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На 50% чинником, який обумовлює тривалість життя й стан здоров’я 

людини визначається її спосіб життя [1]. Одна із складових способу життя – це 

фізична  активність. 

Класичною є залежність - дефіцит фізичної руховї активності негативно 

позначається на стані здоров’я різних груп населення [2,3].  
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„Руховий голод”, гіпокінезія і гіподинамія викликають зниження рівня 

здоров’я, збільшення частки хворих людей, викликають такі захворювання, як 

цукровий діабет, захворювання серцево-судинної системи, нервово-психічні 

розлади та інш. У профілактиці даних захворювань („хвороб цивілізації”) серед 

інших складових здорового способу життя  другим чиником є рухова 

активність. 

Серед різноманітних причин, які призводять до зниження адаптаційних 

можливостей [4, 6-15] дослідники та науковці приводять фактор зниження 

рухової активності. 

Для нормального функціонування людського організму і збереження 

здоров'я необхідна певна «доза» рухової активності. У зв'язку з цим виникає 

питання про так звану звичну рухову активність, тобто  діяльність, що 

виконується в процесі повсякденної професійної праці і в побуті. Найбільш 

адекватним вираженням кількості здійсненної м'язової роботи є величина 

енерговитрат,  

Рішення і робота в аспекті питання профілактики негативних наслідків 

дефіциту рухової  активності залишається першочерговою соціальною, 

медичною, педагогічною та економічною проблемою. Протягом  останніх років 

друкуються роботи щодо вивчення медико-біологічних і педагогічних основ 

фізичної активності та впливу фізичної активності, взаємозв’язки рухової 

активності та фізичного стану [3, 4, 5, 6, 7, 8, 14,15].  Рухова діяльність виконує 

роль своєрідного регулятора розвитку організму, є необхідною умовою для 

становлення й удосконалення людини як біологічної істоти та соціального 

суб’єкта.  Як свідчать літературні дані [8, 9, 14, 15], високий обсяг рухової 

діяльності дітей забезпечує кращі показники функціонального стану організму, 

здоров’я та фізичного розвитку. Водночас наукові дослідження засвідчують, що 

в студентів спостерігається значне зниження фізичної активності [6] .  

Завданням цієї роботи є визначення обсягу фізичної активності сучасних 

студентів вищого навчального закладу на момент кінця березня 2021 року. 
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Для цього було проведено опитування серед 89 студентів вищого 

навчального закладу.  

На регулярне відвідування (2-3 рази на тиждень) спортивних секцій, 

тренажерки, домашні тренування, тривалістю 25-30 хв вказали 11,2% студентів.  

На  нерегулярне відвідування спортивних секцій, тренажерки (5-6 разів на місяць) 

вказали - 5,62%. Мали нерегулярні та незначні (1-3 рази на місяць) фізичні 

навантаження - 64,18 %.  Вказали, що  не займалися спортом, не відвідували 

спортивні секції, тренажерний зал - 19% . 

Рівно рік тому  ми досліджували стан фізичної активності сучасної молоді. 

За даними опитування було встановлено, що 19,1% студентів  мали високий 

ступінь фізичної активності, що включало в себе регулярне (2-3 рази на 

тиждень) відвідування спортивних секцій, 23,4% респондентів мали середній 

ступінь фізичної активності, що включало в себе нерегулярне відвідування 

спортивних секцій (7-8 разів на місяць), 42,6% студентів мали нерегулярні та 

незначні (1-3 рази на місяць) фізичні навантаження,  14,9% досліджуваних  

мали низький ступінь фізичної активності, адже вони не займаються спортом, 

не відвідують спортивні секції.  

Як бачимо, показники стали гірші: на 4 % більше тих, хто мали низький 

ступінь фізичної активності, адже вони не займаються спортом, не відвідують 

спортивні секції; на 8 % стало менше тих, у кого у режимі регулярне 

відвідування (2-3 рази на тиждень) спортивних секцій, тренажерки, домашні 

тренування, тривалістю не менше 25-30 хв. 

  У зв’язку із переходом на тривале дистанційне навчання рівень рухової 

активності у студентів знизився. Збільшилася кількість перебування за 

моніторами комп’ютерів та телефонів, сидячий спосіб життя, через 

необхідність велику кількість часу приділяти виконанню завдань письмово 

через комп’ютерні навчальні системи, неможливість займатися у тренажерних 

залах, складність у набутті нової навички самотренування вдома, відсутність 
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потреби добиратися на навчання, виїздити до місць розваг у торгові центри та 

заклади.   

Знаючи, що для поліпшення фізичного стану молоді необхідно 

насамперед використовувати підвищення рівня рухової активності, треба 

проводити агітацію занять фізичними вправами вдома, ознайомлення із новими 

методами та способами і можливостями рухової, фізичної активності у 

зміненому сучасному світі.  
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Introduction 

The   increased   levels   of   chromosomal   instability    have   been     reported   

in   a number   of   allergic    and   inflammatory   diseases.            At        the   same   

time    the   cytogenetic   homoeostasis   in   the      cells  of   asthmatic    patients    

with   different    phenotypes have scarcely  been  studied.                                                                               

The   aim of   the   present    study  was  to      investigate  the         peculiarities   

of   cytogenetic   alterations  in   the   cells   of   allergic           and non-allergic 

asthmatic  patients. 

Materials  and  Methods 

The    frequencies    of   chromosomal   aberrations (CA)    and   sister-

chromatid     exchanges   (SCE)  in  cultured   peripheral    blood    lymphocytes    

were   determined   for   65 (32  allergic and 33 non-      allergic)   asthmatic   patients   

aged   15-67 years. The control   group   consisted        of 20         healthy subjects.  

To  determine  the SCE  frequency  (mean  SCE  number  per  cell)         fifty  

metaphase  plates  with  well-spread  chromosomes   were  scored  per sample on 

coded  slides.  
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200  metaphase  plates  with  well-spread  chromosomes   were studied  for  

each  individual  on  coded  slides  to  analyze  the  CA  frequency (mean  number  of  

CA  per  100  cells). 

The   statistical   analysis was carried out by Student’s t test. 

Results 

 The    significant   (p<0.001)   elevation   of  SCE   and  CA  levels              

was   revealed   in  the peripheral blood  lymphocytes of   asthmatic      patients   (the  

total     group  of   patients)   as  compared  with                     the  healthy  controls 

(figure 1). 

 
In the   cells  of  patients  with  asthma  exacerbation  the  SCE  rates  (figure 2)   

in  allergic   asthmatics  (13.3±0.62)   appeared   to  be  significantly  (p<0.005)   

higher   than  those    in  non-allergic  patients (10.3±0.59).  



Актуальні питання природничих наук:  
теоретичні та прикладні дослідженняи 

www.openscilab.org  Біологічні науки 

© Lintsov A.E., Shevelev S.E., Pleskach N.M., Mikhelson V.M.   
13 

 
 

 At   the  same   time  among  the patients  with  stable  asthma  the CA 

frequencies (figure 3)  were found  to  be  significantly  (p<0.05)   higher           in   

the  cells  of   non-allergic   asthmatics  (6.3±0.55)  than   those  in    allergic  ones 

(4.7±0.52).  

However   neither  SCE   frequencies  in  stable  patients (figure 2)  nor           

CA  rates in  patients  with  exacerbation (Figure 3)  were  established           to 

depend  significantly  (p>0.05)   on the  asthma  phenotype.                                                                              

Irrespective  of  the disease phenotype  both  CA and SCE levels  were significantly  

higher in  patients with  asthma  exacerbation than those in stable  ones (figures 2, 3).  

Conclusions 

The    significant     elevation   of   both  SCE   and   CA  frequencies   in 

peripheral  blood  lymphocytes     was   revealed   in   asthmatic  patients       as  

compared  to  healthy subjects.  The  data  obtained  suggest  that  the  increased   

levels  of  cytogenetic alterations  in  the  lymphocytes  of  asthmatic  patients  may  

depend  on the  asthma    phenotype.                                                                                   

Further   studies   are   neededto elucidate possible mechanisms and 

pathogenetic role of cytogenetic   alterations in asthmatic patients.     
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  Introduction 

The increased frequencies of chromosomal aberrations and sister-chromatid 

exchanges have been reported in lymphocytes of asthmatic patients. At the same time 

the high levels of chromosomal instability are supposed to be associated with 

alterations of the DNA repair capacity. 

The aim of the present study was to investigate the intensity of the DNA repair 

synthesis in asthmatic patients. 

Patients and Methods 

Spontaneous and UV-induced unscheduled DNA synthesis (UDS) in short-

term culture of peripheral blood lymphocytes were evaluated for 58 (33 allergic and 

25 non-allergic) asthmatic patients aged 16-70 years. The control group consisted of 

15 healthy subjects. The UDS intensity was detected by autoradiography method.  

The values of UDS were measured as the number of cells with DNA repair synthesis 

per 100 cells.  Index of stimulation (IS) of DNA repair was determined as the ratio of 

UV-induced to spontaneous UDS values. 
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The statistical analysis was carried out by Student’s t test. 

Results 

 As indicated in the figure 1, the intensity of spontaneous UDS in lymphocytes 

of asthmatic patients (2.9 ± 0.20%) appeared to be significantly (p < 0.02) higher than 

that in the cells of healthy subjects   (1.90 ± 0.30%). The levels of UV-induced UDS 

did not differ significantly   (p > 0.05)  in patients and healthy controls. 

 
 

 

 

 Consequently, the IS values (figure 2) were found to be significantly  

(p < 0.001) lower in patients as compared with the control group             (2.4 ± 

0.14 and 4.4 ± 0.5, respectively).   
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The rates of UV-induced UDS (figure 3) in non-allergic asthmatics (5.6 ± 

0.56%) were established to be significantly (p < 0.05) lower than those in allergic 

patients (7.2 ± 0.58%). The values of spontaneous UDS did not differ (p>0.05) in 

patients with different phenotypes. 
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Conclusions 

We concluded that the intensity of DNA repair synthesis is significantly altered 

in lymphocytes of asthmatic patients as compared with healthy subjects and may 

depend on asthma phenotype.  

Further studies are needed to elucidate possible mechanisms and    

pathogenetic role as well as clinical significance of the DNA repair alterations in cells 

of asthmatic patients. 
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ВПЛИВ РОБОТИ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ  

У ПРОФІЛАКТИЦІ УСКЛАДНЕНЬ  

В ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 

 

Павленко В.В. 

Житомирський  медичний інститут 

 

Актуальність обраної теми полягає у важливості та значущості роботи 

медичної сестри у профілактиці та лікуванні онкологічно хворих. Насамперед, 

на сьогодні сучасна  професійна медицина грає надзвичайно важливу роль, 

тому що з кожним роком все більше й більше захворювань у сфері онкології й 

потребується сучасне професійне обладнання, а також висококваліфіковані 

кадри. 

Мета даної роботи полягає в  зазначеній діяльності та основної ролі  

медичної сестри у профілактиці онкохворих й після операційного періоду.  

Актуальність останніх публікацій та дослідження. Дане питання 

розглядали такі вчені, як: Ганцев О.А., Черенков В.Г, Пічугіна Т.О. 

Виклад основного матеріалу. Основними фазами після операційного 

періоду онохворого є: катаболічна, фаза зворотнього зв’язку та анаболічна.  

Всі ці фази сприяють скорішому одужанню пацієнта. Кожна фаза має свої 

особливості та певну характеристику, починаючи від наявності ускладнень та 

закінчуючи покращення самопочуття, апетиту та нормалізації функції 

внутрішніх органів.  

Після операційного періоду лікування функції медичної сестри стають 

одними з найважливіших, адже саме вона уважно повинна стежити за станом 

здоров’я пацієнта, крім того за функцією найважливіших органів та систем, 

щоб не відбувалося певних патологій. 
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Варто зазначити основні функції медичної сестри в догляді за 

онкохворими: боротьбу з біллю, реабілітацію функції серцево-судинної 

системи та мікроциркуляції, попередження та лікування дихальної 

недостатності, корекція водно-електролітного балансу,  дезінтоксикаційна 

терапія, збалансоване харчування, контролювання функцій екскреторних 

систем. 

Медична сестра оцінює якість медсестринської допомоги, ефективність 

догляду відповідно до отриманих результатів, реакції самого пацієнта, осіб, які 

його оточують. Відзначає, чи досягнута поставлена мета (відсутні біль, інші 

післяопераційні ускладнення, пацієнту забезпечений адекватний догляд, йому 

комфортно у стаціонарі, родичам надано необхідну інформацію), чи, можливо, 

відсутній очікуваний результат або його погіршення. Медична сестра зазначає 

неочікувані результати, побічні ефекти, виявлені нові проблеми і проводить 

відповідну корекцію медсестринських втручань. 

Висновки. Таким чином, роль медичної сестри у встановленні 

онкохворих післяопераційного періоду є колосальною, адже вона є не тільки 

профілактичною, але й психологічною.  
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Однією з основних проблем соціально-економічного розвитку України є 

демографічна. На сьогодні Україна вже перетнула межу зниження 

народжуваності, за якою відбувається незворотне руйнування демографічного 

потенціалу країни. Процес зниження народжуваності у сучасних умовах має 

глобальний характер і зумовлений низкою економічних, соціальних та 

біологічних причин. Тенденція зниження народжуваності посилилася в Україні 

у 90-х роках минулого століття у зв’язку з економічною кризою, різким 

зниженням рівня життя, доходів широких верств населення та невпевненістю у 

майбутньому. Крім того, сучасні революційні процеси та воєнні дії на сході 

країни посилюють та поглиблюють ці кризові явища, перетворюючи їх на 

катастрофічні. Але не зважаючи на всі соціально-економічні кризи та інші 

явища, які посприяли зменшенню народжуваності, на території України є 

населені пункти в яких спостерігається висока народжуваність. До них 

належить село Глинне Сарненського району Рівненської області [5]. 

Метою роботи є аналіз демографічної ситуації с. Глинне за 2010 р. та в 

період з 2015-2020 рр. і фактори, які вплинули на високі показники 

народжуваності та високий природний приріст населення. 

Вивченням проблем демографічної ситуації в Україні займаються як 

зарубіжні, так і вітчизняні вчені, серед яких варто виділити Н. А. Волгіна, Е. М. 

Лібанову, Ю. І. Муромцеву, І. М. Прибиткову та ін. Значний внесок у вивчення 

https://orcid.org/0000-0003-2525-7729
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проблем народонаселення зробили А. Боярський, К. Каутський, Д. Саймон та С. 

Струмілін. У своїх дослідженнях автори акцентували увагу на дії законів 

народонаселення, кількісних і якісних змінах населення. У роботах Е. Лібанової 

та О. Позняка висвітлені питання зміни чисельності населення на основі 

механічного руху населення, особливо трудової еміграції. Проаналізовано 

соціально-економічні характеристики зовнішніх трудових мігрантів, напрямки 

трудової еміграції та фінансові складові трудової еміграції. Актуальність 

проблем транскордонного руху населення в Україні обґрунтована в праці Г. 

Балабанова. Ю. Муромцева аналізує питання чисельності населення, 

відтворення населення (народжуваність населення, репродуктивна поведінка) 

та ряд інших демографічних питань (смертність, природний рух населення, 

міграційний рух населення) [4]. 

Авторами К. Мезенцева, Г. Підгрушного та Н. Мезенцевої  

охарактеризовано особливості пострадянських економічних трансформацій та 

демографічних змін у регіонах держави, наслідком яких стало посилення 

суспільно-просторової нерівності та поляризації соціально-економічного 

розвитку. Виявлено їхні загрози за соціально-економічними та демографічними 

показниками [4]. 

Демографічна ситуація є важливою характеристикою соціально-

економічного розвитку будь-якої території. Село Глинне – знаходиться на 

лівому березі річки Ствиги за 90 км від районного центру, на півночі до 

кордону з Білоруссю 7 км. Перша письмова згадка про село датується 1454 

роком [2].  

При аналізі демографічного стану села Глинне варто розглянути зміни 

загальної чисельності населення впродовж останніх років. Даний показник 

збільшується з 2010 до 2020 р. Загальна чисельність населення варіює від 2706 

до 3502 осіб (рис.1). Загалом впродовж 10-ти років кількість населення 

збільшилася на 796 осіб (рис.1). 
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Рис. 1. Зміни кількості населення (2010-2020р.) 

 

Природний рух населення або зміна поколінь, це один з найважливіших 

процесів в демографічній ситуації країни або населених пунктів. Сюди 

відносять народжуваність, смертність та природний приріст населення. 

 
Рис. 2. Демографічні процеси і відтворення населення 

 

У різні соціально-економічні етапи розвитку країни, спостерігається різна 

кількість новонароджених, різна кількість померлих, як позитивне так і 

негативне сальдо міграцій, та різний природний приріст населення. Найбільша 

кількість новонароджених була у 2015 та у 2017 рр., а найменша кількість 

новонароджених спостерігається у 2019 р. Рівень смертності у різних роках 
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також неоднаковий, найбільша кількість смертей була у 2020 р., а найменша у 

2010 та 2017 рр. Всі ці процеси впливають як позитивно так і негативно на 

природний приріст населення. Найбільший природний приріст спостерігається 

у 2017 р., коли кількість померлих була одна з найменших, а найменший 

природний приріст у 2016 р., коли кількість померлих була одна з найбільших.  

До основних факторів, що впливають на високу народжуваність с. Глинне 

відносять: 

• релігійність людей (близько 40% людей п’ятидесятники); 

• виплати коштів державою при народжуванні дітей (2009-2010 рр.). 

Серед факторів, що вплинули на зниження природного приросту на 1000 

осіб найчастіше виокремлюють: 

• із зростанням економічного розвитку країни, відбувається зростання 

рівня культури, урбанізації, покращення медичного обслуговування і на думку 

дослідника Рубена Хіла це все сприяє зниженню народжуваності [3]; 

• залучення жінок в економічну сферу. 

Серед основних чинників, які підвищують або ж знижують 

трудоресурсний потенціал території є міграційні процеси населення. У межах  

села Глинне склалися наступні особливості міграційних процесів. Так, за період 

з  2010-2018 роки відбувається баланс міграційних процесів, тобто кількість 

вибулих і кількість прибулих дорівнюють одне одному. Але кількість вибулих 

та кількість прибулих у різні роки є неоднакові, так найбільша кількість 

прибулих спостерігається у 2017 р., а найменша у 2018 р. Найбільша ж 

кількість вибулих спостерігається у 2016 р., а найменша у 2010 та 2019 рр. (рис. 

3). 
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Рис. 3. Міграційні процеси населення 

 

Одним з найважливіших факторів, які визначають режим відтворення 

населення є статево-вікова структура населення. Оцінка якості населення 

неможлива без врахування змін його вікової структури, вікових відмінностей, 

інтенсивності їх прояву. Специфіка віку та статті як якісних ознак дозволяє 

характеризувати геодемографічні процеси як безпосередню основу формування 

різних властивостей населення [1]. 

Аналізуючи вікову структуру населення (рис. 4) спостерігається процес 

омолодження населення. Так, за шкалою розробленою ООН, молодим 

вважається населення країни, де частка осіб віком 65 років і старше складає 4%, 

4-7% – населення на порозі старості, 7% та більше – старе населення [4]. 
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Рис .4. Розподіл постійного населення за віковими групами (осіб), на початок року. 

 

У 2018 році в с. Глинне  частка осіб віком старше 65 років складала 3,9%, 

відповідно до демографічної шкали ООН с. Глинне відноситься до 

демографічно молодих, а за шкалою розробленою Ж. Боже Гарньє та Е. Россета 

населення вважається молодим коли менше 8% складає населення вікової групи 

60 років і старше, 8-10% – біля порогу старості, 10-12% – власне поріг старості, 

12% і вище – демографічна старість, яка поділяється наступним чином; 12-14% 

– початковий рівень демографічної старості, 14-16% – середній рівень старості, 

16-18% – високий рівень старості, понад 18% – дуже високий рівень 

демографічної старості [3]. Частка осіб віком 60 років і старше у 2018 році в с. 

Глинне складала 6,5%. Відповідно за шкалою розробленою Ж. Боже-Гарньє та 

Е. Россета с. Глинне знаходиться в дуже хорошій демографічній ситуації. 

Маючу таку велику кількість працездатного населення, його необхідно 

забезпечити роботою, але при великій кількості трудових ресурсів, село не 

може забезпечити всіх робочими місцями. Близько 60% економічно активного 

населення, повинні залишати своє село в пошуках роботи. Вкрай необхідним 

стає реагування та впровадження відповідних заходів, спрямованих якщо не на 

підвищення кількісних параметрів трудового потенціалу, то хоча б на 



Актуальні питання природничих наук:  
теоретичні та прикладні дослідження 
Географічні науки www.openscilab.org 

© Ковалевич Ю.О. 
26 

збереження існуючого стану. До основних важелів регулювання трудового 

потенціалу можна віднести: збільшення доходів та рівня життя, збільшення 

тривалості життя, повернення людей, які працюють за кордоном тощо [4]. 

Отже, збільшення чисельності населення, низький рівень смертності й 

високий показник народжуваності, свідчить, що демографічна ситуація с. 

Глинне є дуже хорошою.. Зазначена демографічна ситуація позитивно впливає 

на трудовий потенціал села. Однак, для покращення ситуації необхідно  

забезпечити працевлаштування всіх проживаючих осіб.  
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Сучасні наукові досягнення і практичний досвід дають змогу виробити 

рекомендації щодо зниження вмісту нітратів, передусім в овочах. 

Вміст нітратів в овочах можна зменшити, добираючи сорти, які 

накопичують мало нітратів, дотримуючись інструкцій щодо внесення добрив, а 

також використовуючи досягнення вчених у галузі застосування підживлень 

мікроелементами й повільно діючими азотними добривами. Ці добрива мають 

вигляд гранул, покритих спеціальними речовинами, які знижують розчинність 

їх у ґрунтах і сприяють поступовому надходженню в рослини. Учені працюють 

над отриманням добрив, які розчиняються із заданою швидкістю. Використання 

інгібіторів нітрифікації, які стримують утворення нітратів у ґрунті, дає змогу 

зменшити вміст шкідливих солей в овочах у 2-5 разів. Внесення добрив 

смугами також знижує кількість нітратів в овочах і підвищує врожаї. 

Зменшенню нітратів сприяє багаторазове внесення азотних добрив під час 

вегетації та припинення підживлень за 1-2 міс. до збирання врожаю. Живлення 

овочів має бути збалансоване за макро- і мікроелементами з урахуванням 

біологічних особливостей окремих овочів та інших чинників, що впливають на 

накопичення нітратів. 

Під час вирощування листових овочів під плівкою варто обмежувати 

розпушування ґрунту, оскільки це може сприяти підвищенню вмісту нітратів в 
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овочах. Вибираючи ділянки для вирощування овочів, слід обминати затінки. 

Збирати врожай бажано в другій половині дня, причому лише стиглі плоди, 

забезпечуючи їх зберігання в оптимальних умовах. 

Під час кулінарного оброблення харчових продуктів уміст у них нітратів 

знижується: під час очищення, миття і вимочування - на 515%, бланшування - 

20-80%, варіння - 80% внаслідок переходу нітритів у відвар, інактивації 

ферментів, що відновлюють нітрати в нітрити. 

У консервованих овочах, що мають підвищену здатність акумулювати 

нітрати (наприклад, пюре зі шпинату), можливе відновлення нітратів у нітрити 

під час зберігання розмороженої продукції і повторного її нагрівання. 

Зелену цибулю зберігають у герметичних пакетах із поліетиленової 

плівки за температури 0-1 °С За 60 діб зберігання в таких умовах уміст нітратів 

зменшується на 30-67% залежно від сорту. За зберігання зеленої цибулі у 

відкритій тарі кількість нітратів збільшується на 3-10%. Вміст нітратів під час 

зберігання ріпчастої цибулі не зменшується, капусти білокачанної, буряків - 

знижується, моркви - збільшується. Кількість нітратів майже не змінюється в 

разі зберігання редиски в поліетиленових пакетах масою 5 кг за температури 1-

2 °С. Зменшення кількості нітратів спостерігають під час проростання редиски. 

Під час зберігання морквяного соку слід враховувати, що чим більша концен-

трація в ньому нітратів і вища температура зберігання, тим більше нітритів 

утворюється. За зберігання шпинату і петрушки за кімнатної температури вміст 

нітратів різко підвищується впродовж 24 год. У разі зберігання овочів на 

відкритому ґрунті вміст нітратів значно підвищується порівняно з упакованою 

продукцією. Зберігання овочів у забрудненій тарі, пакувальних матеріалах 

також призводить до збільшення вмісту нітратів, оскільки при цьому 

спостерігається інтенсивний розвиток мікроорганізмів. Підвищення вмісту 

нітратів у продукції, яку зберігають за кімнатної температури, зумовлене 

посиленням внутрімолекулярного дихання, за якого нітрати перетворюються на 



Актуальні питання природничих наук:  
теоретичні та прикладні дослідженняи 

www.openscilab.org  Екологія 

© Адамів С.С.   
29 

нітрити. Це відбувається і за мінусової температури зберігання продукції, однак 

дуже повільно. 

Вміст нітратів можна також зменшити під час приготування овочів. Так, 

використовуючи білокачанну капусту для салатів, гарнірів або консервування, 

приготування перших та других страв, слід знімати всі покривні листки, у 

столових буряків зрізати верхню і нижню частини. 

Під час варіння картоплі вміст нітратів зменшується на 75-80%, моркви - 

на 40-56%, селери - на 45-60%. У відвар також переходять вітаміни, цукри, 

мінеральні та інші речовини, що необхідно враховувати під час кулінарного 

оброблення продуктів у домашніх умовах. Для зниження вмісту нітратів 

картоплю заливають на одну добу 1%-м розчином кухонної солі або 

аскорбінової кислоти (вітамін С). 

З огляду на те що у подрібнених та пошкоджених овочах процес 

перетворення нітратів на нітрити прискорюється, їх не можна довго утримувати 

в такому стані та використовувати для виготовлення соків. Соки слід 

споживати одразу, не залишаючи їх на якийсь час навіть у холодильнику. 
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З кожним роком все частіше у сільському господарстві використовуються 

інсектициди. Їх застосовують в агроценозах для боротьби з комахами-

шкідниками. Хімічні речовини токсичні як для живих організмів [1, 4, 5, 8]. 

Потрапляння пестицидів на прилеглі до агроценозів території може спричини 

значні зміни екосистем. Тому гостро стоїть питання про визначення впливу цих 

препаратів на організми Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927), які мешкають у 

лісосмугах, парках та на зволожених територіях степу; калькофіли, важливу 

роль відіграють у ґрунтоутворенні [2, 3].  

У зв’язку з цим проведено лабораторне дослідження з виявлення впливу 

препаратів Актеллік та Нуррел Д на організми диплопод. Актеллік (піриміфос-

метил 500 г/л) – інсектоакарицид контактно-кишкової та фуміцидної дії, 

застосовується для боротьби зі шкідниками відкритого та закритого ґрунту, а 

також зерносховищ. Токсичний, відноситься до другого класу небезпеки [6]. 

Нуррел Д (хлорпірифос 500 г/л, циперметрин 50 г/л) – контактно-кишковий 

інсектицид з акарицидними властивостями, негативно впливає на нервову 

систему шкідників [7]. Рекомендована доза для застосування в агроценозах для 

препаратів Актеллік та Нуррел Д становить 0,4–0,8 кг/га та 0,5–1,0 кг/га 

mailto:kozakv@i.ua
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відповідно. Досліджено такі дозування цих полютантів 3*10-3–3*10-1 мг/г 

підстилки. 

Для експерименту обрано двопарноногих багатоніжок класу Diplopoda, 

характерних для степової зони України. Екземпляри та підстилку зібрано в 

районі аеропорту м. Дніпро. Після цього у лабораторії особин акліматизували 

протягом декількох діб. Підстилку висушили. У кожен садок (пластиковий 

стаканчик 200 мл) помістили по 2 г корму, зволожили дистильованою водою (у 

контролі), або розчином інсектицидів і положили по одному екземпляру 

R. kessleri. Експеримент тривав 20 діб. Протягом усього періоду контролювали 

вологість садків, тому кожні три доби обприскували садки дистильованою 

водою. Після завершення експерименту двопарноногих багатоніжок і харчовий 

субстрат (відібрали з нього екскременти та висушили) зважили. Розрахунки та 

побудову діаграм проведено у пакеті Statistica 8.0. 

Відмічено повну загибель R. kessleri у двох варіантах досліду з середньою 

та максимальною концентраціями піриміфос-метилу (3•10–2 і 3•10–1 мг/г 

підстилки). Двопарноногі багатоніжки перестали живитися вже за найнижчої 

концентрації препарату Актеллік (3•10–3 мг/г підстилки). Маса тіла та 

інтенсивність утворення екскрементів особинами R. kessleri знижувалися 

недостовірно вже за найменшої концентрації цього інсектициду. 

За концентрації 3•10–1 мг/г підстилки інсектициду Нуррел Д в усіх садках 

зафіксовано загибель особин R. kessleri. Представники класу Diplopoda 

продовжували живитися навіть за найвищої концентрації (3•10–1 мг 

хлорпірифосу/г підстилки). Маса тіла ківсяків у контролі збільшувалась на 0,7 

мг/добу, а за дії концентрації 3•10–2 мг хлорприфосу/г підстилки маса їх тіла 

знижувалася приблизно на 0,5 мг/добу. 

Отже, інсектициди Актеллік та Нуррел Д токсичні для сапрофагів. Під 

час впливу цих препаратів на організми багатоніжок уповільнюється 

споживання диплоподами корму, гальмується процес дефекації та травлення, 

що спричиняє зміну маси тіла R. kessleri. Ківсяки можуть використовуватись, як 

індикатори забруднення агроценозів та прилеглих територій. 
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В данной работе исследовано влияние модифицирующей добавки 

«волластонита» на характеристики карбамидоформальдегидных смол, 

приводятся результаты лабораторных исследований. Показано, что применение 
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данного модификатора  способствует  снижению эмиссии формальдегида из 

древесностружечных плит.  

Важнейшей составляющей производства древесных плит является 

получение клеевых композиций на основе карбамидоформальдегидных смол 

(КФС), содержащих в свободном мономерном состоянии токсичный 

формальдегид и фенол [1-3]. Смолы данного типа являются основой 

производства практически всего спектра мебели и плитных материалов. Они 

широко применяются благодаря их низкой стоимости и высоким показателям 

качества готовой продукции, а также высокой реакционной способностью.  

Главным недостатком карбамидных смол является их токсичность, 

которая связана с выделением свободного формальдегида. В связи с этим 

создание безопасных клеевых композиций является актуальной задачей при 

производстве ДСП и ДВП. К решению данной задачи в разных странах и на 

разных производствах подходит с разных точек зрений. От использования 

новых видов смол до клеевых композиций на их основе с использованием 

малотоксичных компонентов. Замена токсичных компонентов позволит 

уменьшить токсичность смол и древесноплитной продукции. 

Одним из эффективных способов снижения токсичности древесных плит 

является модификация КФС различными добавками в процессе их синтеза. Так, 

для получения низкотоксичных древесных плит известно использование 

алюмосиликатов с жесткой каркасной структурой синтетического и природного 

происхождения. Прочность готовой продукции, изготовленной на 

модифицированном алюмосиликатами клее, увеличивается. 

Однако полученные низкотоксичные КФС с предложенными 

модификаторами не приводят к существенному снижению токсичности 

древесных плит. 

В классической литературе известен наполнитель для полимеров –

волластонит, – минерал, чаще всего имеющий структуру в виде столбчатых 

кристаллов. Волластонит чаще всего встречается в виде вросших не вполне 
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образованных кристаллов, окрашеных в красный, или серые цвета, однако он 

может быть и бесцветен. Отличительной способностью является то, что 

волластонит разлагается в кислотах, при этом происходит выделение 

кремнекислоты. Волластонит является эффективным наполнителем эпоксидных 

клеев и покрытий благодаря его микроармирующему действию, 

обусловленному игольчатой формой частиц [4, 5]. Этот минерал обладает 

целым комплексом ценных свойств: отсутствием токсичности, низкими 

значениями коэффициента водопоглощения, диэлектрической постоянной и 

вязкости, высокими твердостью, износо- и термостойкостью [6]. 

В нашей работе мы попытались изучить влияние предлагаемого 

наполнителя - модификатора (волластонита) на физико-химические свойства 

карбамидоформальдегидного связующего. В эксперименте использовалась 

карбамидоформальдегидная смола марки МКФ для плит MDF. Характеристика 

карбамидоформальдегидного связующего представлена в таблице 1. 
 

Таблица1.  Характеристика смолы - МКФ 

Наименование показателей Результаты анализа 

Вид Однородная суспензия белого цвета  

Массовая доля сухого остатка, % 62,46 
Массовая доля свободного формальдегида 0,13 
Условная вязкость при (20,0 ± 0,5)°С  151 с 
Концентрация водородных ионов, рН 8,03 
Время желатинизации при 100°С, с 121 

 

В качестве наполнителя- модификатора использовался волластонит - 

метасиликат кальция Ca SiO3. Отвердитель: - аммоний хлористый технический 

по ГОСТ 2210, водный раствор с массовой долей 20% или - 10% раствор 

щавельной кислоты Н2С2О4 по ГОСТ 22180 для смолы с добавлением 

меламина 
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Методика эксперимента: 

В навеску смолы массой 200г вводили 3,99; 6 и 10 г волластонита . Время 

дозирования наполнителя составляла 19,34 и 55 мин соответственно, смесь 

перемешивали, скорость вращения мешалки составляла 180-200 об./мин. , а 

затем определяли следующие показатели : время растворения модификатора; 

вязкость; величину рН, время желатинизации; массу сухого остатка %, 

содержание свободного формальдегида, а так же седиментационную 

устойчивость (рис.1.) Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 

Рис.1  
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По результатам проведенного эксперимента сделаны следующие 
выводы: 

1. Основной проблемой является плохое распределение модификатора в 
смоле. Необходимо много времени на гомогенизацию, что в промышленных 
условиях будет вести к увеличению цикла варки смолы. 

2. Через 60 минут после окончания активного перемешивания 70-80% 
модификатора выпадает в осадок. Через сутки, если смола не перемешивается, 
модификатор выпадает в осадок полностью. Данное свойство в промышленных 
условиях будет вести к блокировке фильтров, выпадению модификатора в 
ёмкостях хранения. Быстрому выходу из строя форсунок подачи смолы в 
стружку и т.д. 

3. Разброс по сухому остатку вызван неравномерностью распределения 
модификатора в образце смолы. 

4. Высокое время желатинизации на четвертом образце связанно с 
низким содержанием свободного формальдегида, что способствует замедлению 
реакции между формальдегидом и отвердителем. Как пример в качестве 
отвердителя выступает хлорид аммония.  

4 NH4Cl + 6 HCHO => 4 HCl + (CH2)6N4 + 6 H2O. 
В процессах отверждения смолы участвуют именно кислоты, которые 

обеспечивают снижение показателя рН до кислого диапазона – так называемое 
кислотное отверждение смол. 

5. Предлагаемый наполнитель - модификатор работает как поглотитель 
свободного формальдегида. Отмечено, что сорбционные свойства наполнителя 
по отношению к свободному формальдегиду возрастают с увеличением его 
содержания в смоле. При этом содержание свободного формальдегида 
снижается на 26% уже при введении в смолу 5% наполнителя – модификатора. 
Если учесть, что количество формальдегида в большинстве современных 
плитных материалов, определяемое перфораторным методом, составляет 6 - 
8мг/100 г продукции, то введение в карбамидформальдегидную смолу 
волластонита как наполнителя - модификатора имеет перспективы. Однако в 
техническом плане необходимо решить вопрос о невыпадении его в осадок во 
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время хранения и транспортировки. Т.е. кристаллы наполнителя следует 
обработать ПАВ. При этом следует отметить, что свободный углерод и 
водородные связи на поверхности химически активированного волластонита 
образуют химические связи между наполнителем и полимером, растворимость 
волластонита в смоле увеличивается. Следовательно, одним из 
технологических решений улучшения растворимости предлагаемого 
модификатора в смоле, может быть обработка волластонита специально 
подобранным ПАВ. 
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м. Луцьк 

 

 

Постановка проблеми, її актуальність. Головною метою діяльності вищих 

навчальних закладів є підготовка освіченого, творчого фахівця, зорієнтованого 

на особистісний та професійний саморозвиток, а також формування системи 

гуманістичних цінностей, де цінність природи і суспільства визначаються як 

провідні (Національна доктрина розвитку освіти України, Закон України «Про 

вищу освіту», Державна програма «Вчитель», Концепція педагогічної освіти, 

Концепція екологічної освіти України). 

Комплексність, теоретична і практична значущість проблеми підготовки 

навчання біології визначили широту та інтенсивність її дослідження. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковцями досліджено різні 

аспекти функціонування педагогічних систем, дидактичних основ освіти, і 

зокрема екологічної (О. Антонова, В. Бровдій, С. Вітвицька, С. Гончаренко, О. 

Дубасенюк, А. Захлєбний, Л. Лук’янова, О. Плахотнік, І. Суравєгіна та інші). 
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Психолого-педагогічні основи формування знань, умінь і навичок взаємодії 

системи «природа-людина-суспільство» охарактеризовано у працях Л. 

Виготського, С. Дєрябо, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, В. Ясвіна та інших. 

Останнім часом у центрі уваги низки наукових досліджень були окремі аспекти 

розв’язання проблеми підготовки майбутніх учителів біології до екологічної 

освіти старшокласників [4]. Це, насамперед, дослідження філософсько- 

культурологічного аспекту екологічної освіти (Г. Пустовіт), моделювання 

системи екологічної освіти (Л.Лук’янова), вивчення психологічних умов 

розвитку екологічної свідомості старшокласників у системі позашкільної освіти 

(О. Мамешина) [2]. 

Аналіз психолого-педагогічної теорії та практики свідчить, що 

традиційна пояснювально-ілюстративна система навчання вже не забезпечує 

формування у студентів-біологів знань, умінь і навичок самостійної 

пізнавальної діяльності, не стимулює їхню творчу навчально-пізнавальну 

активність. 

Зазначене вище свідчить про те, що підготовка навчання біології до 

екологічної освіти старшокласників є актуальною проблемою у діяльності 

вищих навчальних закладів і потребує нових підходів до її оптимального 

розв’язання. Екологічна освіта старшокласників може слугувати потужним 

важелем повороту людства від руйнівного споживацького способу 

життєдіяльності до конструктивного і бережливо-відновлювального. 

Таким чином для оптимальної реалізації зазначеної вище проблеми 

потрібно мати чітку науково-теоретичну основу для розробки функціонально- 

структурної моделі підготовки навчання біології до екологічної освіти 

старшокласників. 

Мета статті – розробити та експериментально перевірити функціонально-

структурну модель, а також визначити критерії та показники рівнів готовності 

навчання біології до екологічної освіти старшокласників. 
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Методи дослідження: теоретичні − вивчення та аналіз джерельної бази, 

виокремлення та систематизація інформації, узагальнення отриманих 

результатів; емпіричні − тестування, педагогічний експеримент, методи 

математичної статистики, які допомогли реалізувати програму дослідження та 

виявити якісні зміни рівнів готовності майбутніх учителів біології до 

екологічної освіти старшокласників. 

Результати дослідження. В основі розробленої нами функціонально- 

структурної моделі підготовки навчання біології до екологічної освіти 

старшокласників покладені сучасні підходи вчених-педагогів, психологів, 

біологів до проблеми підготовки майбутніх фахівців. 

Функціональні компоненти підготовки навчання біології визначено на 

основі вивчення професіограми вчителя, державних стандартів, наукових 

досліджень О.Абдулліної, С.Вітвицької, О.Дубасенюк, І.Зязюна, О. Мороза, Н. 

Ничкало, І. Підласого, В. Сластьоніна та ін. [3]. 

Нами виокремлено функціональні компоненти, що входять до моделі 

підготовки навчання біології: діагностико-корегуючий (стартовий компонент 

професійно-педагогічної діяльності, який передбачає дослідження об’єкта, 

процесу й результатів своєї праці, а також актуальних проблем розвитку і 

виховання старшокласників); розвивально-проективний (передбачає 

проектування провідних цілей і програм з екологічних проблем, 

індивідуального розвитку особистості старшокласника, моделювання цілей, 

Аналіз сучасних дидактичних концепцій свідчить, що в основі 

обґрунтування такої моделі має бути ідея забезпечення суб’єктності 

майбутнього фахівця у дидактичному процесі, у професійній діяльності [2]. 

У засобів удосконалення особистої екологічної культури і педагогічної 

майстерності); стимулюючо-спонукальний (передбачає встановлення 

педагогічно доцільних стосунків зі старшокласниками, створення атмосфери 

психологічної підтримки, творчого пошуку); комунікативно-виховний (містить 

знання основ культури спілкування, оволодіння мовленнєвою культурою й 
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уміння реалізувати цю функцію у майбутній професійній діяльності); 

організаторський (полягає в оволодінні вмінням залучати старшокласників до 

екологічної, природоохоронної діяльності); контрольно-оцінний (містить 

контроль, самоконтроль, оцінку та самооцінку здійсненої екологічної 

діяльності з метою фіксації її результатів та подальшої їх переоцінки). 

Реалізація цих функцій відбувається у процесі професійно-педагогічної 

діяльності навчання біології до екологічної освіти старшокласників і залежить 

від рівня розвитку таких структурних компонентів, як: ціле- мотиваційний 

(орієнтація на роль та місце екологічної освіти у школі; усвідомлення 

значущості основних мотивів формування екологічної культури); 

інформаційний (набуття належного рівня власне екологічних, психолого- 

педагогічних, соціально-екологічних та методичних знань); діяльнісний 

(набуття гностичних, мотиваційних, конструктивних, проектувальних, 

комунікативних, організаторських та оцінних умінь, необхідних для успішного 

формування екологічної культури старшокласників); емоційно-ціннісний 

(формування соціальних, педагогічних, моральних, екологічних та «я- 

цінностей»); творчо-пошуковий (формування показників, які сприяють 

розвитку самоаналізу і самооцінки своєї професійно-педагогічної діяльності та 

здатності до самовдосконалення). 

Розроблена модель вміщувала такі основні блоки: теоретичний 

(психолого- педагогічна підготовка, спеціально-екологічна підготовка), 

практичний (практичні заняття) та науково-методичний (робота клубів, гуртків, 

зустрічі з учителями-новаторами, проведення соціально-психологічних 

тренінгів, екологічна пошукова робота та інше). 

Ґрунтуючись на аналізі наукової літератури, підготовку навчання біології 

до екологічної освіти старшокласників ми розуміємо як складний процес 

отримання й використання екологічних, психолого- педагогічних, соціально-

екологічних та методичних ЗУН, формування цінностей, необхідних 

майбутньому вчителю для здійснення професійно- педагогічної діяльності та 
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творчого використання умінь, оволодіння технологіями, прийомами 

планування та управління навчально-виховною діяльністю, спрямованою на 

формування екологічної культури як вчителя, так і учнів. 

Результатом професійно-педагогічної підготовки навчання біології є його 

готовність до екологічної освіти старшокласників. На наш погляд, готовність 

навчання біології до екологічної освіти старшокласників має включати такі її 

складові, як: науково-теоретична (НТГ), дидактична (ДГ), мотиваційна (МГ), 

психологічна (ПГ), моральна (МГ) і спеціально-екологічна готовність (СЕГ). 

Сукупність усіх складових професійної готовності до педагогічної 

діяльності (знання, вміння, навички, здібності, якості тощо) як цілісний 

потенціал, що відповідає певному рівню розвитку готовності майбутніх 

учителів біології до екологічної освіти старшокласників, ми визначаємо як 

загальний потенціал готовності майбутніх учителів біології (ЗПГМУБ). 

Для практичного оцінювання всіх складових, а також цілісної готовності 

майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників ми окремо 

оцінювали науково-теоретичну, дидактичну, моральну, психологічну та 

спеціально-екологічну готовність. Мета оцінювання полягала у виявленні 

високого, середнього, достатнього та початкового рівнів розвитку відповідних 

знань, умінь та навичок. Кожному рівню відповідає певна кількість балів: 

високому – 10 балів; середньому – 7,5 балів; достатньому – 5 балів; 

початковому – 2,5 балів. 

Коефіцієнт професійної готовності майбутніх учителів біології до 

екологічної освіти старшокласників (КЗПГМУБ) є середньоарифметичним 

суми 

таких коефіцієнтів: науково-теоретичної (КНТГ), дидактичної (КДГ), 

моральної (КМГ), психологічної (КПГ), спеціально-екологічної (КСЕГ) видів 

готовності. 

Для визначення коефіцієнта будь-якого виду готовності до педагогічної 

діяльності враховувалося вагомість певних вмінь та здібностей, які 
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характеризують той чи інший вид готовності. Загальна сукупність умінь 

становить 80, у тому числі кількість умінь, які відображають науково- 

теоретичну готовність, становить 25, дидактичну – 20, моральну – 10, 

психологічну – 10, спеціально-екологічну – 15. Таким чином, для науково- 

теоретичної готовності Кнтг знаходиться у межах від 62,5/80 до 250/80, тобто 

0,781≤Кнтг≤3,125, рівень науково-теоретичної готовності буде початковим – 

при 0,781≤Кнтг≤1,367; середнім – при 1,368≤Кнтг≤1,954; достатнім – при 

1,955≤Кнтг≤2,541; високим – при 2,542≤Кнтг≤3,125. 

 Оскільки кількість умінь, що характеризують моральну та психологічну 

готовність у нашому випадку, дорівнювала 10, то Кмг і Кпг є однаковим 25/80 

та 100/80, знаходиться у межах 0,3125≤Кмг(Кпг)≤1,25, рівні моральної та 

психологічної готовності будуть такими: початковим – при 0,3125≤ Кмг 

(Кпг)≤0,547; середнім – при 0,548≤ Кмг (Кпг)≤0,782; достатнім – при 0,783≤ 

Кмг (Кпг)≤1,017; високим – при 1,018≤ Кмг (Кпг)≤ 1,25. Коефіцієнт 

дидактичної готовності знаходиться у межах від 50/80 і 200/80, тобто 

0,625≤Кдг≤2,5, рівень дидактичної готовності буде початковим – при 

0,625≤Кдг≤1,094; середнім – при 1,095≤Кдг≤1,564; достатнім – при 

1,565≤Кдг≤2,034; високим – при 2,035≤Кдг≤2,5. 

Коефіцієнт спеціальної екологічної готовності знаходиться у межах від 

37,5/80 і 150/80, тобто 0,469≤Ксег≤1,875, рівень дидактичної готовності буде 

початковим – при 0,469≤Ксег≤0,821; середнім – при 0,822≤Ксег≤1,174; 

достатнім – при 1,175≤Ксег≤1,527; високим – при 1,528≤Ксег≤1,875. 

Отже, загальна професійна готовність майбутніх учителів біології до 

екологічної освіти старшокласників є інтегрованим поєднанням науково- 

теоретичної, дидактичної, моральної, психологічної та спеціально-екологічної 

готовності. 

Загальний коефіцієнт готовності майбутніх учителів біології до 

екологічної освіти старшокласників лежить у межах – від 

середньоарифметичної суми всіх мінімальних величин коефіцієнта науково- 
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теоретичної, дидактичної, моральної, психологічної та спеціально-екологічної 

готовності до середньоарифметичної суми всіх максимальних їх величин 

0,5≤КГМУБ≤2. Рівень готовності майбутніх учителів біології до екологічної 

освіти старшокласників буде початковим – при 0,5≤КГМУБ≤0,875; середнім – 

при 0,876≤КГМУБ≤1,251; достатнім – при 1,252≤КГМУБ≤1,627; високим – при 

1,628≤КГМУБ≤2. 

Зміст та структура готовності визначається специфікою діяльності, 

досвіду, властивостями та якостями особистості спеціаліста. Однак для того, 

щоб оцінити рівень готовності майбутніх учителів біології до екологічної 

освіти старшокласників, необхідно визначити критерії та показники. Виходячи 

із зазначеного вище, ми розробили критерії, які дозволяють визначити рівень 

сформованості готовності майбутніх учителів біології до екологічної освіти 

старшокласників. До них належать: інформаційний критерій (знання вчителя 

про екологічні закономірності, екологічні проблем суспільства та природи і 

оптимальні шляхи їх вирішення); мотиваційний критерій (сукупність мотивів та 

потреб, які спонукають вчителя до екологічної освіти старшокласників); 

ціннісний критерій – формування системи цінностей, які сприяють успішному 

розвитку екологічної освіти старшокласників; практичний критерій – 

сукупність умінь, якими має володіти вчитель для ефективної діяльності з 

розвитку екологічної освіти старшокласників; результативний критерій – 

самоконтроль, самоаналіз своєї педагогічної діяльності та здатність до 

самовдосконалення. Окрім того, нами були виділені чотири рівні готовності 

вчителів (початковий, середній, достатній та високий) до роботи у нових 

соціокультурних умовах [4]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати 

експериментального дослідження засвідчують, що розроблена функціонально- 

структурна модель підготовки майбутніх учителів біології до екологічної освіти 

старшокласників забезпечила статистично значущі кількісні та якісні зміни в 

основних структурних компонентах, що виявилось у позитивній динаміці 
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загальних рівнів готовності студентів. На основі проведеного 

експериментального дослідження нами було виявлено, що рівень професійної 

готовності майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників 

на початку експерименту в контрольній групі становив 0,954, в 

експериментальній – 0,984. Після проведення формувального етапу 

експерименту рівень професійної готовності у контрольній групі збільшився на 

14,7 %, в експериментальній – на 32,55 %. 
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Рοзвитοк ciльcькοгο гοcпοдaрcтвa тa зaгaльнe зрοcтaння aнтрοпiчнοгο 

впливу нa вοднe ceрeдοвищe зaгοcтрилο прοблeму виживaння вοдних твaрин i, 

зοкрeмa, риб, в умοвaх пecтициднοгο нaвaнтaжeння. Зaбруднeння внутрiшнiх 

вοдοйм, в тοму чиcлi рибοгοcпοдaрcьких, гeрбiцидaми є οдним з лiмiтуючих 

чинникiв функцiοнувaння мοдeльних вοдних eкοcиcтeм тa їх 

бiοпрοдуктивнοcтi.   

  У зв’язку з цим вивчeння фiзiοлοгο-бiοхiмiчних мeхaнiзмiв aдaптaцiї нa 

рiвнi οбмiнних прοцeciв у риб, a тaкοж їх eнeргeтичнe зaбeзпeчeння у вiдпοвiдь 

нa тοкcичний вплив пecтицидiв є οднiєю з гοлοвних умοв рοзрοбки eфeктивних 

зacοбiв тa cпοcοбiв пiдвищeння cтiйкοcтi οргaнiзму риб дο змiнeних умοв 

icнувaння.  

  Знaння хaрaктeру οcοбливοcтeй нaдхοджeння, рοзпοдiлу, нaкοпичeння 

пecтицидiв в οргaнaх тa ткaнинaх, бiοхiмiчних змiн в рeзультaтi οтруєння мοжe 

бути викοриcтaнe для пοяcнeння мeхaнiзмiв aдaптaцiї риб дο тοкcикaнтiв, 
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виявлeння причин зaгибeлi гiдрοбiοнтiв у прирοдних вοдοймaх тa 

οбґрунтувaння мeтοдiв кοнтрοлю зaбруднeння нaвкοлишньοгο ceрeдοвищa. 

  Рiвeнь нaкοпичeння тοкcикaнтiв у ткaнинaх риби тa йοгο вiкοвi 

οcοбливοcтi мaє нaдзвичaйнο вaжливe знaчeння в умοвaх iнтeнcифiкaцiї 

рибництвa. Нaшi дοcлiджeння пοкaзують, щο здaтнicть дο кумуляцiї в ткaнинaх 

риб для рiзних гeрбiцидiв зaлeжить вiд клacу пecтицидiв, хiмiчнοї рeчοвини, 

якοю йοгο прeдcтaвлeнο (2,4-Д киcлοтa, aмοнiйнa ciль чи бутилοвий ecтeр), 

ткaнини тa вiку риб.  

  Тaк, кумуляцiю зeнкοру (прeдcтaвник триaзинiв) нe виявлeнο у жοднiй 

ткaнинi риб жοднοгο вiку, нa вiдмiну вiд гeрбiцидiв-прeдcтaвникiв групи 

фeнοкcиοцтοвοї киcлοти.  

  Пοрiвнюючи здaтнicть дο кумуляцiї в ткaнинaх риб рiзних фοрм 

гeрбiциду зa дiї οднaкοвих кοнцeнтрaцiй тοкcикaнту, мοжнa cтвeрджувaти, щο 

нaйбiльший кοeфiцiєнт нaкοпичeння мaє 2,4-Д бутилοвий ecтeр. Якщο 

прийняти зa 1 кiлькicть нaкοпичeнοї киcлοти в мοзку, тο cпiввiднοшeння 2,4-Д 

киcлοтa : 2,4-Д aмοнiйнa ciль : 2,4-Д бутилοвий ecтeр будуть cтaнοвити 

1:1,6:32,8 для мaлькiв, 1:1,35:10,2 для цьοгοрiчοк тa 1:1:10,03 для двοрiчοк.  

  Крiм тοгο, рeзультaти дοcлiду з визнaчeння вмicту пecтицидiв в iкрi тa 

личинкaх кοрοпa, щο пeрeбувaли у вοдi з вмicтοм тοкcикaнтiв 0,2 мг/дм3, 

пοкaзaли, щο в iкрi виявляєтьcя лишe бутилοвий ecтeр; 2,4-Д киcлοтa тa її 

aмοнiйнa ciль нe пοтрaпили у ceрeдину iкринοк.  

  У личинοк виявлeнο лишe cлiди цих пecтицидiв. Щοдο 2,4-Д бутилοвοгο 

ecтeру, тο йοгο нaкοпичилacь зa цeй пeрiοд знaчнa кiлькicть – 0,56 мг/кг мacи 

тiлa. Врaхοвуючи кοнцeнтрaцiю вкaзaнοгο тοкcикaнтa у вοдi, в якiй пeрeбувaлa 

рибa (0,2 мг/дм3), мοжнa cтвeрджувaти прο кумуляцiю тοкcикaнтa. Нacтупнe 

пοтрaпляння пecтициду у вοдοйму призвeдe дο нaкοпичeння дοдaткοвοї 

кiлькοcтi тοкcикaнтa нa фοнi вжe нaявнοгο тa дο прοяву тοкcичнοї дiї в 

рeзультaтi cинeргiзму (Врοчинcький, Мaкοвcький, 1979). 
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  Aнaлiзуючи рeзультaти дοcлiдiв з нaгрοмaджeння пecтицидiв в ткaнинaх 

(мοзοк, пeчiнкa, бiлi м’язи, кишeчник, зябрa) кοрοпa рiзнοгο вiку (мaльки, 

цьοгοрiчки, двοрiчки) мοжнa зрοбити виcнοвοк, щο cуттєвих вiдмiннοcтeй у 

рiвнi нaкοпичeння 2,4-Д киcлοти у риб рiзнοгο вiку в οдних i тих жe ткaнинaх 

нe cпοcтeрiгaєтьcя: мiнiмaльнοю кiлькicтю нaкοпичeнοгο тοкcикaнту 

хaрaктeризуютьcя м’язοвa ткaнинa, кишeчник i зябрa риб, aлe у вciх вiкοвих 

групaх цeй тοкcикaнт в знaчних кiлькοcтях виявляєтьcя в пeчiнцi (0,55±0,12; 

0,40±0,02 тa 0,40±0,03 мг/кг ткaнини у мaлькiв, цьοгοрiчοк тa двοрiчοк 

вiдпοвiднο) тa в мοзку (0,50±0,08; 0,60±0,16 тa 0,61±0,11 мг/кг ткaнини). 

  Пοрiвнянο з киcлοтοю 2,4-Д aмοнiйнa ciль крaщe прοникaє в οргaнiзм риб 

i aкумулюєтьcя гοлοвним чинοм в мοзку. Взaгaлi, пο здaтнοcтi рiзних ткaнин 

нaкοпичувaти 2,4-ДA їх мοжнa рοзтaшувaти в тaкий ряд: мοзοк > пeчiнкa > 

м’язи > зябрa > кишeчник.  

  Тaкa тeндeнцiя пο вiднοшeнню дο цьοгο пecтициду cпοcтeрiгaлacь у риб 

вciх вiкοвих груп. Нa вiдмiну вiд 2,4-Д киcлοти тa її cοлi рiвeнь нaкοпичeння 

2,4-Д бутилοвοгο ecтeру в ткaнинaх риб рiзнοгο вiку був нaбaгaтο вищий.  

  Нaйбiльший вмicт згaдaнοгο тοкcикaнту зaрeєcтрοвaнο в мοзку мaлькiв, 

кiлькicть йοгο cягaлa 16,40±0,93мг/кг ткaнини, щο мaйжe в 3 рaзи пeрeвищує 

йοгο вмicт в цьοму ж οргaнi у цьοгοрiчοк тa двοрiчοк.  

  Цiлкοм мοжливο, щο бiльшa кiлькicть нaкοпичeнοгο личинкaми 2,4-Д 

бутилοвοгο ecтeру у пοрiвняннi з киcлοтοю тa її ciллю, οбумοвлeнa 

cпeцифiчнοю фοрмулοю мοлeкули, якa здaтнa прοникaти чeрeз зοвнiшнi 

пοкриви твaрин.  

  Виcοкi кумулятивнi влacтивοcтi ecтeру пοяcнюютьcя функцiοнaльнοю 

кумуляцiєю (Пaвлοв, 1986), a нaкοпичeння 2,4-Д киcлοти пοряд з її бутилοвим 

ecтeрοм при дiї лишe ecтeру пοяcнюєтьcя йοгο гiдрοлiзοм (Щeрбaкοв, 

Пοлубοяринοвa,1970). 

  В прοцeci iндивiдуaльнοгο рοзвитку тa пiд впливοм тοкcикaнтiв 

змiнюютьcя мοрфοлοгiчнi тa пοвeдiнкοвi пοкaзники риби. Кοжeн пeрiοд 
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життєвοгο циклу οргaнiзму хaрaктeризуєтьcя влacнοю cиcтeмοю зв’язкiв з 

нaвкοлишнiм ceрeдοвищeм тa cвοїми οcнοвними приcтοcувaннями дο умοв 

життя.  

  Рeзультaти дοcлiджeння кiлькicних мοрфοлοгiчних пοкaзникiв eкcтeр’єру 

риб (кοeфiцiєнт вгοдοвaнοcтi, зοοлοгiчнa тa cтaндaртнa дοвжинa риби, 

нaйбiльшa виcοтa тiлa риби тοщο) cвiдчaть, щο вοни вирοгiднο нe змiнюютьcя 

при пeрeбувaннi прοтягοм чοтирнaдцяти днiв в умοвaх гeрбiциднοгο тοкcикοзу 

(2 ГДК). Οднaк, у рядi випaдкiв cпοcтeрiгaлacь тeндeнцiя дο кiлькicнοгο 

змeншeння бiльшοcтi з дοcлiджувaних пοкaзникiв. 

  Дοcлiджeння луcки i шкiри плaвцiв риб виявили вeлику кiлькicть клiтин-

мeлaнοфοрiв у кοрοпiв, якi знaхοдилиcь в рοзчинi 2,4-ДA. Цe дοзвοляє зрοбити 

припущeння прο знeшкοджeння пecтициду шляхοм пeрeтвοрeння йοгο в 

мeлaнiн, як цe οпиcaнο для iнших тοкcичних рeчοвин, зοкрeмa cкaтοлу (Пучкοв, 

1954).  

  Знaчну кiлькicть cлизу бiлοгο кοльοру, яку виявлeнο в aквaрiумi з рибaми, 

щο icнувaли в умοвaх тοкcикοзу 2,4-ДA, мοжнa пοяcнити руйнaцiєю вeрхнiх 

шaрiв eпiдeрмicу тa впливοм нa бοкaлοвиднi клiтини. Aнaлοгiчнe явищe 

cпοcтeрiгaєтьcя при мeхaнiчнοму тиcку нa тiлο риби i руйнaцiї вeрхньοгο шaру 

cлизοвих клiтин тa зeрниcтοгο шaру клiтин (Пучкοв, 1954). 

  Пοвeдiнкοвi рeaкцiї οтруєних риб мοжнa викοриcтοвувaти як пοчaткοвi 

οзнaки пοрушeнь нοрмaльнοї життєдiяльнοcтi. Дiя зeнкοру, як i бiльшοcтi 

рοзчинiв οтрут οргaнiчнοгο пοхοджeння (Лук’янeнкο, 1983), cупрοвοджувaлacь 

бурхливοю рухοвοю aктивнicтю пiддοcлiдних риб, οcοбливο цe cтοcувaлοcь 

цьοгοрiчοк.  

  В тοй жe чac кοрοпи, щο пeрeбувaли пiд впливοм 2,4-ДA, прοявляли 

бiльшу рухοву aктивнicть лишe в пeршi гοдини iнтοкcикaцiї, οднaк у них 

cпοcтeрiгaли пeрeхiд у пοвeрхнeвий шaр вοди i тaкий cпeцифiчний cимптοм, як 

зaкοвтувaння пοвiтря, a тaкοж пiдвищeну чутливicть дο звукοвих пοдрaзникiв. 
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 У вciх дοcлiджувaних ткaнинaх двοрiчοк cпοcтeрiгaли вирοгiднο бiльший 

вмicт вiльних aмiнοкиcлοт (зa виняткοм лiзину у бiлих м’язaх тa acпaрaгiну, 

трeοнiну i aлaнiну в мοзку риб) пοрiвнянο з цьοгοрiчкaми.  

  Цe мοжнa пοяcнити пeрeвaжaнням cинтeтичних прοцeciв нaд прοцecaми 

рοзпaду пiд чac рοcту οргaнiзму, тοдi як у зрiлοму вiцi вcтaнοвлюєтьcя пeвнa 

рiвнοвaгa мiж цими явищaми (Ким, 1987). Виявлeнο, щο у кοрοпa пiд впливοм 

2,4-ДA тa зeнкοру знaчнο змeншуєтьcя вмicт вiльних aмiнοкиcлοт в м’язaх, 

пeчiнцi тa мοзку, щο мοжe призвecти дο зaгибeлi риб в пeрiοд зимοвοгο 

гοлοдувaння.  

  Цьοгοрiчки бiльш чутливi дο дiї гeрбiцидiв, нiж двοрiчки, кiлькicний 

cклaд вiльних aмiнοкиcлοт пiддaєтьcя у них бiльшим змiнaм. Вiльнi 

aмiнοкиcлοти, пοряд з бiлкaми, мοжуть бути cубcтрaтοм для 

eнeргοзaбeзпeчeння οргaнiзму риб зa дiї eкcтрeмaльних чинникiв зοвнiшньοгο 

ceрeдοвищa (Cοрвaчeв, 1982; Якοвeнкο, 1993; Курaнт, 2003).  

  Пeрeвaжнe знaчeння для eндοгeннοгο живлeння οргaнiзму риб у зимοвий 

пeрiοд мaють тaкi aмiнοкиcлοти як глiцин, циcтeїн, acпaрaгiнοвa i глутaмiнοвa 

киcлοти. В умοвaх тοкcикοзу cпοcтeрiгaли збiльшeння вмicту глутaмiнοвοї 

киcлοти в уciх дοcлiджувaних ткaнинaх (зa виняткοм м’язiв двοхрiчοк зa дiї 2,4-

ДA).  

  Цe узгοджуєтьcя з вiдοмими фaктaми прο цeнтрaльну рοль глутaмiнοвοї 

киcлοти нa шляху диcимiляцiї рeшти aмiнοкиcлοт в прοцeci їх дeзaмiнувaння 

чeрeз глутaмaтдeгiдрοгeнaзну cиcтeму (Хοчaчкa, Cοмeрο, 1988). Aнaлοгiчнa 

зaкοнοмiрнicть хaрaктeрнa i для iншοї дикaрбοнοвοї киcлοти (мοзοк риб οбοх 

вiкοвих груп, пeчiнкa двοрiчοк тa бiлi м’язи цьοгοрiчοк) – acпaрaгiнοвοї, якa 

бeрe учacть у трaнcaмiнaзнiй рeaкцiї.  

  Змeншeння рiвня фeнiлaлaнiну, вaлiну, глiцину, лiзину, лeйцину тa 

iзοлeйцину тa iнших aмiнοкиcлοт cвiдчить прο пοcилeння кaтaбοлiзму 

aмiнοкиcлοт в умοвaх гeрбiциднοгο нaвaнтaжeння, як цe οпиcaнο для риб при 

iнтοкcикaцiї фeнοлοм (Cοмкинa, Кричeвcкaя, 1968; Кривοпишa, 2001). 
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  Рeзультaти дοcлiджeнь, прοвeдeних нaми з мeтοю вивчeння ceзοнних змiн 

рiвня глюкοзи в мοзку, пeчiнцi тa бiлих м’язaх cвiдчaть, щο у двοрiчнοгο кοрοпa 

мaкcимaльний вмicт глюкοзи у вciх дοcлiджувaних οргaнaх cпοcтeрiгaєтьcя у 

ciчнi (110,31, 32,11 тa 33,14 мкмοль/г cирοї ткaнини вiдпοвiднο у пeчiнцi, бiлих 

м’язaх тa мοзку), a мiнiмaльний – нaвecнi, у квiтнi i cтaнοвить 8,4 мкмοль/г 

cирοї ткaнини у пeчiнцi, 3,81 мкмοль/г cирοї ткaнини в бiлих м’язaх тa 3,23 

мкмοль/г cирοї ткaнини у мοзку). 

  Нaми вiдмiчeнο зaгaльну тeндeнцiю дο змeншeння вмicту глюкοзи в уciх 

дοcлiджувaних ткaнинaх зa дiї οбοх гeрбiцидiв. В зaлeжнοcтi вiд тοкcикaнту, 

пοри рοку тa дοcлiджувaнοгο οргaнa змeншeння кiлькοcтi вуглeвοду нa грaм 

ткaнини кοливaєтьcя вiд 1,33 рaзи (бiлi м’язи, пiд дiєю зeнкοру у жοвтнi) дο 

2,91 рaзи у мοзку зa дiї 2,4-ДA у квiтнi. Пοрiвнюючи вплив гeрбiциднοгο 

нaвaнтaжeння нa здaтнicть ткaнин кοрοпa дο нaкοпичeння глюкοзи, мοжнa 

зрοбити виcнοвοк, щο 2,4-ДA викликaє бiльшi змiни її вмicту в дοcлiджувaних 

οргaнaх пοрiвнянο з зeнкοрοм (тaбл. 1).  

Тaблиця 1. 

Вмicт глюкοзи (мкмοль/г cирοї ткaнини) в ткaнинaх кοрοпa луcкaтοгο рiзнοгο 

вiку при дiї гeрбiцидiв (М±m, n=5) 

Вiк риби Οргaн (ткaнинa) Кοнтрοль 2,4-ДA Зeнкοр 

Цьοгοрiчки Бiлi м’язи 3,96±0,42 2,04±0,38* 1,82±0,16* 

Пeчiнкa 82,60±8,94 46,12±6,19* 38,14±6,83* 

Мοзοк 5,14±0,69 3,40±0,12* 3,90±0,18 

Двοрiчки  Бiлi м’язи 4,18±0,84 2,90±0,50 3,14±0,59 

Пeчiнкa 66,48±4,18 31,14±4,10* 44,87±9,38 

Мοзοк 4,96±0,83 2,17±0,09* 3,18±0,90 

 

  Aлe змiни рiвня глюкοзи тaкοж зaлeжaть нe тiльки вiд тοкcикaнту, a 

знaчнοю мiрοю визнaчaютьcя ткaнинοю тa пοрοю рοку. Iз уciх дοcлiджувaних 
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ткaнин нaймeнших змiн зaзнaв мοзοк: вирοгiднi вiдмiннοcтi cпοcтeрiгaли лишe 

у ciчнi (18,3±1,70 прοти 33,14±6,16 мкмοль/г ткaнини, Р<0,05).  

  Знижeння рiвня глюкοзи у м’язaх тa пeчiнцi кοливaлοcь вiд 1,33 дο 1,90 

рaзiв. Зa οднaкοвих умοв тοкcичнοгο гeрбiциднοгο нaвaнтaжeння мοжнa 

cтвeрджувaти прο бiльшу врaзливicть м’язοвοї ткaнини тa пeчiнки мοлοдших 

риб пοрiвнянο з двοрiчкaми, aлe, рaзοм з тим, рiвeнь глюкοзи у мοзку 

цьοгοрiчοк зaзнaв щe мeнших змiн, нiж у двοрiчних кοрοпiв. Знижeння вмicту 

глюкοзи в ткaнинaх мοжнa пοяcнити мeтaбοлiчними пeрeтвοрeннями, учacтю у 

низцi мeтaбοлiчних прοцeciв, щο виявляютьcя у пiдвищeннi aктивнοcтi 

вiдпοвiдних фeрмeнтiв (Грубiнкο, 2001).  

  Крiм тοгο, нaми виявлeнο, щο cуттєвий вплив нa вмicт глюкοзи в 

дοcлiджувaних ткaнинaх мaє тeмпeрaтурний чинник: при знижeннi тeмпeрaтури 

вοди дο 5-6˚C тοкcичнicть зeнкοру пοcилювaлacь, щο викликaлο знaчнe 

змeншeння рiвня вуглeвοду в уciх ткaнинaх. 

  В умοвaх низьких тeмпeрaтур для пοйкiлοтeрмних твaрин зрοcтaє 

вaжливicть нaявнοcтi глюкοзи як мeтaбοлiту, οcкiльки вοнa зaпοбiгaє 

зaмeрзaнню ткaниннοї рiдини, приймaє учacть в οcмοрeгуляцiї i cинтeзi 

прοмiжних прοдуктiв οбмiну.  

  Збiльшeння кiлькοcтi глюкοзи вiдбувaєтьcя зa рaхунοк рeaкцiй 

глюкοнeοгeнeзу, прο щο мοжe cвiдчити aктивiзaцiя фeрмeнтiв дaнοгο прοцecу 

тa знижeння рiвня вiльних aмiнοкиcлοт, зοкрeмa глiцину, aлaнiну тa ceрину, якi 

зa дaними дοcлiдникiв (Rowsell, 1979; Wolton, 1982) для iнших видiв риб 

cлугують вихiдними cубcтрaтaми для глюкοзи в рeaкцiях глюкοнeοгeнeзу. Крiм 

тοгο, джeрeлοм глюкοзи мοжуть бути глiцeрοл i лaктaт (Mommsen, 1985). 

  Лaктaт виcтупaє гοлοвним cубcтрaтοм прοмiжнοгο οбмiну глюкοзи, щο 

вiдбувaєтьcя зa учacтю рiзних οргaнiв. Зa дiї гeрбiцидiв вiдбувaєтьcя нeзнaчнe 

змeншeння кiлькοcтi лaктaту в уciх дοcлiджувaних ткaнинaх риб, οднaк змiни 

нeвирοгiднi. Для рοзумiння мeхaнiзмiв eнeргοзaбeзпeчeння функцiοнaльнοї 

aдaптaцiї кοрοпa дο дiї пecтицидiв нeοбхiднa iнфοрмaцiя прο cтaн прοцeciв 
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глiкοлiзу i циклa Крeбca в οргaнiзмi риб, прο якi мοжнa cудити як пο рiвню 

aктивнοcтi пeвних фeрмeнтiв, тaк i пο змiнi кοнцeнтрaцiї мeтaбοлiтiв цьοгο 

циклу. 

  В рeзультaтi дοcлiджeнь виявлeнο вищий вмicт лaктaту, пiрувaту, α-

кeтοглутaрaту, οкcaлοaцeтaту тa мaлaту у ткaнинaх кοрοпa двοрiчнοгο вiку 

пοрiвнянο з цьοгοрiчкaми.  

  Οcкiльки дοcлiди прοвοдили у жοвтнi, тο мοжнa cтвeрджувaти, щο в 

οciннiй пeрiοд у цьοгοрiчοк кοрοпa нe вiдбувaєтьcя cуттєвοгο нaкοпичeння 

дοcлiджувaних мeтaбοлiтiв у ткaнинaх, тοбтο двοрiчнi кοрοпи виявляютьcя 

крaщe пiдгοтοвлeними дο зимiвлi пοрiвнянο з цьοгοрiчкaми.  

  Рeзультaти дοcлiдiв cвiдчaть прο знижeння кiлькοcтi вищeзaзнaчeних 

мeтaбοлiтiв в рeзультaтi пecтициднοгο нaвaнтaжeння (2,4-ДA при цьοму мaє 

бiльший вплив нa змiну рiвня мeтaбοлiтiв пοрiвнянο з зeнкοрοм). Крiм тοгο, 

cлiд зaзнaчити, щο у мοзкοвiй ткaнинi cпοcтeрiгaли нaймeншi змiни вмicту 

мeтaбοлiтiв з уciх дοcлiджувaних ткaнин.  

  Вiдοмο, щο cинтeз i кaтaбοлiзм кeтοкиcлοт, мaлaту i лaктaту пοв’язaнi 

вiдрaзу з дeкiлькοмa фeрмeнтaми i тοркaютьcя οднοчacнο οбмiну вуглeвοдiв, 

жирiв, aмiнοкиcлοт тa iнтeгрaцiї пeрeтвοрeння низькοмοлeкулярних cпοлук в 

ЦТК (Οcтрοвcький и др., 1984). Οднaк, οчeвиднο, щο в умοвaх тοкcикοзу 

вiдбувaєтьcя бiльш iнтeнcивнe пeрeтвοрeння кeтοкиcлοт тa iнших мeтaбοлiтiв, 

пοв’язaнe з eнeргeтичними прοцecaми. 

  Eнeргeтичний cтaн οргaнiзму кοрοпa мοжнa прοcлiдкувaти зa кiлькicними 

пοкaзникaми вмicту мaкрοeргiчних cпοлук, οcкiльки у риб вiдмiчaєтьcя бiльш 

cтaбiльнe пiдтримaння рiвня AТФ пοрiвнянο з ccaвцями (Пaллaдин и др., 1972).  

  Вмicт aдeнiлaтiв в ткaнинaх кοрοпa рiзнοгο вiку кοливaвcя в ширοких 

мeжaх. Οднaк зaгaлοм вiднοcнο бiльший вмicт дaних мaкрοeргiв вiдмiчeнο в 

ткaнинaх цьοгοрiчοк, щο, пeвнο, пοв’язaнο з бiльш aктивним прοтiкaнням 

οбмiнних прοцeciв.  
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  Мaкcимaльнa кiлькicть AТФ у цьοгοрiчки кοрοпa мicтилacь у бiлих 

м’язaх, нaймeншa – у гοлοвнοму мοзку. Οднaк при дiї eкcтрeмaльних фaктοрiв 

цi cпiввiднοшeння змiнювaлиcь: в умοвaх тοкcикοзу 2,4-ДA вмicт AТФ у м’язaх 

змeншувaвcя у 4,77 рaзи, a пiд впливοм зeнкοру – у 11,12 рaзiв. Змiни кiлькοcтi 

AДФ у м’язaх зaлeжaли вiд гeрбiциду, щο зacтοcοвувaвcя, a вмicт AМФ, 

нeзaлeжнο вiд тοкcичних умοв нeзнaчнο пiдвищувaвcя. 

  У двοрiчних кοрοпiв дοcлiджувaнi ткaнини зa змeншeнням кiлькοcтi AТФ 

рοзтaшοвувaлиcь у нacтупнοму пοрядку: „пeчiнкa – бiлi м’язи – мοзοк”. 

Кaртинa тοкcикοзу двοрiчοк тaкοж дeщο iншa пοрiвнянο з мοлοдшими рибaми. 

Тaк, у бiлих м’язaх 2,4-ДA викликaлa знижeння рiвня вciх дοcлiджувaних 

aдeнiлοвих нуклeοтидiв, у пeчiнцi тa мοзку змiни були нeοднοзнaчнi: вмicт 

AТФ нeзнaчнο пiдвищувaвcя (нa 7% тa 10 % вiдпοвiднο), в тοй чac як AДФ тa 

AМФ – знижувaвcя.  

  Зeнкοр викликaв змeншeння кiлькοcтi AТФ, AДФ тa AМФ у бiлих м’язaх 

тa пeчiнцi риб, οднaк у рiзнοму cтупeнi. Aнaлοгiчнο цьοгοрiчкaм, нaймeншοгο 

впливу зaзнaв мοзοк риб. 

  Пοяcнeнням знaчнοгο рiзкοгο змeншeння вмicту мaкрοeргiв у ткaнинaх є 

вcтaнοвлeний фaкт прο рοз’єднaння οкиcлeння i фοcфοрилювaння зa  дiї 

прeпaрaтiв групи 2,4-Д (Пaвлοв, 1986). Крiм тοгο, у випaдку дiї зeнкοру мοжнa 

припуcтити, щο чacтинa eнeргiї AТФ витрaчaєтьcя для йοгο вивeдeння з 

οргaнiзму, aнaлοгiчнο вивeдeнню iнших οргaнiчних рeчοвин, зοкрeмa фeнοлу 

(Флeрοв, 1977). Зeнкοр пοзбaвляє οргaнiзм eнeргeтичних зaпaciв i здaтнοcтi 

рecинтeзувaти AТФ, 2,4-ДA, пοряд з пiдвищeнням aдeнiлaтнοгο eнeргeтичнοгο 

зaряду, тaкοж знижує здaтнicть οргaнiзму рecинтeзувaти AТФ, щο вeдe дο 

швидкοгο виcнaжeння οргaнiзму. 

  Пοрiвнюючи дiю тοкcикaнтiв нa οргaнiзм риб рiзнοгο вiку, трeбa 

вiдмiтити, щο гeрбiциди при οднaкοвих кοнцeнтрaцiях, чacу дiї тa iнших умοвaх 

знaчнο бiльшe впливaли нa кiлькicнi пοкaзники aдeнiлaтiв у цьοгοрiчοк. 
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  Iз дοcлiджувaних ткaнин нaймeншοгο тοкcичнοгο впливу у риб οбοх 

вiкοвих груп зaзнaв мοзοк, a нaйбiльшοгο – бiлi м’язи.  

Виcнοвки 

  Тοкcичний вплив пecтицидiв у вeликiй мiрi визнaчaвcя пοрοю рοку, 

οcкiльки ceзοннi фaктοри змiнюють cпрямувaння eнeргeтичнοї лaнки 

мeтaбοлiзму в οргaнiзмi риб, впливaючи нa aктивнicть фeрмeнтiв тa вмicт 

eнeргeтичних cубcтрaтiв.  

  Мaкcимaльну aктивaцiю фeрмeнтiв зa дiї гeрбiцидiв cпοcтeрiгaли нaвecнi 

тa влiтку. У жοвтнi збiльшeння aктивнοcтi ЛДГ бiлих м’язiв в умοвaх тοкcикοзу 

зeнкοрοм cтaнοвилο 12 %, в тοй чac, як у квiтнi – 73%.  

  Знижeння тeмпeрaтури вοднοгο ceрeдοвищa пοcилює тοкcичний вплив 

зeнкοру, прοявляючи cинeргiчну дiю, щο прοявляєтьcя у змeншeннi рiвня 

глюкοзи в уciх дοcлiджувaних ткaнинaх: у 5,9 рaзiв в пeчiнцi, у 3,7 рaзiв в бiлих 

м’язaх тa у 2,4 рaзи в мοзку. 
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Йододефіцит належить до найпоширеніших на планеті захворювань 

неінфекційного генезису. За даними ВООЗ, більше 2 млрд. жителів земної кулі, 

мають недостатню кількість йоду в організмі, що може призвести до 

порушення функції щитоподібної залози та на фоні цього викликати розвиток 

множинних хвороб. Безумовно, вибух 1986 року на Чорнобильській АС сприяв 

загостреню цієї ситуації, з’єднавшись із недостатнім вмістом йоду у воді та 

продуктах харчування.  

Відомо, що близько 70% українців страждають на дефіцит йоду в 

організмі. Кількість людей, які мають проблеми зі здоров’ям постійно 

збільшується внаслілок недостатнього надходження йоду до організму. 

захворювання, на жаль, цифра, за останні роки тільки зростає [2]. 

Метою дослідження є оцінка стану проблеми йододефіциту на території 

України. 

Проблема нестачі йоду в організмі людини розпочалась ще з древніх 

цивілізацій. Не винятком поширення йододефіцитного захворювання стає і 

Україна. За особливостями забезпечення йодом Україна поділена на 4 зони. До 

1 зони відійшли області з вираженим йододефіцитом займаючи 35% території, 

2 зона із частково вираженим йододефіцитом - 15% території , 3 зона з 

помірним йододефіцитом – 23% території, 4 зона з незначним та достатнім 

забезпеченням йоду – 27% території.  

Рівненська область належить до 1 зони, що характеризується вираженою 

йододефіцитною недостатністю. Вперше у 2012 році при проведенні 

https://orcid.org/0000-0002-5995-7013
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досліджень виявили 1039,1 осіб із даним захворюванням, з них 2471,4 діти 

віком від 0 до 14 років на 100 тис. населення. До цієї зони також увійшла 

Тернопільська, Чернівецька, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, 

Волинська та Чернігівська області, де мешкає близько 15 млн. осіб. До 2 зони 

віднесено Київську, Хмельницьку, Житомирську області та АР Криму, до 3 

зона входять Луганська, Вінницька, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська 

області, решта областей – 4 зона [6]. 

 
Рис. 1. Картограма зон йододефіциту на території України 

 

Найчастіше проявом йододефіциту населення України є дифузне 

еутиреоїдне збільшення щитовидної залози (зоб). Дане захворювання виникає 

внаслідок різних причин. До яких відносять і незбалансоване харчування. 

Зокрема, значно зменшилось вживання населенням багатих на йод риб та 

морепродуктів [1]. Нестача мікроелементів йоду, заліза, селену, кобальту, 

вітамінів А, Е, С і групи В спричиняє виникнення патологій щитовидної залози, 

анемії, зменшує опір організму до інфекцій, негативно впливає на 

працездатність в тому числі та розумову, підсилює чутливість до впливу 

радіації чим знижує тривалість життя [3].  
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Відомо, що йододефіцит окрім зобу викликає низку захворювань, що 

проявляютья на всіх періодах життя (табл.1).  
Таблиця 1. Спектр проявів нестачі йоду в організмі за даними ВООЗ на 2001р. [5] 

Період життя Потенціальні прояви 
Плід  Аборти, мертвонародженя, підвищена перинатальна смертність, 

вроджені вади розвитку ендемічний неврологічний кретинізм 
(затримка розумового розвитку, глухонімота, спастична 
диплегія, косоокість), ендемічний мікседематозний кретинізм 
(затримка розумового та фізичного розвитку, карликовість), 
психомоторні порушення підвищена чутливість щитоподібної 
залози до радіоактивного випромінювання. 

Новонароджений Підвищена смертність, неонатальний зоб, явний або 
субклінічний гіпотиреоз, підвищена чутливість щитоподібної 
залози до радіоактивного випромінювання. 

Діти та підлітки Ендемічний зоб, ювенільни й гіпотиреоз, порушення розумового 
та фізичного розвитку, підвищена чутливість щитоподібної 
залози до радіоактивного випромінювання. 

Дорослі Зоб та його ускладнення, гіпотиреоз, зниження фізичної та 
інтелектуальної працездатності, йодоіндукований гіпотиреоз, 
підвищена чутливість щитоподібної залози до радіоактивного 
випромінювання. 

Жінки дітородного віку Зоб, анемія, порушення репродуктивної функції (непліддя, 
невиношування вагітності, передчасні пологи), ризик 
народження дитини з ендемічним крети нізмом, підвищена 
чутливість щитоподібної залози до радіоактивного 
випромінювання. 

 

Добова необхідність йоду залежить від віку людини. Для дітей до 12 

місяців становить – 100 мкг, від 2 до 12 років – 120 мкг, підлітки i дорослі – 

150 мкг, вагітні жінки і матери, які годують дитину груддю, – 200 мкг, люди 

похилого віку – 100 мкг на добу. Значні запаси йоду на планеті зосереджені у 

морській солі, грунті та повітрі прибережної території, водоростях та  

морських мешканцях. Відносно продуктів харчування найвищий показник 

йодовмісту (мкг/100г) належить морській капусті – 200000-300000, лососю – 

260, м’ясо креветки – 190, пшенична крупа – 7,8, каша «Геркулес» - 6,0, редис 

– 8,0, морква червона – 5,0, часник – 8,0, слива – 9,0, шампіньйони – 18,0. 

Використання перерахованих продуктів забезпечить організм потрібною 

кількістю йоду. [4].  
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Найбільш простим профілактичним методом йододефіциту є вживання 
йодованої солі. Найбільшими підприємствами, які виготовляють йодовану сіль 
за рекомендаціями ЮНІСЕФ є КНПП «ЙОД» та ДПО « Артемсіль». Також 
використовуючи йодат калію, як добавку йоду, сіль зберігає свою цінність 
близько 12 місяців.  

Отже, територія України за показниками йододефіциту поділена на 4 
зони. Найбільш критична ситуація спостерігається на заході країни та 
Чернігівській області. Нестача йоду в організмі викликає не тільки зоб, але і 
інші захворювання (безплідддя, викидні, гіпотиреоз, затримка фізичного 
розвитку, погіршення психологічного стану в дорослих та дітей). 
Йододефіцитні захворювання характерні для людей незалежно від їх віку і 
місця проживання. Для профілактики і лікування даного захворювання важливо 
вести здоровий спосіб життя, дотримуватися збалансованого харчування та 
збільшити в раціоні кількість продуктів, які містять значну кількість йоду.  
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 В России именно 20 лет тому назад, 24-го марта 2001 года, были созданы 

Космические войска как отдельного вида род войск. [1] [2] [3] 

10 мая 1897 года Константин Эдуардович Циолковский вывел формулу, 

установившую зависимость между скоростью ракеты в любой момент, 

скоростью истечения газов из сопла, массой ракеты и массой взрывных 

веществ. Закончив математические записи, Циолковский машинально поставил 

дату: 10 мая 1897 года. Разумеется, он ни на секунду не подозревал, сколько 

радости доставит впоследствии историкам находка пожелтевших и измятых 

листков. Ведь написав дату вычислений, Циолковский, сам того не ведая, 

закрепил свое первенство в вопросах научного освоения космоса. Он родился в 

1857 году в русском селе Ижевское Рязанской губернии, в семье польского 

дворянина, служившего по ведомству государственных имуществ. В 1860 году 

https://orcid.org/0000-0002-7661-4485
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семья Циолковских переехала в Рязань. В возрасте 9 лет Константин 

Циолковский заболел скарлатиной. В результате осложнения после болезни он 

частично потерял слух. Это событие оказало огромное влияние на его 

дальнейшую жизнь. В 1868 году семья Циолковских переезжает в Вятку. В 12 

лет Константин поступает в гимназию, но учеба ему не дается, в том числе и из-

за плохого слуха. Ко всему этому в 1870 году умирает мать Циолковского, что 

еще больше замыкает мальчика в самом себе. И спустя 3 года после 

поступления его отчисляют из гимназии за неуспеваемость и плохое поведение. 

Он начинает заниматься образованием самостоятельно. Единственными 

друзьями мальчика становятся книги. В отличие от гимназических учителей 

книги щедро оделяют его знаниями и никогда не делают ни малейших упреков. 

В это же время Константин Циолковский приобщается к техническому и 

научному творчеству.  И вот уже через два года в 1873 году для отца становятся 

очевидными способности сына, и он решает послать мальчика в Москву для 

продолжения образования. В Москве в течение 3 лет он самостоятельно и с 

успехом изучает химию, физику, астрономию, высшую математику, 

аналитическую геометрию. В 1876 году Циолковский в возрасте 19 лет 

возвращается в Вятку, с большим багажом знаний и технических идей. Именно 

с этого момента можно отсчитывать начало увлечения Циолковского 

аэродинамикой. 

 В 1879 году Константин Циолковский построил первую в мире 

центробежную машину (предшественницу современных центрифуг) и провел 

на ней опыты с разными животными. Вес рыжего таракана был увеличен в 300 

раз, а вес цыпленка - в 10, без малейшего для них вреда. Циолковский 

самостоятельно разрабатывает кинетическую теорию газов и отправляет 

рукопись в Русское физико-химическое общество в Петербург, незадолго до 

этого основанное Менделеевым. И вскоре он получает ответ от Менделеева: 

кинетическая теория газов уже открыта... 25 лет назад. Но даже эта, казалось 

бы, неудача принесла Циолковскому известность в мире науки. В Русском 
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физико-химическом обществе поверили в самостоятельность разработок 

Циолковского и пригласили его войти в состав этого общества. Циолковский 

все больше приобщается к науке и технике, окончательно выбрав для себя 

аэродинамику, как дело всей жизни. С практической точки зрения 

аэродинамику он начинает с попыток создания цельнометаллического 

аэростата. Но ему не удается довести дело до реализации проекта. В 1897 году 

Циолковский строит аэродинамическую трубу. Эта труба стала второй в России 

(первую построил в 1871 году в Петербурге инженер Пашкевич для 

исследования вопросов баллистики). Циолковский же стал первым в вопросах 

поиска закономерностей полета с малыми скоростями. Он стал одним из 

основателей новой науки - экспериментальной аэродинамики.  В 1900 году 

Академия наук приняла решение помочь Циолковскому в проведении опытов 

по аэродинамике. Циолковский на основе опытов выводит формулу, 

связывающую потребную мощность двигателя с аэродинамическим 

коэффициентом сопротивления и коэффициентом подъемной силы. Эти труды 

легли в основу его работы "Исследование мировых пространств реактивными 

приборами", первая часть которой была опубликована в 1903 году в "Научном 

обозрении". В этом пионерском труде Циолковский полностью доказал 

невозможность выхода в космос на аэростате или с помощью артиллерийского 

орудия, вывел зависимость между весом топлива и весом конструкций ракеты 

для преодоления силы земного тяготения, высказал идею бортовой системы 

ориентации по Солнцу или другим небесным светилам, проанализировал 

поведение ракеты вне атмосферы, в среде, свободной от тяготения. В 1911 году 

"Вестник воздухоплавания" публикует вторую часть труда "Исследование 

мировых пространств реактивными приборами". В ней Циолковский вычисляет 

работу по преодолению силы земного тяготения, скорость и время полета. На 

этот раз статья Циолковского наделала много шума в научном мире. 

Циолковский обрел много друзей в мире науки. В 1914 году выходит 

дополнение к данной работе. Эта работа считается самым ценным трудом 
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Циолковского и закрепляет его первенство в исследовании вопросов 

космической техники. Социалистическая революция в России изменила жизнь 

Циолковского к лучшему. Он с радостью встретил перемены в политической 

жизни страны. Фигура Циолковского пришлась ко двору новому руководству 

страны. В 1921 году Совет Народных Комиссаров РСФСР принимает решение о 

назначении Циолковскому персональной пенсии.  В 1926 году публикуется 

большой труд Циолковского "Исследование мировых пространств реактивными 

приборами".  19 сентября 1935 года на 78 году жизни Константин Эдуардович 

Циолковский умирает. [4] 

Теория Циолковского освоения космоса в практике Королева 

После теоретических разработок по различным вопросам освоения 

космоса Константина Эдуардовича Циолковского, Сергея Павловича Королева 

является основоположник практической космонавтики. Ученый и конструктор 

в области космонавтики и ракетостроения, главный конструктор первых 

ракет-носителей, пилотируемых космических кораблей Сергей Павлович 

Королев родился 12 января 1907 года (30 декабря 1906 года по старому стилю) 

в Житомире (Украина) в семье учителей. С 1917 года он жил с отчимом и 

матерью в Одессе, где с их помощью дома изучал школьную программу. В 1922 

1924 годах учился в строительной профессиональной школе, занимаясь во 

многих кружках и на разных курсах. Сергей Королев увлекся 

воздухоплаванием после знакомства в 1921 году с летчиками военной авиации 

на Базе гидросамолетов в Хлебной гавани одесского порта. В июне 1923 года 

он вступил в Общество авиации и воздухоплавания Украины и Крыма, а через 

месяц сам организовал кружки планеризма в одесском порту и на 

судоремонтном заводе. В 17 летнем возрасте он создал свой первый проект 

летательного аппарата — "безмоторный самолет К 5". В августе 1924 года 

Сергей Королев поступил в Киевский политехнический институт на 

авиационное отделение механического факультета. Параллельно с учебой 

занимался в планерном кружке, где спроектировал несколько летательных 
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аппаратов. Особенно его увлекали принципы реактивного движения и 

перспективы полетов в стратосферу. В 1926 году для продолжения учебы 

Сергей Королев перевелся на третий курс аэромеханического отделения 

механического факультета Московского высшего технического училища 

(МВТУ, ныне Московский государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана). В марте 1927 года он окончил планерную школу при МВТУ, получив 

звание пилота-планериста. Сергей Королев занимался еще и в 

аэродинамическом кружке им. Н. Е. Жуковского, где разрабатывал 

оригинальные планеры и легкие самолеты. В 1929 году он спроектировал 

и построил планер "Коктебель" (вместе с Сергеем Люшиным) и 15 октября 

1929 года летал на нем на VI Всесоюзных планерных состязаниях в Коктебеле. 

В ноябре того же года получил удостоверение пилота-парителя, а в июне 1930 

года окончил Московскую школу летчиков Осоавиахима, получив 

квалификацию "летчик". С четвертого курса института Сергей Королев 

совмещал учебу с работой. С мая по ноябрь 1927 года работал 

в конструкторском бюро Государственного авиационного завода № 22 имени 

10-летия Октября, а затем в опытном отделе авиаконструктора Дмитрия 

Григоровича на заводе № 22. С октября 1928 года исполнял обязанности 

начальника конструкторской бригады центроплана этого отдела; в марте 1929 

года был переведен в опытный отдел при заводе № 28, где участвовал 

в разработке торпедоносца Т0М-1 под руководством Поля Эмэ Ришара. 

 В декабре 1929 года Королев защитил дипломный проект легкого самолета 

СК-4 (руководитель Андрей Туполев), а в феврале 1930 года получил 

свидетельство об окончании МВТУ и присвоении квалификации 

"инженер-аэромеханик". После окончания МВТУ работал начальником 

бригады моторного оборудования в центральном конструкторском бюро (ЦКБ) 

на авиационном заводе № 39. С марта 1931 года Королев начал работать 

старшим инженером по летным испытаниям в Центральном 

аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), где летал вместе с Михаилом 
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Громовым, занимаясь, в частности, отработкой первого отечественного 

автопилота. В сентябре 1931 года Сергей Королев принял участие в 

организации московской Группы изучения реактивного движения (ГИРД) при 

Осоавиахиме СССР во главе с Фридрихом Цандером, а в мае 1932 года, 

оставаясь штатным сотрудником ЦАГИ, стал ее начальником. В августе 1933 

года в подмосковном Нахабино он руководил первым в СССР летным 

испытанием ракеты с двигателем на гибридном топливе "ГИРД Р 1", а 25 

ноября   ракеты на жидком топливе "ГИРД Х". Итогом его деятельности в 

ГИРДе стал врученный в декабре 1933 года нагрудный знак "За активную 

оборонную работу"   высшая награда Осоавиахима СССР.В 1933 1938 годах 

Сергей Королев работал в Реактивном научно исследовательском институте 

Наркомата тяжелой промышленности (с 1937 года — НИИ 3 Наркомата 

оборонной промышленности): заместителем начальника института, старшим 

инженером сектора крылатых ракет, начальником сектора, начальником отдела, 

начальником группы, старшим инженером группы. В этот период он 

разрабатывал ряд проектов летательных аппаратов, в том числе проекты 

управляемой крылатой ракеты (летавшей в 1939 году). В 1938 году по ложному 

обвинению Сергей Королев был арестован и осужден на 10 лет лишения 

свободы. Наказание отбывал на Колыме. В сентябре 1940 года Королёв 

благодаря ходатайству Андрея Туполева был переведен в Особое техническое 

бюро при наркоме внутренних дел СССР (ЦКБ 29). Находясь в заключении, 

работал инженером аэромехаником в конструкторском бюро (КБ) Туполева, 

разрабатывавшем проект пикирующего бомбардировщика Ту 2. В июле 1941 

года вместе с ЦКБ 29 был эвакуирован в Омск, где до ноября 1942 года работал 

технологом КБ и помощником начальника сборочного цеха на авиазаводе № 

166 (ныне ПО "Полет"). В ноябре 1942 года Королев был переведен в Казань на 

авиамоторостроительный завод №16, где в опытном конструкторском бюро 

спецотдела НКВД под руководством Валентина Глушко работал ведущим 

инженером   главным конструктором группы реактивных установок, занимаясь 
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проблемой оснащения серийных боевых самолетов жидкостными ракетными 

ускорителями. 27 июля 1944 года Президиум Верховного Совета СССР принял 

постановление о досрочном освобождении Сергея Королева со снятием 

судимости. С сентября 1945 года по январь 1947 года Королев находился в 

составе группы советских специалистов в Германии, где изучал немецкую 

трофейную ракетную технику. Работал сначала в специнституте "Рабе" в 

Бляйхероде в должности начальника группы "Выстрел", а позже первым 

заместителем начальника, главным инженером института "Нордхаузен". В 

августе 1946 года Королев был назначен главным конструктором первой 

советской баллистической ракеты дальнего действия (БРДД), а также 

начальником отдела специального конструкторского бюро НИИ № 88 

Министерства вооружения СССР (город Калининград Московской области, 

ныне город Королев). В 1947 году осуществлял техническое руководство 

первым пуском трофейной ракеты А 4 на полигоне Капустин Яр. В 1948 году 

был проведен первый пуск БРДД Р 1. В мае 1950 года после реорганизации 

НИИ 88 Сергей Королев был назначен начальником и главным конструктором 

опытного конструкторского бюро (ОКБ), а в сентябре 1951 года на него 

дополнительно возложили обязанность заместителя директора НИИ 88. С 

конца 1947 года до 1952 года по совместительству он был преподавателем 

кафедры реактивного вооружения МВТУ. В 1956 1966 годах — начальник и 

главный конструктор ОКБ 1, выделенного из НИИ 88 в самостоятельное 

предприятие (ныне Ракетно космическая корпорация "Энергия" имени С.П. 

Королева). Под непосредственным руководством Сергея Королева было 

обеспечено создание ракетно ядерного щита страны (разработка и сдача на 

вооружение первых отечественных ракет дальнего действия на 

высококипящих, низкокипящих и твердотопливных компонентах топлива), 

начато исследование космического пространства (первые высотные 

геофизические ракеты, первый искусственный спутник Земли, первый 

космический полёт человека   Юрия Гагарина, первые научные спутники 
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"Электрон", автоматические станции к Луне, Марсу, Венере, первый 

отечественный спутник связи "Молния 1", спутник фотонаблюдения "Зенит"). 

Были осуществлены работы по программам пилотируемых кораблей "Восток", 

"Восход", начаты работы по пилотируемым лунным программам, велись 

проектно поисковые разработки по пилотируемым комплексам для полетов к 

планетам Солнечной системы и другие проекты. Как инициатор создания и 

председатель Совета главных конструкторов Королев обеспечивал в 1945 1965 

годах техническое руководство и координацию работ предприятий и 

организаций страны по ракетным, ракетно космическим и космическим 

проектам, разрабатывавшимся при головной роли руководимого им 

предприятия. Сергей Королев скончался 14 января 1966 года (остановилось 

сердце после хирургической операции). Урна с его прахом установлена в 

Кремлевской стене на Красной площади в Москве. [5] 

Как в разоренном войной СССР сумели накопить научный и 

промышленный потенциал? 

12 апреля 1961 года случилось событие, определившее по большому 

счету весь ХХ век: Юрий Гагарин, первым среди землян, сумел преодолеть 

оковы тяготения и облететь вокруг планеты. Но до сих пор вызывает 

удивление, как в разоренном войной СССР сумели накопить научный и 

промышленный потенциал для такого прорыва. О том, без чего был бы 

невозможен полет Гагарина, вспоминаем. 22 июля 1951-го в космос слетали 

честные дворняги Дезик и Цыган — и стали первыми млекопитающими, 

вернувшимися обратно живыми. Геофизическая ракета В-1В с ними на борту 

поднялась на высоту 101 км, преодолев линию Кармана, условную границу, 

отделяющую атмосферу Земли от просторов космоса. А потом контейнер с 

первыми космическими псами приземлился в нескольких километрах от 

стартовой площадки, в Капустином Яре. Они вернулись живыми и даже 

радостно лаяли! Королев обнимал и целовал их. Не стоит скрывать очевидного: 

так же как и американцам, нашим конструкторам помогла немецкая трофейная 
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«Фау-2». Ее модификацией была первая советская баллистическая ракета Р-1. А 

затем в КБ Сергея Королева создали Р-1В, ракету исследовательскую, 

предназначенную в том числе для запуска живых организмов. Она была 

оснащена парашютной системой спасения полезного груза. Двигатель РД-100 

был создан в ОКБ Валентина Глушко. Отбор среди собак шел основательный. 

Вес: 6–7 кг, рост: не выше 35 см, возраст: от 2 до 6 лет, без болезней и 

физических отклонений. Дезик и Цыган тренировались на центрифуге и в 

барокамере, как настоящие космонавты-люди. Дезик через неделю после полета 

погиб при очередном опыте, а Цыган благополучно прожил еще 10 лет. Об этом 

эксперименте не сообщали газеты, всё происходило под плотной пеленой 

секретности. Широкая публика узнала о подвиге дворняг лишь в 1991 году. 

Покорение космоса считалось делом военным, стратегически важным, 

напрямую связанным с обороной страны. А потом появилась ракета, которая 

перевернула отношение ученых к исследованию космоса. Это была Р-7 — 

легендарная «семерка», самая надежная ракета в истории космонавтики, 

снабженная двигателями конструкции Валентина Глушко РД-107 и РД-108. 

Именно эта техника и открыла космическую эру. Р-7 проектировалась для 

военных целей и стала первой успешной межконтинентальной баллистической 

ракетой. [6] 

Впервые армия получила средство доставки ядерного боеприпаса в 
любую точку мира. Как удалось Королеву и Глушко убедить военное и 
политическое руководство на одной из ракет заменить боеголовку на 
искусственный спутник — великая тайна. Но они получили ракету-носитель 
для космического аппарата. А после триумфа первого спутника в 1957 году 
государство больше не жалело средств на космос. Животные-рекордсмены в 
космосе — тоже заслуга советских учёных и конструкторов. [7]  

Но большинство ученых мира были уверены, что первого полета человека 
в космос придется ждать еще десятилетия… [8] 
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Всего с 1961 по 1991 год, за 30 лет существования звания, оно было 
присвоено 72 космонавтам — 70 мужчинам и 2 женщинам (Валентине 
Терешковой и Светлане Савицкой). [9] 
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 У роботі розглядаються фізичні основи голографії та її застосування, як 

одна з найперспективніших серед стереоскопічних способів імітації реального 

середовища. З розвитком інформаційних технологій з’являються все нові й нові 

ідеї, щодо урізноманітнення свого життя [3]. Серед цих ідей можна виділити ті, 

які носять лише розважальний характер, але й є ті які з часом стають 

незамінними в таких важливих галузях, як проектування, медицина, військова 

оборона та ін. Саме поява таких проблем підштовхує нас до чогось нового, 

такого, що зовсім недавно ще здавалося лише фантастикою. Саме так і сталося 

з трьохвимірною візуалізацією дійсності. 

Одним з найперспективніших способів вирішення проблеми 3D-

представлення віртуальної реальності сьогодні є голографія, яка з в процесі 

еволюції перетворилася з власне оптичної науки в окрему галузь 

інформаційних технологій – комп’ютерна голографія [4]. Проблеми та 

перспективи її розвитку є актуальними і залишатимуться таким в найближчому 

майбутньому. 

З`ясовано, що голографія – це відносно новий напрям в когерентній 

оптиці, розвиток якого пов'язаний з появою і вдосконаленням джерел 

https://orcid.org/0000-0001-6629-5102
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когерентного випромінювання – лазерів. В голографії, як і у фотографії, 

вирішується питання записування інформації, яку несе світлова хвиля, відбита 

від об'єкта. Інформація про об'єкт міститься частково в амплітуді (амплітудна 

інформація), частково у фазі (фазова інформація) [2]. При фотографуванні на 

фотопластині фіксується інтенсивність хвилі і тим самим реєструється 

амплітудна інформація про об'єкт. Фазова інформація при цьому втрачається. 

Проте якщо хвиля має високу когерентність, то на фотопластині можна 

записати як амплітудну, так і фазову інформації, застосувавши метод голографії 

(«голографія» перекладається як «повний запис»)[5,6]. 

В основі методу голографії лежить інтерференційний принцип, згідно з 

яким, для виявлення фазової інформації, що міститься в хвилі, треба створити 

інтерференцію досліджуваної (об'єктної) хвилі з деякою допоміжною 

(опорною) хвилею. Амплітуда результуючої хвилі міститиме інформацію як про 

амплітуду, так і про фазу об'єктної хвилі. При цьому обидві хвилі, що 

інтерферують, повинні мати високу когерентність, щоб забезпечити достатньо 

чітку інтерференційну картину на фотопластині (голограмі) [2]. Для пояснення 

методу голографії розглянемо такий приклад (рис. 1, а)[1].  

 

Рис 1. Метод голографії [1] 
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Від точкового джерела (об'єкта) О на фотопластину Ф падає сферична  

хвиля 1 (на рис.1 показано два промені під кутами 1а  і 2а ). Це об'єктна хвиля. 

Одночасно, на пластину падає плоска опорна хвиля 2. В результаті 

інтерференції цих хвиль виникає тонка система інтерференційних смуг. Ця 

система смуг, зафіксована на фотопластині, називається голограмою точкового 

об'єкта 0. Таким чином, інформація про об'єкт зберігається у вигляді 

інтерференційної картини, зафіксованої на голограмі. Щоб «прочитати» 

(відновити) цю інформацію, треба освітити голограму опорною хвилею 

(див.рис.1. б). 

При цьому в результаті дифракції світла на системі інтерференційних 

смуг виникнуть три дифракційні хвилі, причому в кожній точці голограми кут 

дифракції буде рівний тому куту, під яким в цю точку падав при записі 

голограми об'єктний промінь. З рис.1.б, бачимо, що хвиля 1 формує уявне 

зображення об'єкта, а хвиля 3 – дійсне зображення. Хвиля 1 є початковою 

об'єктною хвилею, відтвореною з голограми. Наведений приклад дозволяє 

зрозуміти основні особливості голографічного методу [4]: 

− процес голографії є двоступінчатим: на першій стадії голограма 

записується, на другій прочитується; при причитуванні голограми 

відтворюється початкова об'єктна світлова хвиля (неначебто сам об'єкт як і 

раніше відбивав світло); 

− інформація про об'єкт записується інтегрально: кожна точка 

видимої поверхні об'єкта записується по всій поверхні голограми; тому 

псування частини поверхні голограми не приводить у багатьох випадках до 

втрати інформації; 

− на відміну від фотографування метод голографії не потребує 

застосування лінзових систем. 
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При фотографуванні інформація передається по ланцюжку: об’єкт - 

світлова хвиля – фотопластина – око. В голографії ж інформація передається по 

іншому ланцюжку: об'єкт - світлова хвиля - фотопластина (голограма) - 

світлова хвиля – око [3]. При цьому обидві світлові хвилі, фігуруючи в 

останньому ланцюжку, є еквівалентними. Тому при розгляді голограми 

(освітленою опорною хвилею) око спостерігача сприймає не двовимірне 

зображення об'єкта, а сам об'єкт як він є. При прочитуванні голограм 

тривимірних реальних об'єктів спостерігають саме тривимірні реальні об'єкти.  

Голограма відтворює об'ємне зображення, що має з оптичної точки зору 

властивості реального об'єкта [3]. 

Голографічний метод одержує широке практичне застосування для 

вирішення різних завдань, таких, як розпізнавання образів, побудова блоків 

пам'яті великої місткості, введення і виведення інформації, в технології 

виготовлення мікросхем і багатьох інших: 

1) Голограми незамінні при виготовленні високоякісних репродукцій 

творів скульптури, музейних експонатів і т.д. У той же час, можливість 

створення об'ємних зображень відкриває нові напрямки в мистецтві – 

образотворча голографії і оптичний дизайн. Голограми широко 

використовуються в сувенірної галузі, а також в рекламі. Інша сфера 

застосування об'ємного голографічного зображення високої якості – це 

тренажери для навчання пілотування літаків, космічних кораблів і оволодіння 

навичками роботи в складних умовах [9]. 

2) Використання голографії в цифрових дисплеях. Термін «голограма» 

відкрив перед світом величезні можливості застосування  унікальної технології, 

а саме: «повітряних» 3D-зображень, які існують у просторі, рухаються, мають 

забарвлення, але в той же час не мають матеріальної оболонки [4]. 

Використання голографії  для опису ефектів, які відносяться більше до 

цифрової технології, ніж до інтерференційних зображень, створеним 

когерентним випромінюванням. 
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3) Використання голографії в рекламі. Відео-голограма може бути 

корисна в магазинах і бутіках, компаніям, які позиціонують свій бренд – вони 

можуть використовувати її на  презентаціях, в рекламних та PR-акції [6]. 

Голограму можна використовувати як альтернативний спосіб відображення 

інформації, рекламних роликів у кінотеатрах, кафе та клубах, де є місця з 

частковим затемненням. 

4) Голограма може реагувати на людину, що проходить поруч, на 

дотик, використовуючи сенсорну технологію з застосуванням інфрачервоних 

хвиль, які можуть розпізнавати рухи рук. Ця технологія дозволяє здійснювати 

різні рухи руками, а саме: вертикальні, горизонтальні, обертальні рухи. Таким 

чином, можна керувати голографічними зображеннями в реальному часі, 

використовуючи рухи рук, ніби комп'ютерний маніпулятор. Даний винахід 

відмінно підходить для публічної демонстрації. Ще однією цікавою  

технологією при розробці голограм може бути використання повітряного 

ультразвукового тактильного екрану. При цьому додатково використовується 

генератор ультразвукових частот, який проектує ультразвукову силу в фокусну 

точку в просторі. При попаданні на руку людина відчуває дотик, як від крапель 

дощу [4]. 

5) Голографічне телебачення. Події останнього року показують, що 

недалекий той час, коли ми будемо насолоджуватися фільмами, дії яких 

розгортається на стіні нашої вітальні. Ідея ця народилася досить давно. Ще в 

1951 році Айзек Азімов в першій частини трилогії «Підстава» передбачив появу 

щодо виникнення у просторі голографічних покажчиків з поясненнями для 

туристів. В Університеті Арізони група вчених, під керівництвом доктора 

Нассера Пейгамбаріана (Dr Nasser Peyghambarian) змогла здійснити прорив в  

області голографічного зображення. Дослідникам вдалося створити перший 

тривимірний дисплей, оснащений пам'яттю [8]. Головне завдання команди 

розробників на даний момент - створити такий пристрій, щоб він міг 

показувати зображення, що змінюється кілька разів на секунду. Так що поки, за 
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словами Пейгамбаріана, прототип не можна використовувати як 3D-дисплей 

[7].  

6) Голографічний технологія реклами. Це новий крок у рекламі. 

Уявіть собі вітрину, все оформлення якої ви можете поміняти протягом 

секунди, просто змінивши голографічний слайд в проекторі. До речі, ці 

предмети і товари не повинні лежати або висіти, – вони можуть перебувати в 

повітрі без будь-якої опори. Адже це не вони самі, а їхні зображення. Але їх 

реалістичність така, що люди можуть прийняти їх за справжні. Уявіть собі 

виставку, де зразки продукції будь-якого розміру демонструються в 

натуральному обсязі замість нудних буклетів і відеозаписів [9] 

7) Голографічні бізнес-презентації. Припустимо, йдуть ділові 

переговори. Настає найбільш критичний момент, – і перед вашими клієнтами, 

партнерами, інвесторами і власниками акцій вашої компанії несподівано в 

повітрі з'являється 3х-вимірне зображення вашого нового продукту. Це можна 

віднести до явища - віртуальна реальність. Для моделювання віртуальної 

реальності потрібен комп'ютер, цього ніхто не відміняв. Але в поєднанні з цією 

3х - вимірною цифровою проекцією сцена більше не буде обмежена монітором 

комп'ютера, вона зможе перебувати прямо в повітрі, навколо глядача. Це 

означає появу нових, дивовижних 3D-комп'ютерних ігор, без різних шоломів і 

окулярів. А для пілотів і космонавтів – це нові тренажери з особливо 

реалістичним середовищем [10].  

8) Медицина. Cтереовізуалізація і системи віртуального оточення 

можуть бути ефективно використані в медицині. Сприйняття лікарем 

тривимірної інформації про пацієнта (тривимірні дані томографів, 

рентгенівських установок, тощо) дозволяє значно спростити роботу медичним 

працівникам. Інтерактивна візуалізація та реконструкція органів дозволяє 

здійснювати віддалені операції, проектувати хірургічне втручання, створювати 

проекти частин органів, протезів, зубів, тощо. Створення тренажерів і 

використання у навчанні систем сприйняття на базі установок віртуального 
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середовища дозволяють істотно поліпшити якість навчання та скоротити 

витрати на нього [9]. 

9)  Системи автоматизації виробництва. При проектуванні складних 

виробів конструктор має справу з величезною кількістю даних, які важко 

інтерпретувати, не вдаючись до попереднього дослідження, за допомогою 

активної взаємодії з комп'ютером [10]. 

Узагальнюючі дану інформацію, можна підвести підсумок, що для 

розвитку методів зображувальної голографії необхідно вирішувати цілий 

комплекс науково-технологічних проблем. Тим не менше, важливою 

залишається також проблема фінансових інвестицій в цю галузь, яка в останні 

десятиліття перейшла на новий рубіж розвитку –комп’ютерний. Саме 

вдосконалення обчислювальних алгоритмів і дослідження нових технологічних 

властивостей цифрових засобів обробки інформації є чи не єдиним шляхом 

досягнення успіху в розвитку  комп’ютерної зображувальної  голографії на 

найближче майбутнє. 

 

Список використаних джерел 

1. Павлов С.М. «Основи мікроелектроніки» навчальний посібник / Вінниця: 

ВНТУ, 2010. https://ukrdoc.com.ua/text/12897/index-1.html/ 

2. Ландсберг Г. З. «Загальний курс фізики: оптика» - М: «Наука.», 1976 г.  

3. http://mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Landzberg-fizika-t3-kolebaniya-

atomi.pdf. 

4.  Дзюбенко А.Г. «Застосування голографії в техніці.» - М: «Знання», 1976,. 

https://ukrdoc.com.ua/text/12897/index-1.html. 

5. Денисюк Ю.М. «Голографія та її застосування.» - М: «Наука», 1976 г.  

6. https://ukrdoc.com.ua/text/12897/index-1.html. 

7. Krueger Myron W. Artificial Reality // - Reading, Mass. Addison –Wesley. - 

1983. 

https://ukrdoc.com.ua/text/12897/index-1.html/
http://mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Landzberg-fizika-t3-kolebaniya-atomi.pdf
http://mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Landzberg-fizika-t3-kolebaniya-atomi.pdf
https://ukrdoc.com.ua/text/12897/index-1.html
https://ukrdoc.com.ua/text/12897/index-1.html


Актуальні питання природничих наук:  
теоретичні та прикладні дослідження 
 www.openscilab.org 

© Котвицька К.А., Ільченко А.М. 
80 

8. Slinger C., Cameron C., Stanley M. Computer - generated holography as a 

generic display technology [Journal] // Computer. – 1993. – Vol. 8 – pp. 46–53. 

9. Валюс Н. А. Стерео: фотография, кино, телевидение: М: Искусство, 1986. 

- стр. 306. 

10. Голографическое телевидение становится реальностью: 

http://habrahabr.ru/blogs/the_future_is_here/41841/. 

11. Голографія сьогодні [В Інтернете]. - 

http://www.nanonewsnet.ru/blog/empirv/golografiyasegodnya.-(Citited16.09.2009). 

12. Использование голографии в цифровых дисплеях // ЗАО 

«Голографическая индустрия» - http://holography.by/infocenter/news/2009. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

http://habrahabr.ru/blogs/the_future_is_here/41841/
http://www.nanonewsnet.ru/blog/empirv/golografiyasegodnya.-(Citited16.09.2009)
http://holography.by/infocenter/news/2009


Самостійне електронне текстове  
наукове періодичне видання комбінованого використання 

 
 
 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК: 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Матеріали  
I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  

(м. Київ, 23 квітня 2021 року) 
 

 

 

 

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  
«Актуальні питання природничих наук:  
теоретичні та прикладні дослідження» 

(м. Київ, 23 квітня 2021 р.) 

 
 

Адреса оргкомітету та редакційної колегії: 
м. Київ, Україна 

E-mail: conference@openscilab.org 
www.openscilab.org  

 

 

 

  

mailto:conference@openscilab.org
http://www.openscilab.org/

	Обкладинка
	Титульний аркуш
	Зміст
	Кінцевий титульний аркуш



