виховної роботи ЗНЗ та
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сім‘ї. Особлива роль у реалізації завдань статевого виховання належить
навчальному предмету «Біологія». У контексті методики навчання біології
статеве виховання сприяє формуванню моральних та гігієнічних норм
поведінки, пов’язаних із фізіологією та психологією статевого розвитку.
Завдання статевого виховання: навчити молодь керувати статевим інстинктом, підпорядкувати його розумові, моральним принципам; сприяти
всебічному гармонійному розвиткові особистості; прищеплювати з дитинства гігієнічні навички, що забезпечує нормальне формування статевої
системи та функціонування її в зрілому віці; дати знання про психофізіологічні особливості чоловічого й жіночого організмів; формувати ставлення до статевого потягу як невідʼємноїскладовоїлюбові; виховувати
відповідальність за гармонійність майбутніх подружніх відносин 1, с.
231.
Важливою умовою успішної реалізації завдань статевого виховання є забезпечення органічного поєднання природничо-наукових (фізіологічних, медико-гігієнічних) і соціально-моральних аспектів виховання 2,
с. 246. Статева освіта як основа статевого виховання передбачає здобуття школярами сексуальних знань, строго диференційованих у віковому статевому аспекті з урахуванням соціальної та моральної зрілості
учнів.
Аналіз педагогічної теорії та шкільної практики свідчить, що провідними формами, методами та методичними прийомами статевого виховання у процесі вивчення біології є бесіди, лекції, диспути, конференції,
вечори (години) запитань та відповідей, демонстрування відеофрагментів
та презентацій, тренінги, інтерактивні та ігрові прийоми (зокрема «переказ по колу», «дерево мудрості», «шпаргалка» і т.п.) та ін. Вони активізують свідомість, створюють умови для самовиховання та моделювання
сексуальної поведінки учнів.
У ході виконання завдань дослідження ми розробили та апробували в умовах реального навчального процесу заняття, форма проведення
якого, як показує аналіз шкільної практики 3, с. 140, викликає найвищий рівень пізнавального інтересу учнів,  тренінг. Мета: розвивати
здоров’язбережувальну компетентність шляхом усвідомлення учнями
негативних наслідків випадкових статевих стосунків, шляхів запобігання
та профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом. Орієнтовна
тривалість: 75 хв., учасники  учні 8, 9 класів. Організаційна частина
тренінгового заняття (10 хв.) включає мотивацію діяльності, знайомство,
правила та очікування; основна частина (45 хв.) — виконання вправ
«Що ми хочемо отримати від сексуальних стосунків?», «Особиста відповідальність», «Історія одного кохання», «Аргументи «за» і «проти» сексуального дебюту» та «Сексуальна поведінка: міфи та факти», колективне обговорення; заключна частина (20 хв.) — рефлексію, «Емоційний
ланцюжок», повернення до очікувань, підсумки заняття.
З метою вивчення стану обізнаності сучасних підлітків щодо базових знань про сексуальні стосунки ми провели анкетування, яким було
охоплено 40 учнів 7 — 9 класів одного із ЗНЗ Київської обл. Анкета містила 12 тверджень, яким потрібно було дати оцінку: визначити чи воно є
«міфом», чи «фактом» (табл.).
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Результати анкетування
Відповіді учнів (%)
«Міф»
«Факт»

Твердження
1. Більшість підлітків здійснюють статевий акт до
закінчення школи
2.Активне статеве життя не є запорукою популярності
серед однолітків
3.На фізіологічному рівні сексуальне бажання у дівчат
таке ж сильне, як у хлопців, але задля збереження
своєї репутації дівчата мусять говорити «ні»
4.Цнотливий хлопець є справжнім чоловіком
5.Людина-носій ВІЛ може інфікувати свого сексуального партнера
6.Якщо хлопець сексуально збуджений, то він може
примусити дівчину до сексу
7.Утримання — єдиний 100% метод контрацепції
8.Використання презервативів під час статевих контактів може зменшити ризик ВІЛ-інфекції
9. Під час першого статевого акту дівчина не зможе
завагітніти
10.Венеричні захворювання не передаються статевим
шляхом
11.Статевий акт без презерватива є ознакою довіри
одне одному
12.Дівчина може завагітніти до початку першої менструації

12

88

3

97

83

17

37

63

3

97

92

8

1

99

75

25

91

9

98

2

67

33

4

96

Аналіз відповідей учнів на запитання анкети дозволяє зробити висновки, що сучасна молодь є мало обізнаною в питаннях щодо сексуальних стосунків, що у свою чергу свідчить про низький рівень статевої
вихованості учнів. Результати проведеного дослідження підтверджують
доцільність подальшого дослідження проблеми у контексті реалізації
Концепції Нової української школи.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ
Хлопов А.М.
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка,
Україна

Утвердження загальнолюдських цінностей, збереження здоров’я
громадян України є винятково актуальною проблемою сьогодення. Інте159

рес до питань здоров’я викликаний насамперед соціальним замовленням
суспільства на особистість, здатну до здорового способу життя та соціальної активності. Згідно державної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) та «Національної доктрини освіти України у ХХІ столітті» стратегічним завданням освіти є виховання освіченої, творчої особистості, всебічний розвиток людини, становлення її духовного, психічного та фізичного
здоров’я. Тому обов’язковим компонентом національної системи освіти
мають бути знання про формування, збереження та зміцнення здоров’я.
Проблеми здоров’я та освіти висвітлені в роботах Р. І. Айзмана,
Ю. К. Бабанського, Г. К. Зайцева, В. В. Колбанова, Н. К. Смирнова,
Л. Г. Татарникової, Є. Є. Чепурних та ін. Питанню формування здорового
способу
життя
молоді
присвячені
праці
М. Я. Віленського,
В. Г. Воронцової,
Р. С. Сафіна,
А. П. Внукова,
В. А. Вишневського,
Г. К. Зайцева, В. З. Когана, Л. М. Митіної та ін. [1, C. 85–89].
Модель здоров’язберігаючої професійно-педагогічної діяльності
майбутнього вчителя технологій є упорядкованою сукупністю взаємопов’язаних структурних компонентів, а саме:
 мотиваційно-ціннісного,
який
забезпечує
професійнопедагогічну спрямованість на здійснення здоров’язберігаючої
професійно-педагогічної діяльності та передбачає визнання
людини та її здоров’я як найвищих цінностей, свідоме бажання
здійснювати духовне наставництво студента на шляху його
здорового розвитку; сформованість сукупності особистісно
значущих якостей (відповідальність, працездатність, педагогічний такт, емпатія, урівноваженість тощо), необхідних для реалізації завдань здоров’язбереження студентів у взаємодії з іншими учасниками педагогічного процесу; свідоме ставлення
майбутнього вчителя до свого здоров’я, мотивація ведення
здорового образу життя на шляху самоосвіти й саморозвитку;
 когнітивного
—
сукупності
узагальнених
психологопедагогічних знань, які необхідні для здійснення здоров’язберігаючої професійно-педагогічної діяльності — знання
про закони вікового та індивідуального здорового розвитку дитини, основи формування здоров’я людини; про роль, функції,
види педагогічного спілкування, доцільне використання методів викладання, раціональної організації навчання, оцінювання
навчальної
діяльності
дітей,
освітніх
технологій
здоров’язбереження тощо;
 процесуального — сукупності вмінь (гностичних, прогностичних, комунікативних, організаторських), якість засвоєння яких
необхідні для організації навчання й виховання учнів, що
сприяє збереженню й зміцненню здоров’я дітей — інтерпретувати й адаптувати навчальну інформацію до завдань індивідуалізації навчання, складати карту індивідуального розвитку
учня, забезпечувати високу працездатність і адекватне відновлення сил учнів через оптимальне сполучення розумової й
емоційної активності дитини, фронтальних, групових та індивідуальних форм роботи з учнями, зміну видів навчальної діяльності, чергування періодів концентрації й розслаблення тощо;
 аналітико-результативного, що передбачає аналіз, осмислення,
самоаналіз виконаної роботи [3, C. 101–103].
Сучасному педагогові необхідно володіти різними технологіями,
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щоб успішно їх застосовувати у навчально-виховному процесі. Інноваційні технології умовно поділяються на здоров’язберігаючі, оздоровчі,
технології навчання здоров’ю, технології виховання культури здоров’я.
Охарактеризуємо кожну із них:

здоров’язберігаючі (профілактичні щеплення, забезпечення
рухової активності, вітамінізація, організація здорового харчування);

оздоровчі (фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, арттерапія);

технології навчання здоров’ю (включення відповідних тем в
зміст предметів загальноосвітнього циклу);

виховання культури здоров’я (факультативні заняття із розвитку особистості учня, позакласні та позашкільні заходи, фестивалі, конкурси) [2, C. 91–95].
Водночас доводиться констатувати, що незважаючи на значну
увагу держави, науковців до питань здоров’я зростаючого покоління,
поки ще ця проблема не розв’язана належним чином.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ, ВИХОВАННЯ ТА
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ.
Цвєткова Н.М., Якуба М.С.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

Сучасна людина, яка здатна протистояти більшості природних
явищ, розплачується за це поступовою втратою прямого зв’язку з природою. Водночас жива природа неухильно втрачає свій потенціал. У зв’язку
з цим екологічні проблеми стають дедалі актуальнішими. Поступово у
свідомості більшості громадян світу формується глибоке переконання у
необхідності ефективного збереження природи. Перед суспільством виникають основні завдання — здійснити кардинальні зміни у свідомості,
сформулювати і добровільно дотримуватись самообмежень, продиктованих законами біосфери, змінити стереотипи поведінки, механізми економіки і соціального розвитку.
Екологічна грамотність суспільства можлива лише за умов розуміння основних біологічних законів та процесів, що відбуваються у довкіллі. Підвищення рівня культури громадян України у взаємодії з природою й екологічна підготовка кадрів в умовах складного перехідного періоду країни набувають важливого державного значення й повинні забезпечити вирішення життєво-важливих проблем людства.
Сучасна екологічна освіта повинна врятувати людство від екологічної кризи шляхом формування нового екологічного світогляду. Екологі-

161

чна освіта — це цілеспрямовано організований, планово і систематично
здійснюваний процес засвоєння екологічних знань, умінь і навичок. Серед завдань екоосвіти:
 формування знань про закономірності зв’язків природних
явищ, єдності живої та неживої природи, про взаємодію людини, суспільства і природи;
 виховання мотивів, потреб і навичок екологічно доцільної поведінки та діяльності, здорового способу життя, потягу до активних дій з охорони довкілля;
 розвиток інтелектуальної та емоційної сфер психіки учнів та
студентів на основі причинного аналізу екологічних ситуацій,
емоційного переживання стосовно природи.
Сучасна система екологічної української освіти складається з двох
підсистем: неформальної та формальної.
Функцією підсистеми неформальної екологічної освіти є оперативне і ефективне поширення і популяризація інформації екологічного змісту, формування громадської думки, пропаганда здорового способу життя,
розумного і бережливого ставлення відносно довкілля. Процес неформальної екоосвіти виконує провідну роль у формуванні особистості громадянина, оскільки стосується усіх людей без виключення. Підсистема
неформальної екологічної освіти враховує здебільшого вікові особливості
людини.
Неформальну екологічну освіту здійснюють: родинне коло, засоби
масової інформації, заклади культури, спортивні установи, ботанічні
сади, рекреаційні установи, осередки туризму, заповідники тощо. Максимальна роль неформальної екологічної освіти належить сімейному і родинному вихованню, тому основну роль у процесі виховання дітей та
молоді відіграють батьки та близькі родичі, оскільки рівень їх екологічної
освіти є фундаментом для формування екологічного світогляду молодого
покоління.
Підсистему формальної екологічної освіти становлять приватні та
державні освітні установи та заклади (дошкільні заклади, школи, заклади
позашкільної та післядипломної освіти, навчальні заклади усіх рівнів
акредитації тощо). Підсистема формальної екоосвіти спирається на освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні й орієнтується на основні ланки системи освіти (дошкільна, шкільна, позашкільна, професійна і вища освіта
тощо).
Надзвичайно важлива роль формальної екологічної освіти у процесі підготовки фахівців екологічного спрямування. Підготовка фахівцівекологів на сучасному етапі розвитку нашої країни є одне з найважливіших завдань, оскільки від якості їх освіти значною мірою залежить майбутнє народу і суспільства України та інших держав.
З огляду на сучасні вимоги до фахівців із вищою освітою в Україні
студент-еколог повинен:
 володіти ключовими поняттями екології та добре розуміти різницю між традиційною і сучасною наукою, знати етапи розвитку екологічних знань;
 ознайомитися з сучасними напрямками розвитку екології та
навчитися критично ставитись до різних течій в екологічних
дослідженнях;
 знати міжнародні організації, які займаються розробкою та реалізацією екологічних програм й самі ці програми;
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знати структуру Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та обласних екологічних служб;
 уміти ухвалювати самостійні рішення з розв’язання екологічних
проблем та завдань;
 володіти навичками популяризації основних природоохоронних
ідей та активно залучати спільноту до вирішення екологічних
проблем.
Враховуючи важливість і актуальність сучасної екологічної освіти
варто зазначити, що володіння низкою екологічних знань ще не є свідченням екологічної вихованості людини. Екологічне виховання характеризується обов’язковою активною природоохоронною позицією.
Вирішення проблеми підвищення екологічної культури усіх верств
населення лежить у площині екологічної освіти, одним з дієвих важелів
якої є популяризація екологічних проблем та доступне інформування
населення країни щодо можливих шляхів вирішення цих проблем.
Екологічні освіта і виховання формують гармонійну особистість —
громадянина, розвиваючи його психоемоційну та інтелектуальну сфери,
уміння передбачати наслідки своєї поведінки у природі та суспільстві,
здатність логічно мислити і приймати конструктивні рішення щодо збереження довкілля, формувати ставлення до природи як до світу свого буття
та майбутнього існування своїх нащадків.
Екологічне виховання та інформування населення, екологічна підготовка кадрів вказані в документах, затверджених на Всесвітньому
Самміті в Йоганнесбурзі як засіб здійснення переходу до сталого розвитку у ХХІ столітті усіх країн світу і є основними засобами збереження довкілля.

МЕДИЧНА І ДОМЕДИЧНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ
Цина А.Ю.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Україна

До системи центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, входять підпорядковані сили цивільного захисту, навчальні заклади
та наукові установи, заклади охорони здоров'я (медичні підрозділи),
(далі — органи та підрозділи цивільного захисту). В повноваження місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері
цивільного захисту входить завдання медичного захисту населення,
створення медичних формувань Державної служби медицини катастроф,
необхідних для надання медичної допомоги та життєзабезпечення населення.
Здійснення заходів медичного захисту населення покладається на
сили цивільного захисту (аварійно-рятувальні служби, добровільні формування) відповідно до їх повноважень та обов'язків. Згідно статті 27
Кодексу цивільного захисту України медичний захист населення є однією
з основних функцій сил цивільного захисту щодо захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій [3].
Основним завданням сил цивільного захисту є надання екстреної
медичної допомоги постраждалим у районі надзвичайної ситуації і транс-
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портування їх до закладів охорони здоров'я. Професійні рятувальні
службі є службами, працівники яких працюють за трудовим договором, а
рятувальники в ній проходять професійну, спеціальну медичну та психологічну підготовку.
Згідно статті 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»
працівниками системи екстреної медичної допомоги ємедичні і немедичні
працівники центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,
станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної
допомоги, які безпосередньо надають екстрену медичну допомогу та/або
забезпечують її надання згідно із цим Законом [1]. Кваліфікаційні та інші
вимоги до медичних та інших працівників системи екстреної медичної
допомоги визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони
здоров’я — МОЗ.
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних
працівників за державним замовленням для потреб системи екстреної
медичної допомоги забезпечується відповідно до закону центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.
До складу сил цивільного захисту також входять добровільні формування цивільного захисту. Вони складаються з громадян, що виконують завдання з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
які вивчають способи захисту від надзвичайних ситуацій, надають домедичну допомогу.
Законом України «Про екстрену медичну допомогу» визначений
список категорій працівників, які повинні пройти навчання і забов’язані
надавати долікарську допомогу. Це працівники аварійно-рятувальних
служб, пожежної охорони, поліції, фармацевтичні працівники, провідники
пасажирських
потягів,
борт-провідники,
працівники
кінотеатрів,
стадіонів, нічних клубів, хоча б по декілька осіб у кафе, ресторанах,
тобто всюди де можуть перебувати люди, працівники готелів (хоча б по
одній особі на 2 поверхи). Навчання цих осіб здійснюється центрами
медицини катастроф, на курсах Червоного хреста, Державної служби з
надзвичайних ситуацій, у інших закладах, які мають ліцензію центрів
медицини катастроф і завершується видачею посвідчення про навченість
наданню долікарської допомоги.
Законом України «Про охорону праці» обумовлено, що всі працівники при прийомі на роботу і в процесі роботи повинні проходити за
рахунок роботодавця навчання і інструктажі з охорони праці щодо поведінки в екстрених ситуаціях і надання долікарської допомоги [2]. Всі ці
навчені особи можуть надавати долікарську допомогу на свій розсуд за
згодою потерпілих, але зобов’язані обов’язково викликати екстрену
медичну допомогу. І тільки зазначені в Законі Ураїни «Про екстрену
медичну допомогу» категорії працівників долікарську допомогу надавати
забов’язані.
Література
1.

Закон України «Про екстрену медичну допомогу» / Електронний ресурс. —
Режим доступу:

164

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5081-17.
2. Закон України «Про охорону праці» (нова редакція зі змінами та доповненнями
станом на 1 січня 2013 року). — К.: Основа, 2013. — 72 с.
Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» / Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 44. — С. 463.
3. Кодекс цивільного захисту України / Електронний ресурс. — Режим доступу:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ST000992.html.

PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF FITNESS TRAINING
Cherevko Y., Polischuk T.V.
Kharkiv National medical university, Ukraine

The complex of physical exercises aimed to improve the functional
state of the body to normal rates, called physicall exercise. The primary
purpose of this training is to increase the level of physical condition to values
that provide stable condition of an organism. This is one of the main objectives of the prevention of cardiovascular diseases, a major cause of disability
and mortality in modern society. It determines the specificity of exercises
and requires an appropriate selection of loads, methods and ways of training. In the health training there are three main types of exercises with different electoral trends:
Type 1 — cyclic exercises of aerobic orientation, contributing to the
development of General endurance; Type 2 — cyclic exercises, mixed aerobic-anaerobic types, developing a special (high-speed) endurance; Type 3
— acyclic exercises that increases strength endurance.
However, wellness and a preventive effect against certain diseases,
e.g., atherosclerosis or cardiovascular pathology were characterized only by
exercises aimed for the development of aerobic capacity and general endurance of the organism (this situation is particularly highlighted in the recommendations of foreign publications, in particular the United States). Thus,
the main type of load used in the health physical education — aerobic cyclic
exercises (I type). The most available and effective of these exercises is
Jogging. In that case, the physiological basis of training will be considered as
an example of this type of exercise. In the case of using other cyclic exercises are saved the same principles of dosage of physical activity. The degree
of impact on the body in health physical education distinguished threshold,
optimal, peak load, and overload.
The threshold load is the load exceeding the level of routine physical
activity, the minimum value of the load, which gives a positive health effect:
compensation of missing energy consumption, increasing the functionality of
the body and reduce risk factors for health in general. According to the statistics, a decrease can be observed with the volume of running at least 15
miles a week. So, when the standard training program (running 3 times a
week for 25 — 30 min) is accomplished there is a significant decrease of
blood pressure to normal values. The normalization of the fat metabolism on
all indicators (cholesterol, HDL) observed at loads up to 2 hours per week.
The combination of such training with the basics of a balanced diet allows to
struggle successfully with excess weight. Thus, the minimum load for beginners, essential for the prevention of cardiovascular disease and promote
health in general , should be considered 10 — 15 km running in a week or 2
— 3 sessions of approximately 30 min.
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The optimal load is the load of such volume and intensity that gives
maximum health benefits for the individual. Based on many years of research from reputable publicators was discovered that the optimal load for
prepared runners are 40-60 min 3-4 times a week (about 40km a week). A
further increasing of running activity is optional because it does not help to
increase the functionality of the body. Optimal load provide increased aerobic capacity, overall endurance and health, i.e. physical condition and
healthy being. Overcoming the marathon standarts, in turn, is an example of
overload, which can lead to long-term exhaustion and a significant decreasing of the body reserves. In that case, marathon training may not be recommended for performing physical training.
Negative impact on the body can provide preparation for a marathon,
requiring a significant increase in training loads. That's why, before you
begin marathon training, you need to clearly define what is the purpose of
this workout and soberly overthink possibilities taking into the physiological
effects of this exercise.
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1

Підготовка майбутнього лікаря-практика, більше того, лікарядослідника, потребує набуття не тільки певних знань і навичок з біології
та спецдисциплін, а й вимагає системної підготовки в оволодінні основами наукової методології.
Перша причина, що є обґрунтуванням такої необхідності, це широке впровадження концепції доказової медицини (Evidence-based
medicine), суть якої полягає в тому, що рішення стосовно виборів ефективних методів профілактики, діагностики та лікування має ґрунтуватися
виключно на науковій доказовій базі. Розв’язання цієї задачі неможливий
без активного залучення саме лікарів-практиків.
Друга причина полягає в тому, що будь-які наукові результати
мають пройти експертизу та отримати оцінку наукової спільноти з оприлюдненням її у відкритих фахових наукових виданнях. При цьому вимоги
щодо публікацій у галузі медицини регламентуються так званою Ванкуверською групою лікарів [1]. Там, зокрема, зазначено, що «…слід розглянути можливість використання отриманих результатів у майбутніх
дослідженнях і в умовах клінічної практики».
Як наслідок, нині у світовому науковому середовищі, зокрема в біології та медицині, сформувалося певне культурне явище, що має назву
«відтворні дослідження» (reproducible research) [2]. Сенс останнього

166

полягає в тому, що кінцевим продуктом наукового дослідження має бути
не тільки наукова стаття й навіть не реалізація формули «стаття + первинні дані», як того вимагають експерти з біометрики в провідних біологічних і медичних рецензованих наукових виданнях, а втілення формули
«стаття + первинні дані + обчислювальне середовище». Такий підхід
дозволяє будь-якому фахівцю не тільки відтворити представлені результати й перевірити їх на коректність, а й продовжити дослідження на нових даних і тим самим виключити можливість фальсифікацій та похибок.
Наразі в провідних світових університетах [3] та інтернет-ресурсах
дистанційного навчання [4] ведуться семінари та впроваджуються курси
з аналогічною назвою, що говорить про актуальність даного питання у
всьому світі. Як показує досвід авторів, упровадження методів біометрики
в практику майбутніх фахівців біологів і медиків відбувається вкрай
складно. А парадигма відтворних досліджень має необхідність застосовувати ще й елементи програмування. Тож поряд з методичними проблемами на перший план виходить технологічний аспект: пошуку й застосування оптимального програмного інструментарію, що дозволив би біологу
чи лікарю використовувати reproducible research як технологію.
Мета роботи — підвищення ефективності процесу підготовки біологів і медиків за рахунок розробки методики реалізації технології відтворних обчислень у лабораторних дослідженнях.

Рис. Структурно-функціональна схема дослідницького проекту із застосуванням технології відтворних досліджень
Виходячи з аналізу досвіду провідних навчальних і наукових центрів, автори пропонують структуру дослідницького проекту з біології або
медицини із застосуванням мови програмування R вільно поширюваних
фреймворків на її основі (рис.). Даний підхід може бути впроваджений
уже на рівні лабораторних, курсових та випускних студентських робіт,
або навіть на рівні наукових робіт МАН з біології, валеології у випускних
класах і т. ін. Ураховуючи, що проект у парадигмі відтворних обчислень
можна виразити міждисциплінарною формулою «професійні компетенції
+ компетенції з біометрики + компетенції з програмування», то в процесі
його виконання можуть бути задіяні консультанти з відповідних галузей.
На рівні школи − учителі математики й інформатики, або учні, які спеціа-
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лізуються за даними напрямами. Таким чином майбутньому біологу чи
лікарю забезпечується можливість «правильно мислити» ще зі шкільної
лави, використовуючи компетенції з інших предметів.
Автори успішно впроваджують дану ідею в рамках наукових робіт
МАН з біології й валеології серед учнів випускних класів, які планують
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