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EARLY CHANGES OF COLON MICROBIOME  
IN ACUTE ABDOMINAL SEPSIS 

Annotation. This experimental issue deals with microbiological 
investigation of quantitative and qualitative composition of large intestinal cavity 
microflora in albino rats with acute abdominal sepsis (AAS) within 6 hours of its 
initiation. 

Key words: microbiota of large intestine, contamination, experiment, 
abdominal sepsis. 

Сидорчук Л.І. 
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»,  

м. Чернівці, Україна 
РАННІ ЗМІНИ МІКРОБІОМУ ТОВСТОЇ КИШКИ ЗА 

АБДОМІНАЛЬНОГО СЕПСИСУ 
Аннотація. Дане дослідження присвячено вивченню якісного, 

кількісного складу та мікроекологічних показників мікрофлори товстої 
кишки білих щурів з гострим абдомінальним сепсисом встановило незначні 
порушення видового складу через 6 годин від початку захворювання  

Ключові слова: мікробіота товстої кишки, контамінація, експеримент, 
абдомінальний сепсис. 

 
Abdominal sepsis is the primordial problem of emergent surgery and 

medicine [10]. In spite of the implementation into medical practice of modern 
technologies, the improvement of surgical technics, rational application of 
antibiotics and wide spectrum antiseptics the mortality of patients with peritonitis 
is still high [8]. This affirmed about necessity of new conception according to 
pathogenesis, role of pathogenic and conventionally pathogenic microorganisms, 
diagnostics, treatment and forecast of clinical course of acute peritonitis [11]. 
Especially important meaning has autochthonous obligatory and facultative 
anaerobic and aerobic gut microbiome [4, 5]. It is necessary to study a status of 
dominant, additional and residual microflora, because it can influence on a 
therapeutic choice in multimodality treatment of patients with peritonitis. The 
important meaning has results of investigation of intestinal microbioma on the first 
stages of acute peritonitis development [6]. Author has studied qualitative and 
quantitative composition of intestinal cavity microflora in albino rats with 
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experimental acute abdominal sepsis (AAS) after 6 hours of its developing, 
because of such investigation never conducted before.  

The aim of study is to establish qualitative and quantitative composition of 
intestinal cavitary microflora in albino rats with experimental acute abdominal 
sepsis after 6 hours of its modelling.  

Material and methods. Experiments have been conducted on white 
outbreed albino rats with weights from 200 to 220 g. Animals were divided into 
two groups (basic group includes 10 albino rats with stimulated AAS; control 
group includes 10 intact animals), all underwent quarantine for 10-14 days in 
vivarium. Before the starting of investigation all rats were examined for presence 
of any pathology and reaction on visual and acoustic irritants was studied. Water 
has been given in unlimited quantity. The animals were fed once a day in the 
morning, with calorific value from 5.6 to 6.2 kJ per kg daily.  

All intervention and slaughter animals were conducted in compliance with 
the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals and “General 
Principles of animal experiments" approved by Fourth National Congress on 
Bioethics (Kyiv, 2010). The Commission on Biomedical Ethics of Bukovinian 
State Medical University (BSMU) didn’t found any breaches of ethical standards 
during experimental study. 

In sterile conditions an abdomen cavity was opened, a pieces (1,5-2 sm) 
large intestine had cut and its content was stamped into sterile wax paper; put it 
into the sterile porcelain mortar; with addition of isotonic solution in the tenfold 
volume, carefully grinded to getting of homogenous mass in dilution 1:10 (10-1). 
From the homogenate of colon wall the row of tenfold serial dilution on the base 
of isotonic solution from 10-2 to 10-7 were prepared. Every time it was used a new 
sterile pipette. From each tube row by sterile micropipette were taken 0.1 ml of 
solution and applied to the corresponding solid nutrient medium optimal for each 
kind of microbe. 

Cultures of facultative anaerobic and aerobic bacteria were cultured in 
incubator (37° C) for 24-48 hours. Cultures of obligate anaerobic bacteria were 
cultivated in stationary anaerostat "CO2-Incubator T-125" (Sweden) for 5-7 days 
(to appearance of growth), sometimes up to 14 days. Then received single-type 
colonies were studied for each genus of the microbes. Pure culture were identified 
by genus (species) by morphological, tinctorial, cultural and biochemical 
properties. 

Because the number of bacteria and yeast-fungi of the genus Candida per 
unit volume reaches millions and billions, for easier data presentation a quantity 
where calculated in logarithm of quantitative indicators of microflora (lg CFU/g). 
 Aimed to discover mechanism of contamination and colonization of biotope 
by the microorganisms, author used ecological method, that allowed realizing 
characteristics of microbial co-existance and traced up the direction of 
microecology changes of large intestinal cavity in case of destabilization of 
microbioma.  
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Constancy index (CI) served for evaluation of typology of dominants: 
dominant microorganism assumed if CI was 50 % and more, additional – from 25-
50 %, and random microflora – if CI less 25 % [1]. 

Margalef index used for characteristics of microbiocenosis diversity that is 
specific “biotope rating”, which described space and nutrition resources and 
conditions of environment for microorganisms [2]. 

Just to know a level of domination of certain microbe in biotope it was 
calculated an index of domination by Berger-Parker and by Simpson as well as 
coefficient of quantitative domination and meaningless [9]. Statistical analysis 
performed using the MS® Excel software [3]. 

Results and discussion. The first stage of the experiment was simulation of 
acute peritonitis. Microbiome of any biotope of human and animal body 
characterized by species composition and population level. These characteristics 
are generally stable in the normal functioning of the body for each biotope. 
However, disruption of physiological state and changes in other biotopes 
(peritonitis) can cause changes in a microecology of large intestine cavity. The 
first stage of the investigation was to establish the species composition of the 
microbiota of the colon content in rats with experimental AAS after 6 hours from 
the start of the simulation (Table 1). 

Even after 6 hours of AAS there are coming changes in species composition 
and microecological characteristics of cavitary microbiota of large intestine. In 
intact animals (control group) the dominant microflora is presented with obligate 
anaerobic bacteria of genera Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacteroides, 
Peptostreptococcus, and among facultative anaerobic and aerobic – bacteria of 
genera Escherichia, Proteus, Enterococcus. Peptococci belongs to the additional 
microorganisms and bacteria of Clostridium – to casual microorganisms 

In animals with AAS main microbiome is presented by obligate anaerobic 
bacteria of the genus Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacteroides, 
Peptostreptococcus, and among facultative anaerobic and aerobic – bacteria of 
genera Escherichia, Proteus; additional microbiome is presented by Enterococci 
and conditionally pathogenic Enterobacteria (Klebsiella), casual – bacteria of the 
genus Clostridium, Edwardsiella. 

These changes prove that the development of AAS after 6 hours cause in a 
certain number of animals the elimination of Enterococci, Peptostreptococci, 
Lactobacilli from large intestine cavity and colonization and contamination of 
biotope with opportunistic Enterobacteria (Klebsiella and Edwardsiella), 
Peptococci. 

Meanwhile investigation of microbiome of any ecological niche must be 
based on the availability of different species in biotope: permanent (typical, 
dominant, major, resident etc.). Number of characteristic (main microbiome) 
species is relatively small but numerically they are always presented in biotope in 
large amount (90% or more). So the next step was to study the quantitative 
composition of the cavitary microbiome of large intestine of albino rats with AAS 
after 6 hours from the beginning of the simulation (Table 2). 
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The development of AAS after 6 hours had accompanied with the formation 
of microbiota disorders: Bifidobacteria decreased by 35.56% (by 3-4 orders), 
lactic acid bacteria – by 47.79% (in 3 orders) and reduction occurs in the 
population level of Peptostreptococci – 51.71% (2 orders), Enterococci – 16.13% 
and Escherichia coli – 10.51%. On a background of deficit of autochthonous, 
obligate anaerobic, facultative anaerobic and aerobic bacteria, there increases 
number of opportunistic Enterobacteriaceae generally and Proteus particularly by 
17.43%. 

In the large intestine cavity of rats with AAS after 6 hours there 
significantly reduced the dominant activity of Bifidobacteria by 33.5%, 
Lactobacilli – by 36.72%, Peptostreptococci – by 2 times, Enterococci reduced by 
2.5 times. However, quantitative dominance in microbiocenosis of large intestine 
cavity increases in opportunistic Bacteroides by 38.55%, Peptococci – in 2.97 
times, E. coli – by 9,17%, Proteus – by 59.37%. 

There is reduction of role of Bifidobacteria in the formation of microbiota 
by 33.33%, Lactobacilli – by 40.0%, Peptostreptococci – in 2.2 times, 
Enterococci – in 2,8 times. At the same time there significantly increased role of 
opportunistic Enterobacteriaceae in the formation of microbiota of large intestine 
cavity in animals with AAS after 6 hours: Bacteroides – by 42.86%, Peptococci – 
in 3 times, Escherichia coli – by 10.53%. Opportunistic pathogenic 
Enterobacteriacea (genus Klebsiella, Edwardsiella), which contaminate and 
colonize the large intestine cavity, reach a moderate population level and 
microecological indexes. 
 It was established the degree of dysbacteriosis of large intestine cavity in 
experimental and control groups animals on the background of species 
composition and populational level and mentioned above microecological indexes 
after 6 hours of AAS initiation (table 3). 
 

Table 3 
Degrees of dysbacteriosis of large intestine cavity in albino rats with AAS 

after 6 hours of its initiation 
 

Degree of 
dysbacteriosis 

Basic group (n=10) Control group (n=15) Р 
abs. % abs. % 

Norm flora 0  14 93,33 - 
First degree 

dysbacteriosis  
3 30,0 1 6,67 <0,05 

Second degree 
dysbacteriosis   

6 60,0 0 - - 

Third degree 
dysbacteriosis  

0 - 0 - - 

Fourth degree 
dysbacteriosis  

1 10,0 0 - - 
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In the majority of experimental animals with AAS after 6 hours the 
dysbacteriosis I-II degrees is formed, and in one animal – IV degree, that proved 
abnormality ecological interactions of species composition and populational level  
of autochthonous obligate and facultative microbiota. 

Conclusions.  
1. After 6 hours of initiation of acute experimental peritonitis in albino rats 

the mild disorders of species composition of large intestine cavity microflora due 
to elimination in certain part of basic group animals of Enterococcus, 
Peptostreptococcus and contamination and colonization in biotope of 
opportunistic pathogenic enterobacteria (Klebsiella, Edwardsiella, Proteus). 

2. In the cavity of large intestine of albino rats with AEP within 6 hours the 
expressed quantative deficit (on 2-3 levels) of bacteria of genera Bifidobacterium, 
Lactobacillus, Peptostreptococcus had formed, and quantity of opportunistic 
pathogenic eneterobacteria, peptococcus had increased. 

3. By constancy index, the frequency of occurrence, index of species variety 
by Margalef, Berger-Parker index and Simpson index, and by two coefficients 
(quantity domination and meaningless) the role of bifidobacteria, lactobacteria, 
peptostreptococci and enterococci in formation of microbiocenosis had evidently 
decreased; meanwhile domination role of opportunistic pathogenic enterobacteria, 
Escherichia, bacteroides and peptococcus had evidently increased. 

4. The development of AAS after 6 hours of initiation had accompanied with 
formation of dysbacteriosis in cavity of large intestine in 30% as first degree, in 
60,0% as second degree and in 10,0% of experimental albino rats as fourth degree 
disorders of large intestinal microbiota. 

 
LITERATURE: 
1. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology / Boone D.R., Castenholz 

R.W. – Vol. 1: The Archaea and the Deeply Branching and Phototrophic Bacteria/ 
– 2nd ed., 2001, XXI, 721 p. 

2. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology / Brener D.J., Krieg N.R., 
Staley J.R. – Vol. 2: The Proteobacteria, Part B: The Gammaproteobacteria. – 2nd 
ed., 2005, XXVIII, 1108 p. 

3. Devore J.L. Probability and Statistics for Engineering and the 
Sciences. 4th ed. – Wadsworth Publishing, NY. – 1995. – 945р.  

4. Garcia-Tsao G., Wiest R. Gut microflora in the pathogenesis of the 
complications of cirrhosis / Garcia-Tsao G., Wiest R. // Best Pract. Res. Clin. 
Gastroenterol. – 2004, Vol. 18(2). – P. 353-372. 

5. Guarner F. Enteric flora in health and disease / Guarner F. // Digestion. 
– 2006. – Vol. 73, Suppl 1:5-12.  

6. Husebye E. The pathogenesis of gastrointestinal bacterial overgrowth / 
Husebye E. // Chemotherapy. – 2005. – Vol. 51, Suppl 1: P. 1-22. 



13 

7. Kyfiak P.V., Sydorchuk R.I., Khomko O.Y. Experimental Study of 
Surgical Patients' Status Severity Scoring Systems Use // European Academic 
Research. – Vol. III, Issue 2. – 2015. – P. 1858-1862. 

8. Nyström P.O., Richard B., Dellinger E. Proposed definitions for 
diagnosis, severity scoring, stratification and outcome for trials on intra-abdominal 
infections // W. J. Surgery. – 1991. – 15. – P. 148-158. 

9. Qin H.L. Effect of lactobacillus on the gut microflora and barrier 
function of the rats with abdominal infection / Qin H.L., Shen T.Y., Gao Z.G., Fan 
X.B., Hang X.M. // World J. Gastroenterol. – 2005, Vol. 11(17). – P. 2591-2596. 

10. Steeb G, Wang Y.Z, Siegrist B., O'Leary J.P. Infections within the 
peritoneal cavity: a historical perspective // Am. J. Surg. – 2000. – Vol.66, №2. – 
Р. 98-104. 

11. Tlaskalová-Hogenová H., Stepánková R., Hudcovic T. Commensal 
bacteria (normal microflora), mucosal immunity and chronic inflammatory and 
autoimmune diseases / Tlaskalová-Hogenová H., Stepánková R., Hudcovic T., 
Tucková L., Cukrowska B. // Immunol. Lett. – 2004. – Vol. 93 (2-3). – P. 97-108. 
 
 
 

УДК: 618.177-02:618.15/.16-008.87:579.9 
Сидорчук Л.І. 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»,  
м. Чернівці, Україна 

Гаврилюк О.І. 
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»,  

м. Чернівці, Україна 
Сидорчук А.С. 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»,  
м. Чернівці, Україна 

Сидорчук І.Й. 
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 

м. Чернівці, Україна 

АНТИЛІЗОЦИМНА, АНТИКОМПЛЕМЕНТАРНА ТА 
АНТИГЛОБУЛІНОВА АКТИВНІСТЬ МІКРОФЛОРИ ПІХВИ У 

ЖІНОК З НЕПЛІДНІСТЮ ІІ ТИПУ 
Аннотація. Робота присвячена вивченню особливостей 

антилізоцимної, антикомплементарної та антиглобулінової активності 
мікрофлори піхви у жінок з неплідністю ІІ типу 

Ключові слова: неплідність у жінок, мікрофлора піхви, антилізоцимна 
активність, антикомплементарна активність, антиглобулінова активність. 

 
 
 



14 

Sydorchuk LI 
HSEE of Ukraine "Bukovinian State Medical University", 

Chernivtsi, Ukraine 
Gavrilyuk OI 

HSEE of Ukraine "Bukovinian State Medical University", 
Chernivtsi, Ukraine 

Sydorchuk AS 
HSEE of Ukraine "Bukovinian State Medical University", 

Chernivtsi, Ukraine 
Sydorchuk IY 

HSEE of Ukraine "Bukovinian State Medical University", 
Chernivtsi, Ukraine 

ANTILISOZYME, ANTI-COMPLEMENTARY 
AND ANTIGLOBULINE ACTIVITY OF THE VAGINAL MICROFLORA 

IN WOMEN WITH TYPE II INFERTILITY 
Annotation. The work is devoted to the study of the features of 

antilisozyme, anticomplementary and antiglobulin activity of the vaginal 
microflora in women with type II infertility 

Key words: infertility in women, vaginal microflora, antilysozyme activity, 
anticomplementary activity, antiglobulin activity. 

 
Неплідність будь-якого типу – це драматична ситуація як для чоловіка 

і жінки, так і для всієї родини. Вагінальний мікробіоценоз містить близько 
10% мікробіому організму жінки і відіграє провідну роль у підтримці її 
здоров’я та репродуктивної функції. Підвищений інтерес до мікробіому 
вульвовагінального вмісту переважно обумовлений неухильним зростанням 
числа хворих жінок на гнійно-запальні захворювання, як наслідок 
формування вторинної неплідності, що є однією із актуальних і провідних 
проблем медицини. Близько 15% подружніх пар страждають інфертильністю 
[2, 4]. 

Неплідність обумовлена порушенням репродуктивної функції як 
чоловіка, так і жінки. Порушення репродуктивної функції пов’язані з 
вродженою і гормональною патологією, яка включає спосіб життя, 
екологічні фактори, психоемоційний стан та інші, а також мікробний фактор, 
який може бути ключовим у формуванні вторинної неплідності [3]. 

Сказане засвідчує про необхідність подальшого вивчення ролі умовно 
патогенних бактерій і дріжджоподібних грибів роду Candida у формуванні 
неплідності ІІ типу. 

Мета: Дослідження ролі умовно патогенних облігатних і 
факультативних анаеробних грампозитивних і грамнегативних бактерій та 
дріжджоподібних грибів роду Candida, що проявляють імуносупресивну 
активність, у формуванні неплідності ІІ типу та їх роль у порушенні 
екосистеми «макроорганізм-мікробіом» мікробіоти вульвовагінального 
вмісту жінок з неплідністю ІІ типу. 
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Матеріали і методи дослідження. Проведене бактеріологічне і 
мікологічне обстеження вульвовагінального вмісту 73 жінок із неплідністю 
ІІ типу віком від 18 до 35 років (середній вік 26,37±1,78 років). Контрольну 
групу склали 57 практично здорових жінок віком від 19 до 35 років (середній 
вік 26,37±1,37 років), які протягом останніх шести місяців не хворіли будь-
якими інфекційними та неінфекційними захворюваннями, особливу увагу 
надавали хворобам шлунково-кишкового та урогенітального тракту. Жінки 
вважали себе цілком здоровими, не приймали в цей період антибіотики та 
імунотропні препарати. 

У жінок основної (дослідної) і контрольної групи для 
бактеріологічного і мікологічного дослідження у стерильних умовах 
відбирали вульвовагінальний вміст у стерильні (після автоклавування) 
центрифужні мірні пробірки. До взятого матеріалу у пробірки вносили 
десятикратний об’єм стандартного буферного розчину для кращого 
збереження анаеробних бактерій і можливості посіву розведеного матеріалу 
на окремі сектори чашки з оптимальним агаровим середовищем. 

Із отриманого основного розведення (1:10, 10-1) для виявлення 
гонокока робили посів на шоколадний і Мюллер-Хінтон агар, іноді – на 
селективне Thayer-Martin середовище, що містить ванкоміцин, колістин і 
ністатин, які пригнічують більшість контамінантів, включаючи непатогенні 
нейсерії. Із основного розведення робили ряд подальших розведень у 
стерильному буферному розчині від 10-2 до 10-10, із яких робили посіви 0,01 
мл суспензії на відповідні оптимальні поживні середовища для одержання 
ізольованих колоній. Нанесений матеріал рівномірно стерильним скляним 
шпателем розподіляли по поверхні твердих середовищ або розміщали у 
товщі напіврідких середовищ. 

Факультативні анаеробні та аеробні бактерії вирощували у термостаті 
(температура 370С) 18-24 години, дріжджоподібні гриби роду Candida–при 
температурі 300С протягом 48 год. Облігатні анаеробні бактерії вирощували 
у стаціонарному анаеростаті (СО2-інкубатор Т-125 Medicin–Швеція) 
протягом 5-7 днів, інколи до 14 діб. Ідентифікацію виділених таксонів 
проводили за морфологічними, тинкторіальними, культуральними, 
біохімічними властивостями. За необхідності визначали ознаки патогенності 
або антигенну структуру. При вивченні популяційного рівня кожного 
таксона, з урахуванням того, що число мікробіоти в 1 мл вмісту досягає 
мільйонів, результати виражали в десяткових логарифмах кількості 
життєздатних (колонійутворюючих) мікробних одиниць (lgКУО/мл). 

Для розкриття механізмів колонізації біотопу мікроорганізмами 
використаний екологічний метод, що дозволило здійснити характеристику 
співіснування представників екосистеми «макроорганізм-мікробіом» і 
прослідкувати спрямованість змін мікроекології вульвовагінального вмісту. 

Індекс постійності таксону вираховували за методом Р.С. Глєбової [1]. 
Для визначення характеристики мікробіоценозу вульвовагінального вмісту 
вираховували індекс видового багатства Маргалефа, видового різноманіття 
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Уіттекера своєрідних «Рейтингів» біотопу, що характеризують просторово-
харчові  та умови існування асоціативного мікробіоценозу, рівень видового 
домінування таксону визначали за методом Сімсона і Бергера-Паркера [5]. 

У патогенних та в умовно патогенних облігатних анаеробних, 
факультативних анаеробних та аеробних, грампозитивних і грамнегативних 
бактерій і дріжджоподібних грибів роду Candida досліджували 
антилізоцимну активність фотометричним методом. 

Дослідження антикомплементарної активності мікроорганізмів 
проводили з використанням принципу тестування протекторної дії 
мікроорганізмів і продуктів їх життєдіяльності стосовно росту індикаторного 
штаму за наявності бактерицидної субстанції, у даному випадку – 
комплементу сироватки крові [3]. Досліджувалася частота виявлення 
антикомплементарної активності у таксона за концентрації комплементу 5, 
10 і 20 СН50/мл. 

Антиімуноглобулінову активність (АІА) досліджували шляхом 
внесення до 1,0 мл сироватки крові 0,5 мл вбитої  нагріванням культури 
мікроорганізму, перемішуючи її та інкубували протягом 1 год за 
температури 370С. Після цього добавляли 0,3 мл 7% розчину 
поліетиленгліколю (молекулярна маса 6000), витримували за температури 
220С протягом 40 хв і центрифугували при 3000 об/хв. протягом 15 хв. Після 
цього відбирали 1,0 мл надосадової рідини і вносили її по 0,5 мл у дві 
пробірки (одна була контролем, інша дослідною). Вміст контрольної 
пробірки використовували для визначення концентрації імуноглобулінів 
основних класів (IgM, IgG, IgA) за методом Манчіні. До вмісту дослідної 
пробірки вносили 0,5 мл супернатанта трьохдобової культури 
мікроорганізмів з наступним інкубуванням протягом 40 хв при 370С, після 
цього визначали концентрації імуноглобулінів основних класів. Одержані 
результати множили на кратність розведення і порівнювали з контрольним 
результатом. 

Вміст інтерлейкінів (IL-1β, IL-6) і фактору некрозу пухлин – альфа 
(TNF-α) визначали імуноферментним методом з використанням тест-системи 
виробництва фірми R&D System (USA). 

Статистичне опрацювання цифрових даних здійснювали за допомогою 
пакета програми Statica for Windows 6.0 із використанням t-критерію 
Стьюдента. Результати вважали вірогідними за р<0.5. 

Одержані результати та їх обговорення. У практично здорових 
жінок головна мікробіота вульвовагінального вмісту представлена 
бактеріями роду Lactobacillus, додаткова – бактеріями роду Bifidobacterium.  

У жінок із неплідністю настає елімінація із вульвовагінального вмісту 
цукролітичних анаеробних бактерій роду Lactobacillus, Bifidobacteriumі 
Propionibacterium, які відіграють ключову роль у підтримці нормального 
функціонування мікробної екосистеми урогенітального тракту жінки. 
Провідне положення цих бактерій у вагінальному біотопі обумовлене їхніми 
високими еволюційно сформованими адаптаційно-компенсаторними 
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механізмами, що дозволяють активно розвиватися у нормально 
функціонуючому вагінальному середовищі, адгезуватися до епітеліоцитів, 
утворюючи з ним міцні симбіотичні зв’язки – формувати колонізаційну 
резистентність та успішно конкурувати з умовно патогенною та патогенною 
для біотопу мікробіотою. Провідне місце при цьому посідають лактобактерії, 
а важливими симбіотами лактобактерій є ще представники групи бактерій 
Doderlein, що належать до родів Bifidobacteriumі Propionibacterium, які 
також здатні зброджувати глікоген з утворенням коротколанцюгових 
жирних кислот, адгезуватися до епітеліоцитів, синтезувати антимікробні 
метаболіти, стимулювати локальний імунний захист. Зменшення у 
вульвовагінальному вмісті цих анаеробних бактерій, або пониження їх 
функції, призводить до порушення провідних функцій симбіозу мікробіоти 
біотопу та екосистеми «макроорганізм-мікробіом», зниження резистентності 
і реактивності урогенітального тракту до контамінації та колонізації його 
умовно патогенними мікроорганізмами, сприяє розвитку інфекційно-
запальних процесів, формуванню неплідності жінки. 

На фоні часткової елімінації лактобактерій, біфідобактерій і 
пропіоновокислих бактерій настає контамінація і колонізація вагінального 
вмісту умовно патогенними бактероїдами, пептококом, пептострептококами, 
мобілункусом, золотистим стафілококом, гарднерелами, трихомонадами та 
дріжджоподібними грибами роду Candida. В результаті часткової елімінації 
найважливіших у складі вудьвовагінального вмісту практично здорових 
жінок бактерії роду Lactobacillus, Bifidobacterium і Propionibacteriumта 
колонізації біотопу патогенними (N. gonorhoeae, G. vaginalis та ін.) та 
умовно патогенними мікроорганізмами з врахуванням показників індексу 
постійності, частоти зустрічання, індексу видового багатства Маргалефа і 
видового різноманіття Уіттекера – своєрідних рейтингів біотопу, які 
характеризують просторово-харчові ресурси біотопу та умови персистенції 
мікроорганізмів у новому середовищі, встановлено новий таксономічний 
склад мікробіоти вульвовагінального вмісту у жінок з неплідністю другого 
типу. 

Головну мікробіоту у вульвовагінальному вмісті жінок з 
інфертильністю другого типу представляють дріжджоподібні гриби роду 
Candida (79,45%), грампозитивні анаеробні та аеробні коки (63,02%), в тому 
числі Staphylococcus aureus (60,27%); додаткову – ешерихії, трихомонади; 
випадкову – бактероїди, мобілункус, епідермальний стафілокок, ентерокок, 
гонокок, гарднерелли. 

Таким чином, у вульвовагінальному вмісті жінок із неплідністю 
другого типу провідними таксонами, що персистують у біотопі, є умовно 
патогенні дріжджоподібні гриби роду Candida, стафілококи, пептокок і 
пептострептококи та додатково – ентеробактерії, трихомонади та інші 
мікроорганізми, що відносяться до різних таксономічних груп, а також у 
10,96% жінок виявляється гонокок. 
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Слід зазначити, що найбільш корисною та найбільш важливою 
інформацією про стан мікробіоти будь-якого біотопу є популяційний рівень і 
кількісні мікроекологічні показники кожного компоненту мікробного 
угрупування. Саме цей показник характеризує умови біологічної ніші, яка 
забезпечує просторово харчові ресурси та умови росту, розмноження і 
реалізації потенційної здатності кожного таксону, який знаходиться у 
монокультурі або в асоціації з іншими таксонами. За цим показником 
встановлюється рівень кількісного домінування, значущості та рівень 
регулюючої ролі таксону у саморегуляції мікробіозу, а також виявляється 
провідний збудник захворювання.  

У вульвовагінальному вмісті жінок з неплідністю другого типу 
виявлений виражений дефіцит найважливіших у складі вульвовагінального 
мікробіоценозу лактобактерій на 51,69%, біфідобактерій – на 7,59% (Р<0,05). 
Пропіоновокислі бактерії не виявляються у розведенні 10-4. На фоні 
дефіциту бактерій роду Lactobacillus, Bifidobacteriumі Propionibacterium 
суттєво підвищується популяційний рівень умовно патогенних для біотопу 
бактероїдів на 52,91%, пептострептококів – на 81,04%, епідермальних 
стафілококів – на 31,41%, ешерихій – на 83,62%, Candida albicans – на 
78,78%. Контамінанти у вульвовагінальному вмісті досягають помірного 
близько критичного (4,54±0,26 – 4,97±0,27 lg КУО/мл) та вище критичного 
популяційного рівня (від 5,27±0,35 до 6,87±0,37 lg КУО/мл), що є свідченням 
етіологічної ролі умовно патогенних бактерій та дріжджоподібних грибів 
роду Candida у розвитку неплідності ІІ типу у жінок дітородного віку. 

Показано, що у практично здорових жінок коефіцієнт відношення 
кількості анаеробних бактерій до факультативних анаеробних та аеробних 
бактерій відповідає 1,35 у.о., а у жінок з інфертильністю ІІ типу досягає 
менше 0,68 у.о., що нижче в 1,99 рази, характеризуючи виражений 
дисбактеріоз/дисбіоз високого рівня. 

За сформованого дисбактеріозу відмічається зміна домінуючої ролі 
головної, додаткової та випадкової мікробіоти в асоціативному мікробіозі 
вагіни. Так, домінуюча роль лактобактерій понижується у 8,05 разів, 
біфідобактерій – у 4,95 разів, епідермального стафілококу – у 2,7 рази. За 
умов неплідності другого типу у жінок в їх вульвовагінальному вмісті 
зростає рівень домінуючої ролі умовно патогенних бактероїдів у 13,35 разів, 
пептострептококів – у 5,62 рази, фекального ентерококу – у 2,85 рази, 
ешерихій – у 12,53 рази, кандиди – у 23,83 разів. Бактерії та дріжджоподібні 
гриби роду Candida (C.tropicalis, C.krusei), що контамінували і колонізували 
піхву досягають у біотопі помірного (4,43 – 13,42 у.о.) і підвищеного (16,97 – 
64,78 у.о.) рівня домінування. Таким чином, у жінок з неплідністю другого 
типу у вульвовагінальному вмісті домінуючими за популяційним рівнем та 
індексом постійності являються умовно патогенні для біотопу 
мікроорганізми - дріжджоподібні гриби роду Candida (ККД – 69,45 у.о.), 
P.nigerі пептострептококи (ККД – 39,03 у.о.), гонокок та інші. Автохтонні 
фізіологічно корисні лактобактерії і біфідобактерії проявляють незначне 
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кількісне домінування (31,10 у.о.). У порівнянні з практично здоровими 
жінками у пацієнток з неплідністю ІІ типу настає різностороння зміна ролі у 
мікробіоті піхви. Роль лактобактерій знижується у 16 разів, біфідобактерій – 
у 12 разів, епідермального стафілокока – у 4,5 рази. Суттєво підвищується 
роль у формуванні мікробіоценозу піхви жінок з неплідністю ІІ типу умовно 
патогенних дріжджоподібних грибів роду Candida (C.albicans) у 13 разів, 
ешерихій – у 8 разів, ентерококів – у 2 рази, бактероїдів і пептострептококів 
– у 5 разів. Контамінанти також посідають помірну роль у формуванні 
мікробіоти піхви жінок з неплідністю ІІ типу. 

Важливим показником мікробіоти та екосистеми «макроорганізм-
мікробіом» є роль таксону у саморегуляції мікробіоценозу у певному 
біотопі. Показано, що у вульвовагінальному вмісті жінок контрольної групи 
провідну роль у саморегуляції мікробіоти відіграють бактерії роду 
Lactobacillus, меншу (у 22,69 разів) – бактерії роду Bifidobacterium і незначну 
(меншу від лактобактерій у 203,44 разів) – епідермальний стафілокок, 
коринебактерії (у 732,61 разів) і пропіоновокислі бактерії (у 1700,37 разів 
менша). В останніх мікроорганізмів роль у саморегуляції мікробіоценозу 
практично відсутня. 

У жінок з неплідністю ІІ типу у вульвовагінальному вмісті ключову 
роль у саморегуляції мікробіоценозу відіграє S.aureus (66,41 у.о.), 
дріжджоподібні гриби роду Candida (C.albicans, C.Tropicalis, C.krusei) 35,75 
у.о., P.niger (33,47 у.о.), E.coli (11,94 у.о.). Враховуючи значення ролі у 
саморегуляції мікробіоценозу вульвовагінального вмісту з врахуванням 
індексу постійності, частоти зустрічання, індексів видового багатства 
Маргалефа, видового різноманіття Уіттекера, видового домінування 
Сімпсона і Бергера-Паркера, а також популяційних рівнів виявлених 
таксонів, їх коефіцієнтів кількісного домінування та значущості можливо 
заключити, що золотистий стафілокок, дріжджоподібні гриби роду Candida, 
пептокок відіграють ключову роль у формуванні неплідності ІІ типу. 
Додаткове значення в етіології формування неплідності ІІ типу належить 
B.fragilis, пептострептококам, бактеріям роду Mobiluncus, Esherichia та 
Neisseria gonorrhoeae. 

За нормального стану мікробіоти вагіни умовно патогенні 
мікроорганізми нетривало персистують у вагінальному біотопі, не 
підвищуючи рівень популяцій вище 2,0 lg КУО/мл і не викликають 
захворювання. Разом з тим, патогенним та умовно патогенним 
мікроорганізмам може бути притаманна властивість пригнічувати імунний 
захист і, в першу чергу, знижувати антилізоцимну, антикомплементарну та 
протиімуноглобулінову активність, що створює сприятливі умови для 
тривалої персистенції цих мікроорганізмів. 

Лізоцим (муреїназа) - фермент, що синтезується і секретується 
нейтрофільними гранулоцитами і моноцитами/макрофагами, міститься у всіх 
біологічних рідинах організму, включаючи кров та обумовлює їх 
бактерицидну активність. Результати проведених досліджень показали, що 
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здатність інактивувати лізоцимну активність притаманна всім патогенним та 
умовно патогенним мікроорганізмам, що персистують у вульвовагінальному 
вмісті жінок дітородного віку, що страждають неплідністю другого типу. Всі 
виділені та ідентифіковані штами S.aureus проявляють антилізоцимну 
активність. Висока частота антилізоцимної активності виявлена серед 
виділених штамів, N.gonorrhoeae, E.coli, C.albicans, B.fragilis, P.niger та ін. 
Найвищій рівень антилізоцимної активності виявлений у N.gonorrhoeae, що 
у 4,33 рази вищій ніж у C.albicans, хоча у цього мікроба найвищій рівень 
антилізоцимної активності серед інших виділених та ідентифікованих 
штамів умовно патогенних облігатних і факультативних анаеробних та 
аеробних, грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, що сприяє їх 
персистенції у біотопі жінок із неплідністю ІІ типу. 

Серед облігатних анаеробних бактерій найвищій рівень 
антилізоцимної активності встановлений у грамнегативних В.fragilis, 
нижчий на 58,02% встановлений у грампозитивного P.niger та ще нижчий 
виявився у Peptostreptococcus spp та Mobiluncus spp. Серед факультативних 
анаеробних та аеробних мікроорганізмів найвищий рівень рівень 
антилізоцимної активності встановлений у N.gonorrhoeae, S.aureus, а також в 
E.coli (нижче ніж у N.gonorrhoeae  у 7,79 разів), у S.epidermiditis(нижче у 
7,84 разів), C.albicans(нижче у 18,01 разів). Всі інші виділені та 
ідентифіковані мікроорганізми проявляли мінімальний рівень 
антилізоцимної активності. Не дивлячись на таку різну антилізоцимну 
активність всі виділені мікроорганізми персистують у вульвовагінальному 
вмісті жінок із неплідністю ІІ типу. Цьому може сприяти їх активність 
стосовно інших факторів неспецифічного протиінфекційного захисту, 
наприклад, знижувати активність системи комплементу. 

Система комплементу функціонує як мультифакторний каскад, в 
якому продукт однієї реакції є ферментом наступної. При цьому 
відбувається постійне наростання літичного потенціалу – від первинного 
слабкого ефекту до наступного кінцевого різко враженого протимікробного 
ефекту. Основними джерелами синтезу компонентів комплементу є 
гепатоцити і моноцити/макрофаги, крім того, компоненти системи 
комплементу виробляються у селезінці, кишечнику, кістковому мозку та у 
лімфоепітеліальними клітинами в осередку запалення. Продукти 
життєдіяльності патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів можуть 
втручатися у процеси активації системи комплементу і понижувати її 
активність, створювати умови їх персистенції у біотопі.  

Антикомплементарна активність (АКА) виявлена у більшості 
виділених та ідентифікованих штамів мікробіоти вульвовагінального вмісту 
жінок з неплідністю ІІ типу. Із 234 ізолятів частота АКА за активності 
5СН50/мл складала 65,01% та за активності комплементу 10СН50/мл вона 
склала лише 29,59%, що менше у 2,20 рази, а за - 20СН50/мл – 21.81% 
(кратність зниження) – у 2,98 рази та на 35,67%. Найвища АКА за активності 
комплементу 5СН50/мл встановлена у N.gonorrhoeae, S.aureus і В.fragilis, всі 
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штами яких інактивували систему комплементу. Не всі штами інших 
таксонів прявили АКА і за ативності комплементу 10СН50/мл більшість 
штамів N.gonorrhoeae і G.vaginalis (менше на 9,38%) проявляли АКА. У 
незначної кількісті штамів інших мікроорганізмів виявлена АКА. За 
активності комплементу у 20СН50/мл тільки окремі штами N.gonorrhoeae, 
G.vaginalis та S.aureus проявили АКА.  

Відомо, що за бактеріального,  кандидозного та аеробного 
вульвовагініту понижується продукція імуноглобулінів класів М та А (IgM, 
IgA), що є причиною розвитку і підтримки патогенного процесу, та є 
фактором ризику тяжкої патології репродуктивних органів у жінок. За 
аеробного вульвовагініту, який супроводжується збільшенням рівня 
аеробних умовно патогенних мікроорганізмів (у наших дослідженнях  у 
вульвовагінальному вмісті факультативні анаеробні та аеробні 
мікроорганізми складають 185 (65,84%) знижується концентрація 
імуноглобулінів основних класів, що, з нашої точки зору, може бути 
пов’язано з протиімуноглобуліновою активністю таксонів мікробіоти 
вульвовагінального вмісту у жінок з неплідністю ІІ типу, що було підставою 
з дослідження антиглобулінової активності мікробіоти вульвовагінального 
вмісту жінок з неплідністю ІІ типу. 

Показана здатність до інактивації імуноглобулінів основних класів 
протеолітичними ферментами різних таксонів (14 таксонів) патогенних та 
умовно патогенних мікроорганізмів. Статистично достовірне інгібування 
імуноглобуліну класу М проявили P.niger (на 17,16%), бактерії роду 
Mobiluncus (на 15,98%), S.aureus (на 24,40%), S.epidermidis (на 24,81%) та 
N.gonorrhoeae (на 17,28%). Не проявляли антиімуноглобулінової дії 
стосовно IgM бактерії роду Peptostreptococcus і незначна антиглобулінова 
активність виявлена у В.fragilis, E.faecalis, E.coli, G.vaginalis та у всіх 
таксонів дріжджоподібних грибів роду Candida. 

Значно більша (64,29%) кількість таксонів проявляють супресивну дію 
стосовно IgG. В.fragilis проявляє інгібуючу дію стосовно IgG на 18,02, 
бактерії роду Mobiluncus – на 16,52%, S.aureus – на 30,38%, S.epidermidis – на 
18,16%, E.faecalis – на 20,92%, E.coli – на 17,47%, N.gonorrhoeae – на 20,20%, 
G.vaginalis – на 16,12%. Інші таксони проявляють лише тенденцію до 
пониження концентрації IgG. 

Дещо більша (на 78,57%) кількість патогенних та умовно патогенних 
мікроорганізмів проявляє антиглобулінову дію стосовно сироваткового IgА. 
Знижують концентрацію IgА N.gonorrhoeaeна 21,75%, В.fragilis – на 31,19%, 
P.niger – на 21,96%, Peptostreptococcus spp – на 29,81%, Mobiluncus – на 
19,0%, S.aureus – на 25,92%, S.epidermiditis – на 16,83%, E.faecalis – на 
22,46%, E.coli – на 29,46%, G.vaginalis – на 22,97% і C.аlbicans – на 23,59%. 
Штами інших таксонів, що персистують у вульвовагінальному вмісті жінок 
із неплідністю ІІ типу проявляють стабільну можливість до антиглобулінової 
активності стосовно IgА. 
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Висновки. 
1. За індексом постійності, частотою зустрічання, індексом видового 

багатства Маргалефа і видового різноманіття Уіттекера та видового 
домінування Сімпсона і Бергера-Паркера таксономічний склад мікробіоти 
вульвовагінального вмісту жінок з неплідністю другого типу представлений 
головною мікробіотою - дріжджоподібними грибами 
родуCandida(C.albicans, C. Tropicalis, C.krusei), S.aureus; додаткова 
мікробіота представлена P.niger, E.coliі Т.vaginalis; випадкова – бактеріями 
роду Peptostreptococcus,Bacteroides, Mobiluncus, N.gonorrhoeae, G.vaginalisта 
ін. 

2. За популяційним рівнем, коефіцієнтом кількісного домінування і 
значущості домінуюче кількісне положення у мікробі оті вульвовагінального 
вмісту жінок з неплідністю ІІ типу посідають дріжджоподібні гриби роду 
Candida, S.aureus, P.niger,E.coli, Peptostreptococcusspp, N.gonorrhoeae, 
бактеріями роду Mobiluncus,Bacteroides,Enterococcus. 

3. Ключову роль у формуванні неплідності ІІ типу у жінок 
дітородного віку відіграють S.aureus, дріжджоподібні гриби роду Candida, 
P.niger, E.coli. Додаткове значення у формуванні неплідності ІІ типу 
відіграють B.fragilis, бактерії роду Peptostreptococcus, Mobiluncus, E.coli та 
N.gonorrhoeae, які відіграють провідну роль у саморегуляції таксономічного 
складу, популяційного рівня та мають високі мікроекологічні показники 
екосистеми «організм жінки – мікробіом». 

4. Дестабілізація мікробіоти вульвовагінального вмісту у жінок з 
неплідністю ІІ типу характеризується перевагою як у таксономічному, так і у 
кількісному складі умовно патогенних факультативних анаеробних та 
аеробних (S.aureus, E.faecalis, E.coli, N.gonorrhoeae, G.vaginalis, і 
дріжджоподібних грибів роду Candida) мікроорганізмів, які формують 
активну відповідь, що підтверджується підвищенням концентрації 
прозапальних цитокінів – iL-1β на 48,99%, iL-6 – у 18,5 разів,TNF-α – у 64,09 
разів. 

5. Провідні збудники інфекційно-запального процесу у жінок з 
неплідністю ІІ типу проявляють імуносупресивну здатність, яка залежить від 
таксону та фактора захисту, здійснюючи антилізоцимну, 
антикомплементарну та протиглобулінову активність стосовно 
імуноглобулінів основних класів. Найвищу антилізоцимну, 
антикомплементарну та протиімуноглобулінову активність проявляють 
N.gonorrhoeae, S.aureus, B.fragilis, E.coli, низька активність виявлена у 
дріжджоподібних грибів роду Candida.  
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Аннотация. В работе представлен анализ основных показателей 

физического развития и функционального состояния мальчиков периода 
второго детства. Выявлена многовариативность темпов прироста 
исследуемых показателей. Исследование морфофункциональных 
особенностей детей, находящихся в неблагоприятных 
климатогеографических условиях северных городов Восточной Сибири 
имеет как теоретическое, так и практическое значение с медицинской и 
педагогической точек зрения. 
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По данным многочисленных научных исследований наблюдается 

снижение показателей здоровья, физического развития и функционального 
состояния детей, связанное с ухудшением социально-экономических и 
экологических условий жизни, несбалансированным питанием, 
уменьшением двигательной активности [5, 8, 1, 4 и др.]. В связи с этим 
возрастает значение физкультурных занятий в школе, как важнейшей 
составляющей оздоровительной программы населения [2, 6]. 

В процессе развития ребенка во всех его органах и системах 
происходит ряд существенных морфофункциональных изменений. 
Морфофункциональная изменчивость организма во многом обуславливает 
эффективность процесса физического воспитания. При этом необходимо 
принимать во внимание разные этапы развития организма школьника. 
Оценка и контроль функционального состояния обучающихся должны быть 
составной частью образовательного и учебно-тренировочного процессов, и 
особенно это необходимо в климатогеографических условиях Крайнего 
Севера, так как в этих системах возникают глубокие приспособительные 
изменения. Данные изменения указывают на значительные различия 
морфофункционального состояния детей северян от сверстников, 
проживающих в других регионах [3]. 

Исходя из выше изложенного, изучение морфофункциональных 
показателей мальчиков второго детства, проживающих в северных городах 
Восточной Сибири, приобретает принципиальную значимость. 

Цель исследования: изучение естественного прироста 
морфофункциональных показателей мальчиков восьми-двенадцати лет. 

Материалом для проведения исследования послужили данные 160 
обучающихся муниципального образовательного учреждения СОШ № 15 г. 
Усть-Илимска. 

Результаты исследования. Физическое развитие мальчиков восьми-
двенадцати лет определялись нами по показателям длины, массы тела и 
окружности грудной клетки (ОГК). Средние показатели физического 
развития обследуемого контингента обучающихся представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Показатели физического развития мальчиков восьми-двенадцати лет 
 

Показатели Возраст, лет 
8 9 10 11 12 

Длина тела, см 129,7±0,82 134,5±0,36 135,3±0,66 144,4±0,74 149,5±0,72 
Масса тела, кг 25,2±0,25 28,1±0,34 29,1±0,44 33,9±0,37 37,2±0,22 

ОГК, см 61,5±0,25 63,0±0,31 64,7±0,24 66,9±0,31 68,0±0,73 
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Анализ физического развития по показателям длины тела позволил 
установить, что у мальчиков восьми лет данные показатели изменялись в 
пределах от 117,4 до 136,2 см; у девятилетних показатели роста варьировали 
в пределах от 122,3 до 142 см; у десятилетних – от 127,6 до 147,1 см. 
Колебания в показателях роста у мальчиков одиннадцати лет наблюдались 
от 130,6 до 155,1 см, у мальчиков двенадцати лет – от 136,2 до 160,2 см. 
Также установлено, что в данном соматическом признаке у мальчиков 
восьми-двенадцати лет преобладали показатели со средней оценкой 
физического развития. 

Показатели массы тела мальчиков восьми лет варьировали от 22,7 до 
28 кг. Вес тела девятилетних мальчиков изменялся в пределах от 24,7 до 31,5 
кг; в десять лет – от 24,7 до 33,5 кг; у одиннадцатилетних – от 30,2 до 37,6 
кг; двенадцатилетних – от 35 до 39,4 кг. Анализ показателей массы тела у 
мальчиков восьми-двенадцати лет соответствовал нижним границам 
среднего уровня физического развития. 

Показатели ОГК у восьмилетних мальчиков изменялись в пределах от 
50 до 65 см; у мальчиков девяти лет – от 51,9 до 66,1 см; десяти лет – от 62,5 
до 66 см; у мальчиков одиннадцати лет – от 63 до 70 см; у двенадцатилетних 
– от 60 до 75,3 см. При этом, анализ физического развития по показателям 
данного признака выявил доминирование среднего уровня развития у 
мальчиков восьми-двенадцати лет. 

Функциональное состояние мальчиков периода второго детства 
определялось по показателям частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
систолического (АДс) и диастолического (АДд) артериального давления и 
жизненной емкости легких. Средние показатели функционального состояния 
мальчиков восьми-двенадцати лет представлены в таблице 2. 

Показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) отражают 
функциональные возможности дыхательной системы. Вариативность 
показателей ЖЕЛ у мальчиков восьми лет наблюдались в пределах от 980,7 
до 1499 см³; у девятилетних – от 1106,4 до 1389,6 см³; мальчиков десяти лет 
– от 1275 до 1659 см³; одиннадцатилетних – от 1341 до 1685 см³; у 
двенадцатилетних – от 1483 до 2021 см³. При этом, сравнительный анализ 
показателей ЖЕЛ мальчиков восьми-двенадцати лет указывает на их 
соответствие нижним границам возрастной нормы [7]. 

 
Таблица 2 

Показатели функционального состояния мальчиков  
восьми-двенадцати лет 

 
Показатели Возраст, лет 

8 9 10 11 12 
ЖЕЛ, см³ 1240±259,3 1248±141,6 1467±192 1513±172 1752±269 

ЧСС, уд./мин 92,2±17,8 93,4±8,7 78,0±7,2 72,0±6,9 70,0±6,7 
АДс, мм.рт.ст. 96,0±10,9 100,0±7,2 98,1±5,5 103,0±5,5 107,8±6,2 
АДд, мм.рт.ст. 58,7±2,5 60,0±3,9 63,9±2,9 65,0±2,0 66,8±2,9 
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Одним из показателей сердечного ритма является частота сердечных 
сокращений. Показатели ЧСС в покое мальчиков восьми лет варьировали от 
74,4 до 110 уд./мин; девятилетних – от 84,7 до 102,1 уд./мин; в десять лет – 
от 70,8 до 85,2 уд./мин; у одиннадцатилетних мальчиков – от 65,1 до 78,9 
уд./мин; двенадцатилетних – от 63,3 до 76,7 уд./мин. Полученные результаты 
ЧСС мальчиков периода второго детства с возрастом становятся реже и 
соответствуют возрастным нормам. 

Артериальное давление является одним из важных показателей 
гемодинамики. У восьмилетних мальчиков показатели артериального 
давления систолического колебались в пределах от 85,1 до 106,9 мм. рт. ст. В 
возрасте девяти лет наблюдается разброс данных показателей от 92,8 до 
107,2 мм. рт. ст. В десять лет показатель АДс снижается до 98,1 мм. рт. ст., 
при разбросе от 92,6 до 103,6 мм. рт. ст. У одиннадцатилетних мальчиков 
показатели АДс колебались в пределах от 97,5 до 108,5 мм. рт. ст. В возрасте 
двенадцати лет наблюдается разброс показателей от 101,6 до 114 мм. рт. ст. 

У восьмилетних мальчиков показатели артериального давления 
диастолического колебались в пределах от 56,2 до 61,2 мм. рт. ст; в возрасте 
девяти лет –от 56,1 до 63,9 мм. рт. ст; в десять лет –от 61 до 66,8 мм. рт. ст; у 
одиннадцатилетних мальчиков показатели АДд колебались в пределах от 63 
до 67 мм. рт. ст; в возрасте двенадцати лет – от 63,9 до 69,7 мм. рт. ст. В 
целом сравнительный анализ показателей артериального давления 
мальчиков восьми-двенадцати лет указывает на их соответствие возрастной 
норме. 

Определяя динамику морфофункциональных показателей мальчиков, 
были установлены возрастные физиологически обусловленные увеличения 
основных показателей физического развития. 

Сравнительный анализ возрастной динамики физического развития по 
показателям длины тела позволил выявить, что данный показатель у 
мальчиков с возрастом увеличивается (рис. 1). С восьми до девяти лет рост 
испытуемых достоверно повысился на 4,8 см (p < 0,05). Прирост длины тела 
с девяти до десяти лет, составляющий 0,8 см статистически не достоверен (p 
> 0,05). В возрасте от десяти до одиннадцати лет прослеживается скачек 
роста обследуемых (разница в показателях составила 9,1 сантиметра  
(p < 0,001). С одиннадцати до двенадцати лет длина тела мальчиков 
увеличилась на 5,1 сантиметра (p < 0,01). 

 
Рис. 1. Динамика физического развития по показателям длины тела у 
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Анализ возрастной динамики физического развития по показателям 
массы тела позволил установить, что данный показатель у мальчиков 
ежегодно стабильно увеличивается (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика физического развития по показателям массы тела у 

мальчиков восьми-двенадцати лет 
 
С восьми до девяти лет масса тела испытуемых достоверно 

увеличилась на 2,9 кг (p < 0,05). Прирост массы тела с девяти до десяти лет, 
составляющий 1 кг статистически не достоверен (p > 0,05). В возрасте от 
десяти до одиннадцати лет прирост массы тела обследуемых достоверно 
составил 4,8 килограмма (p < 0,01). С одиннадцати до двенадцати лет масса 
тела мальчиков достоверно увеличилась на 3,3 килограмма (p < 0,05). 

Динамика показателей окружности грудной клетки у мальчиков с 
возрастом увеличивается без достоверных статистических отличий (рис. 3). 
С восьми до девяти лет ОГК испытуемых увеличилась на 1,5 см (p > 0,05). 
Прирост ОГК с девяти до десяти лет составил 1,7 см (р > 0,05). В возрасте от 
десяти до одиннадцати лет прослеживается увеличение показателя на 2,2 см 
(p > 0,05). С одиннадцати до двенадцати лет ОГК мальчиков увеличилась на 
1,1 см (p > 0,05). 

 

 
Рис. 3. Динамика физического развития по показателям ОГК у 

мальчиков восьми-двенадцати лет 
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возрастом стабильно увеличивается (рис. 4). С восьми до девяти лет ЖЕЛ 
испытуемых увеличился на 8 см³ (p > 0,05). Прирост ЖЕЛ с девяти до десяти 
лет составил 219 см³ (p < 0,01). В возрасте от десяти до одиннадцати лет 
прослеживается прирост ЖЕЛ обследуемых (разница в показателях 
составила 46 см³ (p < 0,05). С одиннадцати до двенадцати лет ЖЕЛ 
мальчиков увеличилась на 239 см³ (p < 0,01). 

 

 
Рис. 4. Динамика функционального состояния по показателям ЖЕЛ 

у мальчиков восьми-двенадцати лет 
 
Динамика функционального состояния по показателям ЧСС в покое у 

мальчиков указывает на разнонаправленные возрастные изменения (рис. 5). 
С восьми до девяти лет ЧСС увеличивается на 1,2 уд./мин (p > 0,05), с девяти 
до десяти лет ЧСС уменьшается на 15,4 уд./мин (p < 0,05), с десяти до 
одиннадцати лет урежение ЧСС составляет 6 уд./мин. (p < 0,05), а с 
одиннадцати до двенадцати лет – 2 уд./мин (p > 0,05). 

 

 
Рис. 5. Динамика функционального состояния по показателям ЧСС 

у мальчиков восьми-двенадцати лет 
 
По мере взросления обучающихся происходило физиологически 

обоснованное повышение систолического артериального давления (рис. 6). С 
восьми до девяти лет у мальчиков АДс достоверно увеличивается на 4 мм. 
рт. ст. (p < 0,05), с девяти до десяти лет уменьшается на 1,9 мм. рт. ст. (p > 
0,05), с десяти до одиннадцати лет возрастает на 4,9 мм. рт. ст. (p < 0,05), с 
одиннадцати до двенадцати лет увеличивается на 4,8 мм. рт. ст. (p < 0,05). 
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Рис. 6. Динамика функционального состояния по показателям АДс 

у мальчиков восьми-двенадцати лет 
 
Установлено возрастное увеличение диастолического артериального 

давления (рис. 7). В отличие от АДс, артериальное давление диастолическое 
в период с восьми до двенадцати лет стабильно возрастает. С восьми до 
девяти лет прирост АДд у мальчиков составляет 1,3 мм. рт. ст. (p > 0,05), с 
девяти до десяти лет – на 3,9 мм. рт. ст. (p < 0,05), с десяти до одиннадцати 
лет на 1,1 мм. рт. ст. (p > 0,05), с одиннадцати до двенадцати лет на 1,8 мм. 
рт. ст. (p > 0,05). 

 

 
Рис. 7. Динамика функционального состояния по показателям АДд 

у мальчиков восьми-двенадцати лет 
 
Выявленная нами динамика морфофункциональных показателей 

мальчиков периода второго детства указывает на гетерохронность 
физического развития и функционального состояния детей. В процессе 
работы установлена многовариативность темпов прироста исследуемых 
показателей, определяемых как достоверные (p< 0,05 – p< 0,001), так и не 
достоверные (p > 0,05). 

В ходе проведенного исследования по изучению естественного 
прироста морфофункциональных показателей мальчиков восьми-двенадцати 
лет были сформулированы ниже следующие выводы: 

1. Установлено, что основные показатели физического развития (длина 
тела, масса тела, окружность грудной клетки) мальчиков восьми-двенадцати 
лет соответствуют нижним границам среднего уровню физического 
развития, согласно возрастных оценочных таблиц, при этом показатели 
функционального состояния (жизненной емкости легких, артериального 
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давления и частоты сердечных сокращений) находятся в пределах нижних 
границ возрастных норм. 

2. Выявленная динамика морфофункциональных показателей 
мальчиков периода второго детства указывает на гетерохронность 
физического развития и функционального состояния детей, что обусловлено 
разнонаправленными много вариативными темпами естественного прироста, 
достоверность которых колеблется от p > 0,05 до p< 0,001. Все это указывает 
на экологическую дифференциацию мальчиков отдельных экологических 
зон, которая обнаруживается в период второго детства. 

Исследование морфофункциональных особенностей обучающихся, 
проживающих в неблагоприятных климатогеографических условиях 
северных городов Восточной Сибири имеет как теоретическое, так и 
практическое значение с медицинской и педагогической точек зрения. 
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Анотація. У статті розкрито окремі питання підвищення адаптаційних 
можливостей організму людини у складних екологічних умовах. 
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THE PROBLEM OF INCREASING THE ADAPTATION CAPABILITIES 
OF THE ORGANISM IN DIFFICULT ECOLOGICAL CONDITIONS 

Abstract. The article reveals some issues of increasing the adaptive capacity 
of the human body in complex environmental conditions. 

Key words: adaptation, human body, ecological conditions. 
 

Адаптацією називають здатність живого організму пристосовуватись 
до мінливих умов навколишнього середовища, яка виробилась у процесі 
еволюційного розвитку. Без адаптації неможливо було б підтримувати 
нормальну життєдіяльність організму при різноманітних змінах довкілля –  
кліматичних, хімічних, психологічних тощо [2]. 

Адаптація має велике значення для організму людини і всіх живих 
істот, дозволяє не тільки витримувати значні зміни у навколишньому 
середовищі, але й активно перебудовувати свої фізіологічні функції, 
поведінку відповідно до цих змін, інколи випереджаючи їх. Завдяки 
адаптації підтримується сталість внутрішнього середовища організму і в 
тому випадку, коли параметри деяких чинників навколишнього середовища 
виходять за межі оптимальних. 

Проблема адаптації має велике практичне значення у наш час, коли 
людина активно підкорює нові екосистеми, працює у глибоких шахтах, під 
водою, в умовах космосу. Під впливом людської діяльності відбувається 
інтенсивне перетворення навколишнього середовища, його забруднення 
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продуктами діяльності людини, що вимагає напруження адаптаційних сил 
організму [1]. 

Відсутність подразників або низький рівень їх впливу може 
призводити до зниження резистентності й адаптаційних можливостей 
організму. Відсутність світлового подразника може призвести до розладу 
зору, звукового – до порушень роботи слухового аналізатора. Відсутність 
мовного впливу (при вродженій глухоті) робить людину німою. 

Людина, яка постійно знаходиться в оптимальних мікрокліматичних 
умовах, забезпечена теплим житлом, одягом, іншими благами цивілізації, 
відірвана від природи, захищена від її подразливих і пошкоджувальних 
чинників, потрапляючи у складні умови довкілля, важче переносить вплив 
холоду, спеки та ін. Через урбанізацію, автоматизацію виробничих процесів 
тощо значна частина населення знаходиться у стані гіподинамії, 
мускульного голоду, що призводить до детренованості організму і негативно 
впливає на стан серцево-судинної, дихальної та інших систем. 

Несприятливі зміни у стані здоров’я людини можуть виникати значно 
швидше, коли на організм діють шкідливі фактори середовища (іонізуюче 
випромінювання, перевантаження, невагомість, хімічні речовини), до яких у 
процесі еволюції не виробились захисні й пристосувальні механізми. 
Соціально обумовлені елементи навколишнього середовища (важка, 
напружена праця, її нераціональний режим, умови побуту, харчування, 
матеріальна забезпеченість, рівень освіти, соціальний стан), як і природні 
чинники, можуть значно змінювати рівень здоров’я. 

Кожна людина має сприяти підвищенню витривалості свого організму. 
Однією з необхідних умов для цього є вчасне і раціональне харчування. 
Нестача або надлишок їжі, порушення співвідношення поживних речовин у 
раціоні знижують опірність організму та його здатність до адаптації. 

Іншою, не менш важливою умовою нормального функціонування 
організму є режим чергування сну та активності, праці й відпочинку. 

Але особливу роль у підвищенні адаптаційних можливостей організму 
відіграють фізичне тренування і загартування. Регулярні фізичні вправи є 
найефективнішим засобом підвищення опірності організму до хвороб та 
несприятливих впливів довкілля. Людина, яка займається спортом (не 
зловживаючи фізичними навантаженнями, не перевтомлюючись, гармонійно 
підвищуючи активність усіх систем організму) набуває високого рівня 
витривалості. 

Рухова активність позитивно впливає на життєдіяльність організму, 
зокрема на збалансованість метаболізму, активацію вегетативних систем 
(кровообігу, дихання), формування нервових механізмів керування 
життєвими процесами, розвиток організму в цілому. Завдяки тренованості 
полегшується становлення адаптаційних реакцій організму до екстремальних 
умов. 

Загартування – це комплекс методів цілеспрямованого підвищення 
функціональних резервів організму та його опірності до несприятливої дії 
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факторів довкілля. Класичним прикладом загартування є поступове звикання 
до низької температури (водні процедури, зарядка на свіжому повітрі). 

Фізіологічною основою загартування є тренування адаптаційних 
систем організму, а саме «блокування» подразника через підвищення порогу 
чутливості рецепторів. При багаторазовій дії специфічних подразників під 
впливом нервової регуляції в організмі формуються відповідні 
функціональні системи, які забезпечують пристосувальний ефект. Організм 
стає спроможним безболісно зносити надмірну дію холоду, високої 
температури повітря тощо. Так, при систематичному використанні холодної 
води збільшується теплопродукція і підвищується температура шкіри. При 
цьому потовщується її роговий шар, що зменшує інтенсивність подразнення 
закладених у ній рецепторів. Усе це сприяє підвищенню стійкості організму 
до дії низьких температур [3]. 

Таким чином, при загартуванні цілий ряд фізіологічних показників 
зберігають стабільність при різких змінах метеорологічних чинників, 
удосконалюються гомеостатичні реакції організму, розширюється діапазон 
стерпних коливань внутрішнього середовища. 

Підвищення стійкості організму до метеорологічних чинників під 
впливом загартовуючих процедур — це специфічний ефект загартування. 

Неспецифічний ефект загартування виявляється, головним чином, в 
оздоровчій дії на організм, тобто загартувальні процедури сприяють 
підвищенню фізичної та розумової працездатності, зміцненню здоров’я та 
зниженню захворюваності. Подібні зміни відбуваються в організмі при 
цілеспрямованій адаптації до інших чинників зовнішнього середовища. 

Загартування буде успішним лише при дотриманні основних 
гігієнічних принципів – систематичності, поступовості й послідовності; при 
урахуванні індивідуальних особливостей, задіянні різноманітних засобів і 
форм; активному режимі; при поєднанні загальних та локальних процедур; 
стійкому самоконтролі. 

Принцип систематичності зводиться до щоденного виконання 
загартовуючих процедур, коли кожне наступне подразнення нашаровується 
на сліди від попередніх і, таким чином, відбувається поступова зміна реакцій 
організму на ці подразнення. Тривалі перерви під час загартування 
призводять до послаблення або повної втрати набутих захисних реакцій. 

Поступовість і послідовність у збільшенні дози процедур – обов’язкова 
умова правильного загартування. Воно повинно починатись із малих доз і 
простих процедур. 

Індивідуальні особливості людини (вік, стать, стан здоров’я, фізична 
підготовка) враховують при виборі дози та виду загартовуючих процедур, 
адже реакція організму на такі процедури у різних людей неоднакова. 
Наприклад, діти, особливо зі слабою фізичною підготовкою та ті, що 
перехворіли, більш чутливі до впливу зовнішніх чинників, ніж дорослі. 
Люди старшого віку не повинні застосовувати сильнодіючі засоби та 
захоплюватися тривалими процедурами. 
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Різноманітність засобів і форм процедур забезпечує всебічне 
загартування. Наприклад, при купанні у відкритих водоймах на організм 
впливають різні чинники – повітря, вода, сонячне випромінювання. 

Активний режим, тобто виконання фізичних вправ у поєднанні із 
загартовуючими процедурами, також підвищує ефективність останніх. 
Особливо високий рівень стійкості організму спостерігається в осіб, які 
поєднували загартування з фізичними вправами за змінних температурних 
умов. Стає зрозумілим, чому плавання, лижний, ковзанярський спорт, легка 
атлетика, альпінізм та туризм дають високий загартовуючий ефект. 

Поєднання загальних та локальних процедур підвищує стійкість 
організму до несприятливих факторів і посилює загартованість. Хоча 
локальні процедури чинять менший вплив, ніж загальні, вони ефективні при 
дії на більш чутливі ділянки тіла (охолодження стоп, шиї тощо).  

Про позитивний вплив на адаптаційні можливості організму фізичного 
тренування і загартування свідчать міцний сон, добрий апетит, покращення 
самопочуття, підвищення працездатності. Погіршення цих показників 
означає, що загартування проводиться неправильно. Більшого ефекту можна 
досягти на позитивному емоційному фоні. 

Отже, особливу роль у підвищенні рівня адаптованості людини у 
складних екологічних умовах відіграють фізичне тренування і загартування 
організму.  
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Імунна система людини забезпечує захист людини забезпечує захист 

організму від речовин або живих істот (мікроорганізмів), що несуть на собі 
ознаки генетичної чужорідності за рахунок розпізнання і взаємодії 
імунокомпетентних клітин. Провідну роль на перших етапах відіграє 
видовий (спадковий, вроджений) імунітет. 

Суть вродженого імунітету зумовлена біологічною особливістю 
організму людини і залежить від віку, харчування, гормонального стану, 
тривалого фізичного навантаження, тощо [5]. Йому притаманна відносна 
стабільність абсолютної і відносної кількості основних популяцій 
імунокомпетентних клітин. Но основі їх показників визначається й рівень 
адаптаційно-компенсаторної напруги організму. 
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Концепція механізмів і закономірностей адаптивно-компенсаторних 
механізмів організму людини до різних умов середовища, у тому числі до 
фізичних навантажень різної інтенсивності та тривалості, а також реакції 
надчутливої системи природнього імунітету є однією з актуальних проблем 
сучасної фізіології та медицини [2, 3]. Відсутність репрезентативних знань у 
питанні адаптивно-компенсаторних механізмів – серйозна перепона на 
шляху вирішення окремих важливих питань, насамперед, профілактики 
захворювань у спортсменів, розробки сучасних ефективних оздоровчих і 
реабілітаційних заходів та засобів для оптимізації тренувального процесу і 
збереження здоров’я спортсменів та підготовки олімпійського резерву [1]. 

Незважаючи на значні досягнення у вивченні механізмів адаптаціно-
компенсаторних механізмів у спорті до фізичних навантажень, окремі 
важливі моменти залишаються поза увагою . 

Метою роботи було встановлення рівня адаптаційно-компенсаторного 
напруження у процесі щоденних тренувань волейболістів за показниками 
абсолютних і відносних кількостей імунокомпетентних клітин периферичної 
крові. 

Матеріал і методи дослідження. Експериментальне дослідження рівня 
адаптаційного-компенсаторного напруження у процесі тренувань та за участі 
у спортивних змаганнях проведено у 15 спортсменів-волейболістів віком 17-
24 роки. Контрольну групу склали 12 практично здорових осіб відповідного 
віку. 

Дослідження проведені у спортсменів, які проживають на території 
міста Чернівці. Контролем були практично здорові особи того ж регіону. Усі 
волонтери були практично здорові (I - II) здоров’я, тобто не мали протягом 
останніх 6-12 місяців гострих або хронічних захворювань у стадії 
загострення, не приймали ліки або БАДи та були здатні без обмежень 
виконувати біологічні та соціальні функції. 

Обстеження здійснювали у передзмагальний період протягом трьох 
місяців (вересень, жовтень, листопад), що дало можливість реєструвати 
достовірні величини показників. 

Абсолютну і відносну кількість основних популяцій 
імунокомпетентних клітин визначали за загальноприйнятою методикою 
аналізу периферійної крові, яку брали надще серце вранці з 8 до 9 години. 

Дослідження проведені згідно з положеннями Конвенції Ради Європи 
«Про захист прав та гідності людини в аспекті біомедицини» (1997), 
«Етичних принципів медичних наукових досліджень із залученням людських 
суб’єктів» прийнятих 52-ю Асамблеєю Всесвітньої медичної Асоціації 
(2000), «Загальної декларації про біоетику та права людини», прийнятої 
резолюцією Генеральної конференції ЮНЕСКО (2005), принципами 
Гельсінської декларації (1964) та з дотриманням чинних нормативних вимог 
України. 
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Рівень адаптаційного напруження організму спортсменів ігрових видів 
спорту і практично здорових осіб визначали за показниками адаптаційного 
індексу [4]. 

Cтатистичне опрацювання одержаних результатів проводили за 
загально відомими методами варіабельної статистики з визначенням 
середніх величин (М) і стандартної похибки (±m). Достовірність даних 
незалежних вибірок розраховували за t – критерієм Student. Різницю вважали 
достовірною за Р 0,005. 

Результати встановлення клітинної реактивності організму 
спортсменів- волейболістів наведені у табл. 

Таблиця  
Клітинна реактивність організму спортсменів-волейболістів 

Показники Одиниця 
виміру 

Спортсмени- 
волейболістів 

(n = 15) 
М ± m 

Практично 
здорові особи 

(n = 12) 
М ± m 

Ступінь 
порушень 
клітинної 

реактивності 
Лейкоцитарний 
індекс (ліі) за 
Кальф-Коліка 

у.о 1.12 ± 0,11 0.99 ± 0.10 + I 

Ліі за Б.А. 
Рейсом 

у.о 1.69 ± 0.17 1.61 ± 0.17 + I 

Ліі за Хімічем у.о 0.34 ± 0.03 0.43 ± 0.04 - I 
Модифікований 
ліі 

у.о 1.69 ± 0.18 1.65 ± 0.15 + I 

Показник 
інтоксикації 

у.о 0.74 ± 0.07 0.61 ± 0.06 + I 

Індекс клітинної 
реактивності 

у.о 23.96 ± 0.77 35.65 ± 0.87 - ІI 

Ядерний індекс 
ступеня 
ендотоксикозу 

у.о 0.09 ± 0.01 0.04 ± 0.01 + III 

Гематологічний 
показник 
інтоксикації за В. 
С. Валільєвим 

у.о 74.40 ± 0.71хх 60.45 ± 0.61 + I 

 
У спортсменів-волейболістів, що постійно тренуються або беруть 

участь у змаганнях незначне зниження адаптаційно-компенсаторних 
процесів пов’язане з суттєвим пониженням (на 48,79%) рівня клітинної 
реактивності та зростання ядерного індексу ендотоксикозу у 2,25 разита 
гематологічного показника інтоксикації на 23,08%. За таких умов 
понижується загальна резистентність організму спортсменів на 27,49%, а 
також формується тенденція до до підвищення ендогенної інтоксикації за 
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значенням лейкоцитарних індексів Кальф-Каліфа на 13,13%, Рейса – на 
4,97%, за показником ендотоксикації – на 21,32%, за модифікованим 
індексом інтоксикації – на 5,52%. 

Таким чином підвищене фізичне навантаження, яке здійснюється 
спортсменами- волейболістів призводить до зниження загальної 
резистентності організму за рахунок зниження клітинної реактивності, що 
підтверджується стабільною тенденцією до зростання ендогенної 
інтоксикації. Ці зміни досягають, здебільше, першого ступеня. Для корекції 
таких змін варто використовувати імунотропні препарати, що проявляють 
адаптогенну дію. 
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ПРОБЛЕМА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ  
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
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Овсянникова И.Н., Томилин К.Г. 
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный  

университет», г. Сочи, Россия 

ИГРОВЫЕ ВИДЫ РЕКРЕАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

Аннотация. Составлена классификация игровых видов рекреации, 
и проведена серия пилотных исследований проводимости биологически 
активных точек (БАТ) тела туристов города Сочи (по Накатани), после игр в 
воде. Показано, что каждый из исследуемых видов рекреации по-своему 
воздействует на активность по некоторым меридианам, следовательно, и по 
некоторым отдельно взятым системам и органам человека. Игровые виды 
рекреации являются эффективным средством отдыха и оздоровления 
туристов, а также студентов СГУ. 

Ключевые слова: классификация, игровые виды рекреации, 
проводимость биологически активных точек (по Накатани). 
 

Ovsyannikova I.N., Tomilin K.G. 
FSBEI HE «Sochi State 

University», Sochi, Russia 
PLAYING KINDS OF RECREATION: THEORETICAL AND 

METHODOLOGICAL BASIS OF YOUTH HEALTH 
Annotation. A classification of play types of recreation was compiled, and a 

series of pilot studies of the conductivity of biologically active points (BAP) of the 
body of tourists in the city of Sochi (according to Nakatan), after games in the 
water, was carried out. It is shown that each of the studied types of recreation in its 
own way affects the activity along some meridians, therefore, on some individual 
systems and organs of a person. Game types of recreation are an effective means 
of recreation and health improvement for tourists and SSU students. 

Key words: classification, play types of recreation, conductivity of 
biologically active points (according to Nakatani). 

 
Введение. В основе «игровых видов рекреации» (ИВР) лежит игра, 

представляющая собой умственную и физическую деятельность, форму 
человеческого поведения, которая широко распространена среди всех 
возрастных групп населения 2, 3, 7 и др.. Отдельные исследователи, 
рассматривая игровое обучение с исторических и методологических 
позиций, выдвигают предложение, что игра «на деле может быть 
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господствующей технологией образования» 1. Изучение ИВР, где ярко 
выражена роль движений, позволяет использовать их в целях 
гармонического, физического и духовного развития человека, укрепления 
его здоровья, восстановления сил человека, израсходованных в процессе 
труда, организации активного отдыха и активного долголетия 7, 9. 

Широкое применение игровых видов рекреации на практике 
требует их классификации, создания группировок, то есть 
целенаправленного подбора по определенным признакам. Каждый 
игровой вид рекреации имеет свое содержание, форму (характер 
организации отдыхающих), методические особенности и т. д. 

Результаты исследований. Накопленный нами практический опыт 
и ряд проведенных научно-педагогических исследований позволяют 
классифицировать игровые виды рекреации (табл. 1), и разрабатывать 
специальные игры, улучшающие здоровье людей, а также меняющие 
отношение человека к неблагоприятным явлениям (боязнь воды, большого 
скопления зрителей, нежелание работать в коллективе (команде), боязнь 
ответственности, нежелание пойти против мнения коллектива и т. д.) 9. 

Проведена серия пилотных исследований проводимости биологически 
активных точек (БАТ) тела туристов города Сочи (по Накатани), после игр и 
ныряний в воде (рис. 1–3).  

Игры в воде. В процессе 20-ти минутных игр в воде (на ограниченной 
водной территории 50×50 м рекреанты играли в «салочки») отмечено четыре 
всплеска увеличения (p<0,001) проводимости БАТ: МС – «перикарда»,            
TR – «тройного обогревателя», F – печени, VB – желчного пузыря, Е – 
желудка (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Изменения проводимости в энергетических меридианах 

человека после игр в воде 
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Прыжки в воду. 20-ти минутная игра с прыжками в воду с пирса 
(высотой 60 сантиметров над уровнем моря) доступно многим отдыхающим, 
и приводит к мощному рекреационному эффекту. Увеличивается активность 
(p<0,001) по меридианам: МС – «перикарда», С – сердца, GI – толстого 
кишечника, RР – селезенки, поджелудочной железы, F – печени, R – почек,       
V – мочевого пузыря, VB – желчного пузыря (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Изменения проводимости в энергетических меридианах 

человека после многочисленных прыжков в воду 
 
Ныряние с задержкой дыхания. При выполнении серии ныряний, с 

задержкой дыхания (в виде игры с доставанием предметов, на глубине 2-х 
метров, без значительных передвижений под водой), также приводит к 
мощному рекреационному эффекту (рис. 3) и стимулирует повышенную 
активность (p<0,001) в меридианах: Р – легких, С – сердца, F – печени, VB – 
желчного пузыря. 

 
Рисунок 3 – Изменения проводимости в энергетических меридианах 

человека после серии ныряний с задержкой дыхания 
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Игровые виды рекреации являются эффективным средством 
оздоровления отдыхающих. Показано, что каждый из исследуемых видов 
рекреации по-своему воздействует на активность по некоторым меридианам, 
следовательно, и по некоторым отдельно взятым системам и органам 
человека 8, 10.  

Педагогический эксперимент, проведенный на студентах СГУ 4–7, 
показал эффективность игровых видов рекреации в условиях пляжей курорта 
Сочи, а также возможности улучшения показателей здоровья и 
функциональной подготовленности молодежи (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Эффективность занятий пляжным гандболом (на протяжении 
учебного года) в условиях курорта Сочи 

 

№ 
 Показатели 

До 
эксперимента  

(n = 32) 

После 
эксперимента 

(n = 30) 

Достоверность 
изменений (р) 

1. АД сист (мм рт. ст.) 128,10,9 122,60,6 >0,05 
2. АД диаст (мм рт. ст.) 80,41,6 71,31,1 <0,01 
3. ЧСС (уд/мин) 77,72,0 68,61,3 <0,001 
4. ФЖЕЛ (л/с) 3,90,07 4,10,06 >0,05 
5. PWC 170  (вт/кг) 232,414,9 279,013,2 <0,01 
6. Индекс Кетле (г/см) 411,010,7 399,07,8 >0,05 
7. Жизненный индекс (мл/кг) 58,31,7 61,01,2 >0,05 
8. Индекс Руффье (с) 138,53,6 84,13,2 <0,001 
9. Силовой индекс (%) 56,71,9 66,51,5 <0,001 

10. Показатель «двойного 
произведения» 99,72,9 84,21,6 <0,001 

 
Выводы. Составлена классификация игровых видов рекреации, и 

проведена серия пилотных исследований проводимости биологически 
активных точек (БАТ) тела туристов города Сочи (по Накатани), после игр в 
воде. Показано, что каждый из исследуемых видов рекреации по-своему 
воздействует на активность по некоторым меридианам, следовательно, и по 
некоторым отдельно взятым системам и органам человека. Игровые виды 
рекреации являются эффективным средством отдыха и оздоровления 
туристов, а также студентов СГУ. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ 
В КОМЕ 

Аннотация: Качество здравоохранения определяется степенью, в 
которой предоставленная помощь в определенных экономических рамках 
позволяет достичь наиболее благоприятных конечных результатов с точки 
зрения сбалансированного сочетания факторов риска и пользы. Это 
означает, что, когда мы говорим о качестве медицинского обслуживания, то 
мы определяем ту возможность, при которой, используя современные 
медицинские знания и сводя к минимуму риск нежелательных побочных 
эффектов, лечение приведет к желаемым для пациента результатам. Для 
того, чтобы создавать и поддерживать необходимое качество 
здравоохранения, нужно знать, в чем нуждается пациент. В лечебно-
профилактических учреждениях стационарного типа имеются 
специализированные структуры для интенсивного лечения пациентов, у 
которых, в результате острого заболевания или тяжелого 
послеоперационного состояния, наблюдаются нарушение одной или 
нескольких жизненно важных функций, а также пациентов, у которых 
констатирована смерть мозга или находящихся в коме. Кома - это состояние, 
при котором пациент находится без сознания, не может проснуться, не 
реагирует на свет и боль, не может действовать по своей воле и не имеет 
циклов сна. Кома может быть результатом множества разных причин - 
инсульта, интоксикации, заболеваний центральной нервной системы, острой 
неврологической травмы, гипоксии. Кома - это не болезнь, это реакция на 
повреждение головного мозга или нарушение обмена веществ в головном 
мозге. Она может быть временной и длиться неделями (даже годами), а 
может быть и постоянной. 

Ключевые слова: качество, медсестры, здравоохранение, кома. 
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QUALITY MEDICAL CARE FOR PATIENTS IN COME 

Abstract: The quality of health care is determined by the degree to which 
the assistance provided within a certain economic framework allows achieving the 
most favorable end results in terms of a balanced combination of risk and benefit 
factors. This means that when we talk about the quality of medical care, we define 
the possibility in which, using modern medical knowledge and minimizing the risk 
of unwanted side effects, treatment will lead to the results desired for the patient. 
In order to create and maintain the necessary quality of health care, you need to 
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know what the patient needs. Inpatient hospitals have specialized structures for 
intensive treatment of patients in whom, as a result of an acute illness or severe 
postoperative condition, one or more vital functions are impaired, as well as 
patients who have been diagnosed as having brain death or are in a coma. Coma is 
a condition in which the patient is unconscious, unable to wake up, unresponsive 
to light and pain, unable to act of their own free will and has no sleep cycles. 
Coma can be the result of many different reasons - stroke, intoxication, diseases of 
the central nervous system, acute neurological trauma, and hypoxia. Coma is not a 
disease, it is a reaction to brain damage or metabolic disorders in the brain. It can 
be temporary and last for weeks (even years), or it can be permanent. 

Keywords: quality, nurses, healthcare, coma 
 
Введение. Качество медицинской помощи определяется той степенью, 

в которой, в соответствии с факторами риска и преимуществами, в 
существующих социально-экономических условиях, оказываемая 
медицинская помощь обеспечивает наиболее благоприятные конечные 
результаты. Это означает, что, когда мы говорим о качестве медицинского 
обслуживания, мы принимаем во внимание ту возможность, при которой, 
используя современные медицинские знания и сводя к минимуму риск 
нежелательных побочных эффектов, лечение приведет к желаемым для 
пациента результатам. Повышение качества медицинской помощи требует 
знаний потребностей пациентов [1, 2, 3]. 

В медицинских учреждениях для стационарного лечения имеются 
специализированные структуры интенсивного лечения пациентов, у которых 
в результате острого заболевания или в связи с тяжелым 
послеоперационным состоянием наблюдаются нарушения одной или 
нескольких жизненно важных функций, а также пациентов, у которых 
констатирована смерть мозга или находящихся в коме. В эти отделения 
доступ ограничен, а основным видом их деятельности является интенсивное 
наблюдение и интенсивная терапия пациентов [4]. Из-за специфики 
заболеваний, организация работы в отделениях интенсивной терапии 
требует особенного внимания. Медсестры, работающие там, для того, чтобы 
оказывать адекватную и качественную медицинскую помощь, должны 
хорошо знать симптомы заболевания. [6]. В отделениях реанимации и 
интенсивной терапии также оказывают помощь коматозным пациентам. 
Кома - это состояние, при котором пациент находится без сознания, не 
может проснуться, не реагирует на свет и боль, не может действовать по 
своей воле и не имеет циклов сна. Кома может быть результатом множества 
разных причин - инсульта, интоксикации, заболеваний центральной нервной 
системы, острой неврологической травмы, гипоксии. Кома - это не болезнь, а 
реакция организма на повреждение головного мозга или нарушение обмена 
веществ в головном мозге. Она может быть временной и длиться неделями 
(даже годами), а может быть и постоянной. Люди, страдающие рядом 
заболеваний, нарушающих кровообращение мозга, также могут впасть в 
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кому. Человек, находящийся в коме, продолжает жить, но лишен 
способности реагировать на окружающие его события. Мозг, как и вся 
центральная нервная система, перестает нормально функционировать. По 
этой причине возникают двигательные и когнитивные нарушения. При 
состояниях комы оказывают спешную медицинскую помощь в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии. Особенно важна профилактика и 
своевременное лечение отека головного мозга. Лечение комы должно быть 
направлено на устранение причины, приведшей к коме [7, 8]. 

Цель: Целью данной статьи является обзор медицинского ухода и 
деятельности медсестры при коматозных пациентах. 

Материал и метод. Объектом исследования являются медсестры, 
работающие в отделениях интенсивной терапии. Исследование основано на 
документальном методе анализа литературных источников, исследующих 
природу и проблемы комы. Использовался и социологический метод путем 
проведения прямого индивидуального опроса, в котором приняли участие 
180 медсестер. 

Анализ данных опроса, проведенного в период 2017-2020 гг., 
направлен на мотивацию медицинских работников, которые оказывают 
помощь пациентам, находящимся в коме, наличие квалификации и 
профессиональных навыков у медсестер, показатели качества медицинской 
помощи и условия ухода за больными. 

Результаты и обсуждение: Являясь участниками непрерывного 
процесса оказания медицинской помощи, медсестры должны обладать 
знаниями и навыками, позволяющими им оказывать качественный 
медицинский уход, который приведет к улучшению состояния пациента и 
достижению конечной цели - его выздоровлению и выписке. В этом 
процессе очень важную роль играет мотивация медсестры к работе с 
пациентами, находящимися в коме. Мотивация является необходимым 
условием для достижения конечной цели и более высоких результатов в 
работе. 

 

 
 Рис. 1. Мотивация к уходу за пациентами в коме 

65,56%

23,33%

11,11%

Да Нет Частично
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Данные на рис. 1 показывают, что большинство опрошенных 
медсестер заинтересованы в работе с пациентами в коме (65,56%), 11,11% 
ответили, что заинтересованы лишь частично, а почти четверть (23,33%) 
указали на недостаток мотивации. Эта немалая относительная доля 
опрошенных, ответивших отрицательно, подчеркивает необходимость 
принятия мер по улучшению организации и эффективности труда, как 
обязательного условия мотивации персонала. 

Оказание медицинской помощи пациентам, находящимся в коме, - это 
постоянный и сложный процесс, который требует высокой мотивации к 
работе и значительных усилий, направленных на достижение взаимосвязи 
между действием и конечным результатом. Мотивация связана с 
постоянством и желанием ухаживать за пациентами, находящимися в коме, и 
стремлением к достижению более высоких результатов и повышению 
квалификации медсестры. 

 

 
Рис. 2. Как часто вы ухаживаете за пациентами в коме? 
 
Профессиональный опыт медицинских работников и постоянство при 

уходе за пациентами в коме очень важны для улучшения состояния этих 
пациентов и оказания им качественной медицинской помощи. 

На рис. 2 представлена частота, с которой медсестры оказывают 
помощь коматозным пациентам. Большинство опрошенных (51,00%) 
ответили, что ухаживают за такими пациентами ежедневно, почти у трети 
(29,00%) это происходит несколько раз в месяц, а у 20,00% медсестер - еще 
реже (рис. 2). 

51,11%

28,89%

20,00%

Ежедневно Несколько раз в месяц Редко
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Рис. 3. Необходимость и участие в мероприятиях для повышения 
квалификации и подготовки к работе с пациентами в коме 

 
Большое значение для оказания качественной медицинской помощи 

имеет профессионализм и квалификация медсестры, ухаживающей за 
пациентом, находящимся в коме. Повышение квалификации медсестер не 
заканчивается получением образовательной квалификационной степени 
«бакалавр». Их развитие продолжается и после начала работы, предлагая 
различные возможности для получения дополнительной квалификации - 
курсы, специализации, участие в научных форумах и т.д. 

Из рис. 3 видно, что большая часть опрошенных медицинских сестер 
(47,78%) считает повышение своего профессионализма необходимым и 
участвует в мероприятиях для повышения квалификации и подготовки к 
работе с пациентами, находящимися в коме. Относительная доля медсестер, 
считающих это необходимым лишь частично, значительна - 34,44%, а тех, 
кто ответил отрицательно - 17,78% (рис. 3). Эти данные подчеркивают 
важность мотивации медицинских работников и создания условий для 
повышения их квалификации как ключевого приоритета стратегии 
устойчивого развития лечебных заведений. 

Особенно важным фактором в повышении качества медицинской 
помощи является материальное обеспечение и условия, в которых 
осуществляется уход за пациентами, находящимися в коме. Данные на рис. 4 
показывают, что по мнению большинства опрошенных медсестер (74,44%) 
созданы все необходимые условия для работы с пациентами в коме, 15,56% 
считают, что это так только частично, а 10,00% не удовлетворены 
предоставленными им условиями работы. 

47,78%

17,78%

34,44%

Да Нет Частично
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               Рис. 4. Наличие условий для ухода за больными в коме. 
 

 
Рис. 5. Доступность качественных лекарств и расходных материалов 

при работе с пациентами в коме 
 
Качество лекарств и расходных материалов особенно важно, т.к. 

выполнение соответствующих манипуляций и процедур требует работы с 
лекарствами и расходными материалами с определенными 
характеристиками качества. 81,56% опрошенных считают, что качество 
подобных материалов высоко, 11,11% медсестер ответили, что оно не очень 
высокое, а 8,33% определяют качество расходных материалов и лекарств как 
низкое (рис. 5). 

74,44%

15,56%

10,00%

Да, полностью Да, но только частично Нет

80,56%

11,11%
8,33%

Да, полностью Да, но не в полной мере Нет
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Рис. 6. Наличие технических паспортов и протоколов при работе с 

пациентами в коме. 
 
На рис. 6 показаны результаты исследования использования 

технических паспортов и протоколов. Они являются средством повышения 
эффективности, контроля и качества лечения пациентов. Данные 
показывают, что эти средства безоговорочно используют более двух третей 
опрошенных (69,44%), что является показателем оказания качественной 
медицинской помощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 
18,33% опрошенных используют технические листы и протоколы только 
иногда, а 12,00% указали, что не используют эти средства (рис. 6). 
Повышение качества медицинской помощи требует использования 
современных инструментов и практик для организации и контроля работы в 
отделениях. 

Заключение: качество медицинского ухода за пациентами в коме - это 
совокупность факторов и действий, которые обеспечивают подходящую 
рабочую среду, наличие квалифицированных медицинских специалистов, 
наличие достаточного количества лекарств и расходных материалов 
хорошего качества.  

Эффективная организация медицинского обслуживания способствует 
хорошему общению и взаимной поддержке между членами команды. Это, в 
свою очередь, снижает стресс среди медсестер, а также способствует 
повышению их мотивации к работе и развитию их профессиональных 
навыков и компетенций, повышая тем самым более полное удовлетворение 
потребностей пациентов и интересов лечебных заведений, стремящихся 
предоставлять качественные и рентабельные медицинские услуги. 
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СВІДОМЕ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА 
Анотація. У статті представлено організаційно-педагогічний алгоритм 

реалізації технології формування свідомого ставлення студентів до 
фізичного виховання як важливого чинника формування професійних 
компетентностей педагога щодо цінностей здоров’я і здорового способу 
життя. Доведено, що певна структура і зміст формування позитивної 
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мотивації до занять сприятиме забезпеченню свідомого розуміння майбутнім 
педагогом соціальної цінності фізичної культури і спорту, здоров’я і 
здорового способу життя. 

Ключові слова: алгоритм, мета, мотивація, діяльність, фізичні вправи, 
професійні компетентності, технологія. 
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CONSCIOUS ATTITUDE OF STUDENTS TO PHYSICAL 
EDUCATION AS A FACTOR OF FORMATION OF PROFESSIONAL 

COMPETENCIES OF TEACHERS 
Annotation. The article presents the organizational and pedagogical 

algorithm for implementing the technology of forming a conscious attitude of 
students to physical education an important factor in the formation of professional 
competencies of teachers in relation to the values of health and healthy lifestyle. It 
is proved that a certain structure and content of formation positive motivation for 
classes will help to ensure a conscious understanding of the future teacher of the 
social value of physical culture and sports, health and healthy lifestyle. 

Key words: algorithm, goal, stages, motivation, activity, physical education, 
knowledge, technology. 

 
Постановка проблеми. Перед фізичним вихованням студентів постає 

актуальна проблема, яка полягає в забезпеченні свідомого розуміння 
майбутнім педагогом соціальної цінності здоров’я людини, як важливої 
умови її життєвої самореалізації. У викладеному контексті принципового 
значення набувають педагогічні технології формування мотиваційно-
ціннісних орієнтацій щодо фізичної культури і спорту, здорового способу 
життя, виховання саногенного мислення, здоров’ятворчого світогляду, на 
засадах яких має здійснюватись професійна підготовка педагога. Особливої 
актуальності набувають інтерактивні педагогічні технології та алгоритм їх 
реалізації, які сприяють формуванню в студентів потреби у прояві 
взаємодопомоги, співтворчості, досвіду суспільних відносин щодо 
здоров’ятворчої особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Учені аргументовано 
доводять, що педагогічні технології, як дидактичні системи гарантованого 
досягнення певного виховного результату, забезпечують єдність цінності 
здоров’я особистості з морально-духовними цінностями, здоров’ятворчою 
компетентністю, культурою здоров’я [1, 2, 6, 9, 10]. 

Феноменологія педагогічних технологій формування культури 
здоров’я полягає в тому, що в їх структурі представлено професійну місію, 
фаховий талант і педагогічну культуру майбутнього вчителя, які 
взаємопов’язані з життєвими цілями, ціннісними орієнтаціями, сподіваннями 
на успішне майбутнє України [3, 7, 8]. Відтак, педагогічна технологія 
здоров’ятворчого спрямування набуває ознак ефективного соціально-
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педагогічного інструменту створення соціально-культурної ситуації 
духовно-ціннісного відношення суспільства до здоров’я дітей, підлітків, 
дорослих, осіб з особливими освітніми потребами [4, с. 43]. 

Викладена аргументація актуальності проблеми обумовила мету 
нашого дослідження, яка полягає в обґрунтуванні алгоритмічних приписів 
реалізації педагогічної технології формування у майбутнього педагога 
мотиваційно-ціннісних орієнтацій щодо фізичної культури і спорту, здоров’я 
і здорового способу життя особистості. 

Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, 
педагогічне спостереження, тестування. 

Експериментальною базою дослідження виступили науково-дослідна 
лабораторія взаємодії духовного й фізичного виховання дітей та учнівської 
молоді; кафедра фізичної терапії, фізичного виховання і біології ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет». 

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі дослідження 
було встановлено, що майбутньому педагогу у фізичному вихованні учнів 
недостатньо провести педагогічну корекцію мотиву, посилити його прояви, а 
й необхідно створити певні умови реалізації цього мотиву. Тільки тоді мотив 
набуває стійкого характеру, стає потребою учнів у руховій активності. 

У процесі дослідження динаміки психофізичного розвитку учнів 
майбутній педагог має інформувати учнів про результати тестування, 
надавати психоемоційну установку на визначення перспективних цілей 
подальшої діяльності. Саме свідоме ставлення учнів до власних 
психофізичних стандартів стимулюватиме їх самоорганізацію як прояв 
рефлекторного принципу роботи центральної нервової системи. Оскільки 
свідомість особистості не може існувати без самосвідомості, то тільки на 
основі єдності усвідомлення себе й усвідомлення оточення може бути 
забезпечена найвища форма саморегуляції в умовах фізичного виховання. 

Отже, саморегуляцію учнів в умовах фізичного вдосконалення на 
вищому психічному рівні педагог має розглядали як механізм 
самосвідомості. Самосвідомість, у свою чергу, є передумовою формування 
самоконтролю, самооцінки, самовдосконалення, які є компонентами 
мотиваційної сфери поведінки учнів у процесі реалізації завдань фізичного 
виховання. Такий підхід має стимулювати формування в учнів мотивацію до 
занять фізичною культурою і спортом, ціннісні орієнтації до здорового 
способу життя. 

Відтак, майбутній педагог має розуміти, що вплив фізичної культури 
на особистість учнів здійснюється через структурні елементи свідомості, які 
є складовими мотиваційної і духовно-ціннісної структури свідомості та 
потреби кожного у психофізичному вдосконаленні, ціннісними орієнтирами 
якого є високий рівень здоров’я, духовно-соматична рефлексія, розвиток 
рухових здібностей, працьовитість, самоорганізація, спортивні досягнення, 
професійно-прикладна та духовна цінність фізичної культури і спорту. 

На нашу думку, свідоме ставлення до фізичного виховання доцільно 
реалізувати на засадах певних педагогічних приписів (алгоритму), а саме: 
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• у формуванні мотивації необхідно орієнтуватися на перспективи, 
резерви, завдання розвитку мотивації навчання у певному віці; виходити з 
вікової своєрідності діяльності й мотивації як особистісної характеристики 
певного віку; 

• для мобілізації резервів мотивації необхідно організувати включення 
особи до активних видів діяльності (навчальної, спортивної, суспільно-
корисної, суспільно-політичної тощо) і видів суспільних взаємодій з іншою 
людиною (учителем, однолітками); 

• під час здійснення цих видів діяльності й соціальних контактів мають 
виникають нові якості психічного розвитку – психічні новоутворення, які 
полягають у прояві нового, діючого ставлення, нової особистої позиції 
(рухові дії, фізичні якості, спортивний результат тощо) до іншої людини, 
власної діяльності; 

• показниками наявності новоутворень у мотиваційній сфері має бути 
не стільки загальне зростання позитивного ставлення до фізичної культури і 
спорту, скільки якісна зміна, врегулювання відношень, а, відтак, розвиток 
мотиваційної сфери, що регульована вольовими зусиллями. 

У зв’язку з цим, маємо підстави вважати, що у мотиваційній сфері 
відбуваються передбачувані якісні зміни, якими рухає система мотивів, що 
діють; де домінують соціально значущі мотиви з колективістичною 
спрямованістю; відбувається реалізація мотивів завдяки самостійній 
постановці перспективних цілей і шляхів їх досягнення. Тобто особі 
притаманний високий рівень цілепокладання, яка отримує внаслідок цього 
активну життєву позицію й спроможна включитися до суспільної практики; 
вміє перетворити суспільну практику й усвідомлено вдосконалюватися у 
процесі цих перетворень, брати на себе відповідальність за власні вчинки та 
дії в системі суспільних відносин. Звичайно, ці особливості притаманні 
зрілій особистості, вони не завжди представлені навіть у дорослої людини, 
але прагнути до їх виховання, на нашу думку, необхідно впродовж всього 
життя. 

На засадах сформульованих приписів ми розробили технологію 
формування позитивної мотивації до систематичних занять фізичною 
культурою і спортом, яка має певну алгоритмічну структуру та дозволяє 
враховувати майбутньому педагогу індивідуальні особливості кожного учня, 
зону його актуального й найближчого розвитку, здатність до самостійної 
творчої діяльності на уроках фізичної культури й у позакласній роботі. 

Дана технологія дозволяє організувати процес едукації так, щоб цілі 
фізичного виховання, які задаються ззовні, ставали власними цілями, 
складали основу здоров’ятворчого інтересу (до пізнання фізичної сфери й 
закономірностей психічного розвитку; до процесу вирішення завдань 
формування рухових здібностей, фонду життєво важливих рухових навичок і 
вмінь, розвитку нервово-м’язової працездатності, здоров’я; до результатів 
власного фізичного виховання, свідоме розуміння його впливу на організм у 
процесі систематичних занять). 
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У зв’язку з цим, майбутній педагог має розуміти, що учнів до 
фізичного й психічного вдосконалення спонукає не один мотив, а сукупність 
іноді суперечливих мотивів, які утворюють мотивацію діяльності. Разом з 
тим, характер мотивації, як і структура діяльності, визначається домінуючим 
мотивом, який викликає діяльність, направляє й визначає певний вид 
діяльності. Отже, за кожним мотивом стоїть певна діяльність, яка саме і є 
джерелом активності щодо цінностей здоров’я і здорового способу життя на 
засадах занять фізичними вправами. 

Висновки. Таким чином, майбутній педагог має розуміти, що рівень 
рефлексії учнів щодо фізичної культури і спорту залежить від рівня 
мотивації самоосвіти й самостійних занять фізичними вправами. При цьому, 
пріоритетними виступають найближчі цілі – засвоїти комплекс 
загальнорозвивальних фізичних вправ; підвищити рівень сили, швидкості, 
витривалості, швидкісно-силових здібностей, гнучкості, спритності; 
дотримуватись режиму дня; успішно пройти тестування, отримати високу 
оцінку тощо. 
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Студентська молодь – майбутнє нашого суспільства. Пріоритетним 
завданням системи освіти є виховання у людей відповідального ставлення до 
власного здоров’я як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності.  
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За даними Міністерства охорони здоров’я України, загальна кількість 
молоді, які мають різні захворювання, постійно зростає. Найбільш 
поширеними є: вегето-судинна дистонія; захворювання опорно-рухового 
апарату; захворювання серцево-судинної системи; захворювання травлення; 
дихальної системи; вади обміну речовин і зору й ін.  

Однією з головних складових підготовки майбутніх фахівців є фізична 
підготовка до майбутньої професійної діяльності, яка сприяє формуванню 
необхідних фізичних і психічних якостей, рухових навичок стосовно 
профілю майбутньої професії. 

Водночас, на сьогодні організаційно-методичні засади навчального 
процесу у закладах вищої освіти орієнтовані на дітей і молодь з типовим 
розвитком, і не враховують особливостей навчально-пізнавальної діяльності 
осіб з особливими освітніми потребами. Невідповідність форм і методів 
педагогічного впливу на таких осіб може створювати передумови для 
формування у них негативного ставлення до навчання. На нашу думку, 
своєчасна корекційна допомога висококваліфікованих фахівців сприятиме 
подоланню труднощів розвитку. 

Вітчизняними та зарубіжними вченими проводилися численні 
дослідження, спрямовані на вивчення дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку, доведено вплив фізичної та практичної діяльності на формування 
пізнавальної та мовленнєвої діяльності, розвиток спілкування та моторики. 

Аналізуючи вищезазначене, зрозуміло, що на сучасному етапі у сфері 
української вищої освіти соціалізація студентів з обмеженими 
можливостями є актуальною проблемою. Це питання вивчали вчені 
О. Дубогай, А. Капська, Л. Міщик, С. Харченко, П. Плотніков, М. Євтух, 
О. Глушман, С. Шашенко, О. Карпенко, С. Савченко, Г. Лактіонова та ін.  

Таким чином, актуальність зазначеної проблеми та її недостатня 
теоретична розробленість зумовили вибір теми нашого дослідження.   

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні 
педагогічних умов реалізації фізичного виховання студентів закладів вищої 
освіти з порушеннями психофізичного розвитку. 

Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання студентів ЗВО з 
порушеннями психофізичного розвитку. 

Предмет дослідження – особливості організації процесу фізичного 
виховання студентів ЗВО з порушеннями психофізичного розвитку. 

Фізичне виховання суттєво відрізняється від інших навчальних 
дисциплін. Молоді необхідні не лише знання, а й життєві навички. 
Необхідно організувати навчальний процес з фізичного виховання, 
спрямований на збереження та зміцнення здоров’я, виховати любов до 
систематичних занять фізичними вправами та мотивувати до здорового 
способу життя[11].  

Одним із найголовніших завдань фізичного виховання у період 
навчання у вищому навчальному закладі є зміцнення здоров’я студентів, а 
також продовження процесу формування у них потреби в заняттях фізичною 
культурою. 
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Для досягнення студентами вищезазначеної мети передбачається 
розв’язання таких завдань фізичного виховання: формування розуміння ролі 
фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної 
діяльності; формування системи знань з фізичної культури та здорового 
способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, під час навчання, на 
роботі, у колі сім’ї; зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню 
і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення 
високого рівня фізичного стану, працездатності протягом усього періоду 
навчання; набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і 
прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну 
готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності та обраної 
професії; набуття досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і 
спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей; 
забезпечення здатності виконувати державні або відомчі тести і нормативи 
на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-
професійних програм відповідного спеціаліста» [2]. 

Молодь, яка вступає до закладу вищої освіти, потрапляє під вплив 
незвичних соціальних факторів, пов’язаних з необхідністю творчого 
засвоєння великого обсягу інформації, з незвичними побутовими умовами 
студентського життя.  

Для подолання дискомфорту, від молодої людини вимагається значних 
витрат фізичних та психічних сил. Компенсувати витрати цих сил покликані 
заняття фізичною культурою, які повинні стати складовою підготовки 
студентів до майбутньої професійної діяльності.  

На необхідність зміцнення здоров’я студентської молоді вказує той 
факт, що випускники середніх закладів освіти недостатньо фізично і 
функціонально підготовлені до виконання нормативів навчальних програм 
ЗВО з фізичної культури.  

Отже, теоретичний аналіз існуючої системи фізичного виховання 
студентів з обмеженими психофізичними можливостями в умовах навчання 
у закладах вищої освіти показав, що реальна система малоефективна. Вона 
не забезпечує психофізіологічну і професійну готовність випускників до 
майбутньої професійної діяльності, подальшого життя та потребує 
удосконалення. 
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Аннотация. Бокс как вид спорта, имеет большое значение для 
будущих курсантов готовящихся к дальнейшей многолетней военной 
службе. Проведен 6-ти месячный педагогический эксперимент на базе 
СДЮШОР г. Сочи, на 2-х группах боксеров 15–16 лет. Выявлена 
эффективность применения экспериментального комплекса физических 
упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых способностей 
спортсменов, занимающихся боксом. Все показатели экспериментальной 
группы улучшились в среднем на 17,1 % (р<0,05), в отличие от показателей 
контрольной группы, которые увеличились только на 9,7 % (р<0,05).  
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Key words: training of boxers, athletes of 15–16 years old, a set of physical 
exercises, speed-strength abilities. 

 
Введение. Бокс как вид спорта, имеет большое значение для будущих 

курсантов готовящихся к дальнейшей многолетней военной службе. 
Отличается высокой зрелищностью, динамичностью, эмоциональным 
накалом спортивной борьбы и разносторонним воздействием на 
двигательные, психологические и волевые качества, постоянной сменой 
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стрессовых ситуаций различного характера, необходимостью поддержания 
оптимального веса, позволяющего обеспечить рациональное соотношение 
компонентов двигательного акта и согласованность их основных параметров 
[1, 2]. 

В современном боксе скоростно-силовая подготовка приобретает 
весьма актуальное значение, так как боевой поединок предъявляет особые 
требования к движениям спортсмена, уровню его физической и 
функциональной подготовленности. Скоростно-силовые качества во многом 
определяют уровень подготовленности боксера. Недостаточное их 
воспитание существенно увеличивает время развития у боксера специальных 
навыков при овладении техникой бокса, и снижает эффективность их 
использования в условиях соревнования [3–6].  

Проблема исследования состоит в том, что тренеры-преподаватели по 
боксу зачастую испытывают затруднения при построении процесса 
воспитания скоростных способностей боксеров 15–16 лет, так как в 
имеющихся источниках научно методической литературы не в полной мере 
отражены особенности методики воспитания скоростно-силовых 
способностей юных боксеров, их взаимосвязи с другими физическими 
способностями [5, 6]. 

Цель исследования – изучение возможностей развития скоростно-
силовых способностей боксеров 15–16 лет.  

Методы и организация исследований. Был проведен 6-ти месячный 
педагогический эксперимент на базе СДЮШОР г. Сочи. В качестве 
испытуемых были избраны 2 группы – экспериментальная (n=12) и 
контрольная (n=12), находящихся на этапе спортивной специализации. 
Группы тренировались по стандартной программе, утвержденной 
Федерацией бокса России [7], однако на занятиях экспериментальной 
группы дважды в неделю применялся специальный комплекс физических 
упражнений, направленный на развитие скоростно-силовых способностей.  

Результаты исследования. В начале педагогического эксперимента 
было проведено тестирование на выявление исходного уровня физической 
подготовленности и скоростно-силовых качеств в контрольной (К-группа) и 
экспериментальной (Э-группа) группах. Экспериментальная группа боксеров 
на начальном этапе педагогического эксперимента статистически не 
отличается (p>0,05) от контрольной по всем измеряемым показателям.  

В ходе педагогического эксперимента разработан комплекс 
физических упражнений, направленный на развитие скоростно-силовых 
способностей юношей-боксеров 15–16 лет. Упражнения были разработаны 
на основании научно-методической литературы [1–6, 8–9 и др.] и практики 
тренировочной работы со спортсменами-боксерами. Комплекс упражнений 
для развития скоростно-силовых способностей боксеров 15–16 лет включал: 

– беговые упражнения (челночный бег 5x5 м; бег в горку (30 м); бег с 
толканием санок с отягощением на вытянутых руках 10 м); 

– прыжковые упражнения («прыжки в глубину»); 
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– упражнения с набивными мячами (бросок набивным мячом из-за 
головы; бросок двумя руками от груди; метание набивного мяча одной 
рукой); 

– выпрямление рук в упоре лежа с хлопком за спиной; 
– разгибание рук с резиновой петлей и др. 
Для спортсменов экспериментальной группы были включены 5 серий 

из упражнений, позволяющих развить абсолютную стартовую и «взрывную» 
силу боксеров. Упражнения включались в основную часть занятия 
недельного микроцикла с периодичностью два раза в неделю в течение 
полугода.   

При выполнении тренировочных заданий учитывались такие 
компоненты нагрузки как интенсивность и продолжительность, установка 
тренера [8], продолжительность пауз и отдыха между упражнениями. Все 
тренировочные задания выполнялись в максимально возможном темпе, с 
количеством подходов от двух до четырех, с повторами по 6–8 раз. При этом 
использовались непредельные отягощения (30–40 % от максимального). 

Между сериями упражнений делался перерыв 5–7 минут. В это время 
выполнялись упражнения на расслабление, самомассаж мышц, 
малоинтенсивные движения (дыхательные упражнения, ходьба и т.д.).  

В начале педагогического эксперимента испытуемые контрольной и 
экспериментальной групп по уровню теоретических и практических знаний, 
количеству пропусков занятий и мотивации обучения, а также уровню 
физической подготовленности и развитию скоростно-силовых качеств 
между собой практически не отличались. Однако за время эксперимента у 
испытуемых, обеих групп произошли достоверные изменения всех 
показателей (таблица 1).  

Таблица 1. 
Сводная таблица результатов тестирования контрольной 

и экспериментальных групп 
Тесты Группы Начальный 

этап 
(X±σ ) 

Заключит. 
этап 

(X±σ ) 

Достоверн.
различий, 

р 

Прирост, 
% 

Бег на 60 м, сек КГ 9,38±0,11 8,62±0,11 p<0,05 9 
ЭГ 9,48±0,13 8,07±0,10 р<0,05 17 

Челночный бег 3х10 м, 
сек 

КГ 7,73±0,14 7,10±0,16 p<0,05 9 
ЭГ 7,64±0,13 6,63±0,09 р<0,05 15 

Подтягивание на 
перекладине, кол-во 
раз 

КГ 9,42±0,46 10,5±0,37 p>0,05 11 
ЭГ 10,08±0,37 11,75±0,46 р<0,05 16 

Прыжок в длину, см КГ 186,83±1,76 206,25±2,03 р<0,05 11 
ЭГ 187,42±1,85 219,42±1,57 р<0,05 17 

Прыжок в верх с места 
со взмахом руками, см 

КГ 60,49±0,89 66,43±0,87 р<0,05 10 
 

ЭГ 60,84±0,83 70,06±0,60 р<0,05 15 
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Метание набивн. мяча 
вперед из-за головы, м. 

КГ 14,19±0,22 15,59±0,20 р<0,05 10 
 

ЭГ 13,91±0,23 16,14±0,15 р<0,05 16 
Метание набив. мяча 
от груди из полн. 
приседа, м  

КГ 9,18±0,24 10,11±0,24 р<0,05 10 

ЭГ 9,01±0,24 10,7±0,15 р<0,05 19 

Толчок ядра 4 кг, 
сильн. рукой, м 

КГ 5,93±0,16 6,49±0,16 р<0,05 9 
ЭГ 5,78±0,13 6,92±0,11 р<0,05 20 

Толчок ядра 4 кг, слаб. 
рукой, м 

КГ 5,63±0,16 6,13±0,16 р<0,05 9 
ЭГ 5,53±0,07 6,58±0,13 р<0,05 19 

 
Результаты сравнительного анализа развития скоростно-силовых 

способностей у юношей-боксеров 15–16 лет, показали следующее:  
– в тесте «бег на 60 м» результат экспериментальной группы в конце 

педагогического эксперимента улучшился до 8,07±0,10 сек, в то время как в 
контрольной группе до 8,62±0,11 (р<0,05); 

– в упражнении «челночный бег 3х10 м экспериментальная группа 
показала в конце педагогического эксперимента 6,63±0,09 сек, контрольная – 
7,10±0,16 (р<0,05). 

– в «подтягивании на перекладине» результат экспериментальной 
группы повысился до 11,75±0,46 раз, в то время как в контрольной группе до 
10,5±0,37 раз (р<0,05). 

– в «прыжке в длину» экспериментальная группа показала в конце 
педагогического эксперимента 219,42±1,57 см, контрольная группа –
206,25±2,03 см (р<0,05). 

– в тесте «прыжок в верх с места со взмахом руками» результат 
экспериментальной группы в конце педагогического эксперимента 
повысился до 70,06±0,60 м, в то время как в контрольной группе до 
66,43±0,87 см (р<0,05). 

– в броске «набивного мяча вперед из-за головы» экспериментальная 
группа показала в конце педагогического эксперимента 16,14±0,15 м, а 
контрольная группа только 15,59±0,20 м (р<0,05). 

– в броске «набивного мяча от груди из положения полного приседа» 
результат экспериментальной группы в конце педагогического эксперимента 
улучшился до 10,7±0,15 м, в то время как в контрольной группе до 
10,11±0,24 м (р<0,05). 

– в тесте «толчок ядра 4 кг, сильнейшей рукой» результат 
экспериментальной группы в конце педагогического эксперимента 
увеличился до 6,92±0,11 м, а контрольной группы всего до 6,49±0,16 м 
(р<0,05). 

– в тесте «толчок ядра 4 кг, слабейшей рукой» результат 
экспериментальной группы в конце педагогического эксперимента вырос до 
6,58±0,13 м, в то время как в контрольной группе до 6,13±0,16 м (р<0,05). 
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В целом все показатели экспериментальной группы достоверно 
улучшились в среднем на 17,1 %, в отличие от показателей контрольной 
группы, которые увеличились только на 9,7 %.  

Полученные результаты показали, что экспериментальная методика 
развития скоростно-силовых способностей боксеров 15–16 лет на 
тренировочном этапе подготовки оказалась более эффективной по 
сравнению с традиционной. Сравнительный анализ результатов повторного 
тестирования контрольной и экспериментальной групп показал, что 
наибольший прирост результатов в данном тесте произошел в 
экспериментальной группе. Выявлено достоверное (р<0,05) различие 
показателей между группами в конце эксперимента, с преимуществом в 
экспериментальной группе почти в 10 % [10]. 

Выводы. Выявлена эффективность применения экспериментального 
комплекса физических упражнений, направленных на развитие скоростно-
силовых способностей спортсменов-юношей-боксеров 15–16 лет. Все 
показатели экспериментальной группы улучшились в среднем на 17,1 % 
(р<0,05), в отличие от показателей контрольной группы, которые 
увеличились только на 9,7 % (р<0,05).  

Полученные результаты показали, что экспериментальная методика 
развития скоростно-силовых способностей боксеров 15–16 лет на 
тренировочном этапе подготовки оказалась более эффективной (р<0,05) по 
сравнению с традиционной. 
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Mountain guide is a person who knows the mountains well, with great 

experience in mountaineering or hiking, physical strength and endurance. The 
profession was born at the beginning of the XIX century in Europe, when the 
ascent of the Alps was recognized as a sport. /1/ Nowadays the acquisition of 
qualification for the profession in the leading countries requires the passage of a 
course of preparation, approved by the International Federation of Mountain 
Guides and can take from 1.5 to 7 years (depending on the state and the local 
organization conducting the course). 

A person's physical fitness is a process aimed at improving physical skills 
and developing functional abilities. It is divided into general and special. /2/ 
General physical fitness includes the multifaceted development of the physical 
skills, functionalities and systems of the athlete's body and their manifestation in 
the process of muscle activity. In modern sports training, general physical fitness 
is associated not with multilateral physical perfection in general, but with the level 
of development of qualities and abilities that have an indirect influence on sports 
achievements and the effectiveness of the training process in a particular sport. /3/ 
Means of general physical training are physical exercises that have a general effect 
on the body and personality. These include various movements of a general nature 
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such as: running, skiing, swimming, hiking, games and outdoor sports, weight 
training, etc. General physical training has a place in the athlete's sports activities 
all year round. 

Special physical training is characterized by the level of development of 
physical abilities, the abilities of the bodies and functional systems that directly 
determine the achievements in the sport /activity/. The main means of special 
physical training are the competitive and special preparatory exercises of the 
respective sport (physical activity). 

The physical fitness of the athlete is closely related to his sports 
specialization. In some sports in the first place is the level of development of 
anaerobic indicators; in others - aerobic performance, and in others mixed skills 
are required. In most sports, in order to achieve success, it is necessary to develop 
several physical skills. Their improvement is based on the ability of the human 
body to react to repeated loads, exceeding the initial level of its indicators. As a 
result of the continuous overcoming of training loads in the human body, a 
number of changes occur, leading to an increase in its physical capabilities. 

Since in the beginning we already mentioned that tourism and 
mountaineering are considered a sport, this forces all who are heading for serious 
trekking in nature to be in good physical conditioning. This is especially true for 
mountain guides, who must be able, in addition to pass the route without great 
physical effort, and also to have the physical and mental readiness to provide 
assistance of any type to their clients. 

The guide must be physically strong and durable, be sociable and like to 
work with people /4/. Mountain guides are in addition to active athletes, good 
leaders and communicators, as well as people with a very high culture and all-
round theoretical knowledge /5/ Already in the entrance exam for a mountain 
guide is laid down the examination of the physical condition of the candidate.  

In Bulgaria for someone wishing to take a mountain guide certificate, he / 
she must pass several tests first. One contains questions from a common culture. 
The candidates have to answer at least 51% of the questions correctly to pass. The 
second test is related to the physical condition of the candidates, and they have to 
pass about 15 km. in the mountain with 1000 m climb and the route must be 
crossed for a specified time and with luggage equal to 15 % of its own weight. /6/ 
The job of the mountain guide is not easy at all. 
Study Purpose 

The purpose of this study is to examine and analyze the role of the good 
physical condition in the job of a mountain guide. 
Methods and materials 

The research was completed between May 2019 and September 2020 in 
Bulgaria with the help of the pool method. For this purpose, a total of forty (40) 
anonymous pools with questions include two and three possible fixed sub-answers 
were prepared. The pools were distributed among active mountain guides. The 
responses received were processed and illustrated by variation, correlation and 
graphical analysis. This provided reliable information on the study and greatly 
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supported the analysis of the problem under consideration and the evidence of the 
argument. 
Results 

The results show that the age of the respondents who are into the main 
group is between 28 and 45 years old (Fig.1) and hasn’t significant influence in 
the physical condition of a mountain guides. When conducting the pool research, 
the relationship between the age and the level of physical condition of the 
mountain guides was not found. 

 
Figure 1 

 
The results show that more men than women were asked in random 

selection. Visualized by numbers this looks like that: 29 men and 11 women (Fig. 
2). After analysis, a statistical relationship between the sex of the guides and their 
physical condition was not found. 

 
Figure 2 

 
The analysis shows that more than half of the respondents are doing one or 

two days trekking and about 1/3 of those questioned are doing multiple day 
trekking in the mountain. There was not found relation between the physical 
condition of the guides and their busyness like a guide.(Fig. 3) 

 
Figure 3 
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The graph shows that almost every of the respondents is engaged in sports 
in their daily lives. 

 
Figure 4 

 

Almost 90% of respondents believe that the physical training of mountain 
guides is essential for the successful fulfillment of the position as a guide.  

 
Figure 5 

 

About half of the respondents /52%/ prepare for the tourist season under a 
physical training programme. The remaining 48% believe that daily sports 
activities are enough to be in good shape for the season.  

 
Figure 6 

 

After analyzing the results, it became clear that 89% of respondents found a 
difference in the level of their physical qualities at the beginning, middle and end 
of the season in which they were actively employed as guides. 

 
Figure 7 

The importance of the physical 
condition
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The results showed that 75% of respondents felt they needed to conduct 
targeted physical training for their job as mountain guides. While the other 25% 
think there's no need. 

 
Figure 8 

 
Conclusions 
1. Gender and age do not affect the physical preparation of mountain 

guides; 
2. People actively engaged in the job of a mountain guide are active 

athletes, engaged in sports in their daily lives at least two or more times a week; 
3. Good physical training is essential for successful service as a mountain 

guide; 
4. If no special physical training program is used, then the daily activity 

with sport or some physical activity is mandatory for the good physical condition 
during the tourist season; 

5. The physical skills of active trekkers improve at the middle and in the 
end of the tourist season relative to the level at the beginning; 

6. Doing regular and special physical training is essential for the work of 
the mountain guide. 
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Постанова проблеми. Фізична культура є ефективним засобом 

всебічного розвитку особи, фізичної і соціальної реабілітації дітей з вадами 
зорових функцій, що передбачає використання найрізноманітніших форм і 
методів корекційного навчання у цих дітей та вдосконалення його структури 
(В.Г.Григоренко). Формування уміння виконувати рухи точно, економно, 
правильно, набуває особливого значення в навчальній, трудовій і побутовій 
діяльності сліпих дітей (В.Г.Григоренко, Б.Г.Шеремет, Б.В.Сермєєв). 

Проблема сенсомоторного забезпечення корекційного навчання сліпих 
та слабкозорих дітей ще залишається не достатньо розробленою в 
вітчизняній спеціальній педагогіці, за втім навчити сліпих учнів постійно 
контролювати свої рухи, порівнювати їх в просторі і в часі, оцінювати по 
ступені м’язових зусиль це означає можливість досягти точності і свободи 
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рухів, полегшити орієнтировку сліпих дітей в макро просторі, краще 
підготувати їх до виконання вимог навчальної програми з фізичної культури 
та праці, і, нарешті, підготувати цих учнів до майбутньої професійної 
діяльностей.(Григоренко В.Г.Шеремет В.Г.Дичко В.В.2006.) 

Метою нашої роботи є ефективний розвиток рухів у сліпих та 
слабкозорих школярів як важливого фактору оптимізації психомоторного 
розвитку цих дітей і відзначенню рівня сенсомоторики яким володіють діти 
різного віку і статі, тобто визначення того вихідного підгруття на якому 
започатковуються формування компенсаторних механізмів рухової 
активності.  

Відповідно до поставленої проблемної мети сформульовані такі 
завдання дослідження: З'ясувати механізми управління і регуляції рухів 
інвалідами зору. 
 Визначити закономірності психомоторики в процесі формування рухових 
якостей у дітей з вадами зорових функцій.  
Визначити педагогічні умови корекційного навчання рухових якостей учнів з 
вадами зору. 

Виклад основного матеріалу. З усієї великої кількості рухів 
виділяють найбільш прості, і, саме як вважає один із засновників теорії 
управління рухами М.О.Бернштейн, належить провідна участь у побудові 
складних координованих актів людини[1,2,9]. Немає рухів, з яких спонтанно 
склався б рух високого рівня, але при замкненні з афекторики на ефекторику 
в порядку функціонально - пропріоцептивного кільця, процеси 
координаційної зашифровки імпульсів протікають саме у низових рівнях при 
реалізації психомоторики більш високого рівня. Саме цим принциповим 
положенням пояснюється те, що  чим більшою кількістю рухових умінь та 
навичок володіє людина, тим легше вона засвоює нові рухові дії і чим вище 
рівень їх сенсорного забезпечення, тим більш ефективним буде корекційне 
навчання. Вірогідно, від того, наскільки сліпа дитина володіє елементарними 
рухами, буде залежить успішність оволодіння більш складними руховими 
діями, вдосконаленні її рухової орієнтації та формування складних форм 
рухової активності(Богуш А.М, Сєрмєв Б.В.,Григоренко В.Г., Шеремет 
Б.Г.,). 

Започатковуючи навчання, ми насамперед вирішили з'ясувати, які ж 
компенсаторні механізми сенсорного забезпечення рухової діяльності наявні 
у школярів з вадами зорових функцій, тобто визначити наявний вихідний 
рівень їх сформованості. Зауважимо, що в тифлопедагогіці досить відомим і 
закономірним є положення, що одним із компенсаторних механізмів 
сенсорного забезпечення будь-якої діяльності сліпих є мовленнєвий 
аналізатор, а засобом стимуляції, активізації та корекції рухової діяльності 
може виступати друга сигнальна система, яка має тісні асоціативні 
взаємозв’язки с першої сигнальної системи дійсності, тобто сенсорними 
інформаційними сигналами. 
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Якщо йдеться про психомоторику у галузі фізичного виховання, то 
ефективним засобом корекції рухової діяльності може виступити професійне 
мовлення, словесні інструкції, щодо вихідних положень у виконанні вправ, 
назви рухів, випадів і взагалі мовленнєве супроводження при формуванні 
рухових навичок і дій у дітей з вадами зору.  

Проведення дослідження було обумовлено тим фундаментальним для 
тифлопедагогіки та тифлопсихології положенням, що мова є потужним 
джерелом компенсації втрати зорових функцій, самоаналізу та недоліків 
якостей рухової діяльності у сліпих та слабкозорих дітей. І від того, 
наскільки сліпа дитина володіє мовою, значною мірою у сліпих та 
слабкозорих дітей буде залежить, як уявляє собі образ конкретного руху, а 
отже, і наскільки дитина підготовлена до виконання цього руху, 
моделювання його структури на інформаційному рівні.  

На підставі комплексного обстеження учнів 5-9 класів Спеціалізованої 
школи інтернату №23 м.Слов’янська, встановлено, що елементи рухів 
можуть назвати, в середньому, лише 8,7%, що до основних положень 
ідентифікації елементарних рухів, які передбачені програмою; лише - 6,5%. 

Якщо розглядати оволодіння сліпими учнями спеціальної спортивної 
термінології, тобто більш прискрибливо здійснювати оцінку скороченого 
позначення рухових положень та елементарних рухів учнями, то показники 
помилок будуть ще більш низькими.  

Отриманні нами результати довели наявність більш високих 
показників що до нормативного визначення рухів у сліпих учнів, показали 
наступне: визначено - 9,6% помилок при виконанні вправ (за 
термінологією).Отже, ці данні свідчать, що при таких знаннях назв основних 
положень та елементарних рухів мова ще не може виконувати компенсатору 
функцію у сліпих учнів молодших класів, і такий розвиток тільки ускладнює 
рівень формування якості рухів у сліпих та слабкозорих школярів. 

Якісний аналіз цих спеціальних знань засвідчив, що у словнику 
основних положень і елементарних рухів у сліпих учнів повністю відсутні, 
назви випадів, проміжних положень рук, положень кисті рук, голови, ніг. 
Незрячі учні не уявляють і погано розуміють вихідні положення, з яких 
виконуються різні рухи: стійки; присіди; положення лежачи; на пів присіду, 
присідання, упори. В тематичному словнику термінів у сліпих та 
слабкозорих дітей виявляється значна недостатність назв положень зігнутих 
рук, рухів ними, вони майже не можуть дати аналіз тим руховим діям, що 
виконують, і внаслідок цього допускають велику кількість помилок. 

Не вдаючись до детального аналізу отриманих нами результатів, 
необхідно зазначити, що вищезазначені недоліки сенсорного мовленнєвого 
забезпечення формування рухових дій у сліпих та слабкозорих школярів є 
відсутність у навчальній програмі з фізичної культури шкіл для сліпих та 
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слабкозорих дітей учбового матеріалу, який би передбачав підвищення 
рівня, оволодіння спеціальними мовленнєвими знаннями у учнів з 
порушенням зору.  

При вищезазначеному рівні цих спеціальних знань і словниковому 
запасу щодо назв основних положень та елементарних рухів не може бути 
чіткого уявлення про рухові дії у сліпих та слабкозорих дітей, а отже, і їх 
якісного біомеханічного виконання в умовах корекційного навчання .  

Нами визначено, що з віком показники виконання рухів у дітей з 
вадами зорових функцій поступово покращуються. Так, у сліпих учнів без 
контурного зору помилок становила 22,5%.У сліпих із залишковим 
контурним зором результати були такими: 13,5% тобто дещо кращими. З 
наведених даних звертає увагу, по - перше, той факт, що з віком показники 
покращуються; по-друге, у сліпих дітей, які мають залишковий зір, величина 
помилок нижча. В цілому ж отримані результати показують недостатнє 
знання, навіть, найпростіших положень елементарних рухів, термінологічні 
назви яких діти знають, що ще раз засвідчує формалізацію знань у цій сфері. 

Також перевірялися такі практичні методи формування рухових дій: 
натуральний показ учителем на самому собі, на учнях (метод "пасивного 
проведення"), комбінований метод, що полягає у використанні словесних 
інструкцій та показу. 

Отримані результати дозволяють констатувати, що жоден з методів не 
забезпечує дитині достатньої інформації для створення якісної 
орієнтувальної основи дій. Найбільш низькими результати були при 
виконанні за словесними інструкціями. Так, точність виконання основних 
положень рук за словесною інструкцією сліпими без контурного зору була 
нижчою, ніж при пасивному проведенні на 3°. Найбільш високі результати 
показали учні при комбінованому використанні методів слова і показу 
положення вчителем на самому собі. Так, якщо порівняти величини 
відхилень при виконанні елементарних рухів руками тільки на основі показу 
з поясненням, то в останньому випадку в учнів без контурного зору 
позитивні зміни в першому класі становили 11,1°. Досить відчутною була 
різниця в показниках виконання основних положень - ніг і тулуба. Що 
стосується сліпих із залишковим контурним зором, то тут різниця в 
показниках виступала меншою мірою. Те, що у сліпих дітей без контурного 
зору при включенні в показ пояснення точність виконання підвищується 
можна пояснити певною активізацією розумової діяльності. Навіть, простий 
супровід показу словесним описом сприяє більш усвідомленому глибокому 
засвоєнню. Не дивлячись на те, що такий комбінований метод навчання є 
більш ефективним за інші, які використовуються в наш час, слід 
констатувати, що точність виконання основних положень сліпими дітьми і за 
цим методом далека від еталону. 
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Аналіз експериментальних даних дозволив нам визначити причини 
цього явища: По-перше, сам спосіб показу не забезпечує сліпу дитину 
досить якісною інформацією. Так, не всі позиції є зручними для дотикового 
сприйняття сліпими. Для того, наприклад, щоб школяр ознайомився з 
положенням "руки вгору", вчителю необхідно стати на коліна або ж дитину 
поставити на стілець. Для дотикового сприйняття, як відомо, необхідно 
значно більше часу, ніж для зорового. Водночас багато положень досить 
важко утримувати. Якщо врахувати, що у класі до дванадцяти учнів, то при 
такому способові вчитель буде здебільшого виконувати функцію 
демонстратора. Багато дітей також соромляться довгий час оглядати 
положення, що демонструє вчитель.  

По-друге, встановлено, що словесний опис, у тій загальній формі, в 
якій він використовується сьогодні на практиці, є недостатньо 
систематизованим, не базується на використанні спеціального словника і 
визначеної спортивної термінології, не може ефективно вплинути на процес 
оволодіння положеннями елементарних рухів, ускладнює просторову 
орієнтацію, формування дій контролю, оцінки. 

Концентрації збуджувально гальмівних процесів характеризується 
утворенням рухового динамічного стереотипу. Це здійснюється, з одного 
боку, на базі розвитку і зміцнення диференційованого гальмування, а з 
іншого, за рахунок просторової і часової концентрації процесу збудження. 
Руховий динамічний стереотип, що сформувався протягом цієї фази, є 
досить лабільним і легко руйнівним. Тому неможна робити тривалі перерви 
в корекційно-виховних заняттях(В.Г.Григоренко.).  

Враховуючи складну структуру дефекту зорових функцій, зон 
психічного, фізичного розвитку учнів з порушенням зору доцільно здійснити 
при проведенні фізичного виховання у цій категорії дітей, саме: з опорою на 
систему спеціальних методичних принципів (науковості, систематичності, 
індивідуалізації змісту корекційної роботи, опори на збереженні аналізатори, 
динаміки форм фізичних навантажень та варіативності корекційних 
педагогічних факторів. 

 Розробка педагогічних факторів в реабілітаційній тифлопедагогічній 
практиці корекційного навчання, виступає основою поетапної структури 
корекційного навчання рухових якостей, що є педагогічним підґрунтям 
організації комплексної програми фізичної та соціальної реабілітації учнів з 
вадами зору. 

Висновки 
Формування точності рухів у просторі у сліпих і зрячих дітей протікає 

за однаковими закономірностями, але темпи розвитку рухів у сліпих дітей 
методами фізичного виховання були різними.  
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Тільки шляхом формування з зоровими функціями системи рухових 
навичок можна досягнути ефективного становлення фонду життєво 
важливих рухових умінь і навичок школярів з порушенням зору. Якість і 
характер фізичної підготовки сліпих дітей визначає система рухових дій і 
рівень її адаптованості до різних сфер діяльності.  

У процесі формування нових рухових дій у сліпих учнів необхідно 
особливу увагу приділяти не тільки формуванню і розвитку комплексу 
основних рухових якостей - швидкості сили, витривалості, гнучкості і 
спритності рухів, а й формування спеціальних мовленнєвих знань, які мають 
велике значення для оптимального сенсорного забезпечення при здійсненню 
корекційного навчання методами фізичного виховання у школярів з вадами 
зорових функцій. 
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Анотація. В роботі представлені параметри та індекси, що 
характеризують робото здатність дітей з патологією зору віком 7-14 років та 
практично здорових дітей з нормальним зором. Встановили, що швидкість 
кровотоку у слабозорих обстежених теж була нижче, ніж у практично 
здорових дітей з нормальним зором. При порівнянні параметрів системи 
транспорту кисню в межах кожної групи окремо в залежності від статі, 
спостерігали достовірно більшу швидкість кровотоку і більше відносне МСК 
у сліпих і слабозорих хлопчиків, ніж у дівчаток з аналогічною проблемою 
зору. 
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РАБОТОСПОСБНОСТЬ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ 
Аннотация. В работе представлены параметры и индексы, 

характеризующие работоспособность детей с патологией зрения в возрасте 
7-14 лет и практически здоровых детей с нормальным зрением. Установили, 
что скорость кровотока У слабовидящих обследованных была ниже, чем у 
практически здоровых детей с нормальным зрением. При сравнении 
параметров системы транспорта кислорода в пределах каждой группы 
отдельно в зависимости от пола, наблюдали достоверно большую скорость 
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кровотока и более относительно МпК у слепых и слабовидящих мальчиков, 
чем у девочек с аналогичной проблемой зрения. 
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Abstract. The paper presents parameters and indices that characterize the 
work ability of children with visual pathology aged 7-14 years and almost healthy 
children with normal vision. It was found that the blood flow rate in visually 
impaired subjects was also lower than in almost healthy children with normal 
vision. When comparing the parameters of the oxygen transport system within 
each group separately depending on gender, significantly higher blood flow 
velocity and more relative MSC were observed in blind and partially sighted boys 
than in girls with a similar vision problem. 
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Постановка проблеми. Здатність людини до фізичної та соціальної 

адаптації складна й різноманітна. Вона визначається багатьма факторами, в 
тому числі соматичним станом, здатністю переносити фізичні і 
психоемоційні навантаження, ступенем тренованості тощо. У підтримці 
гомеостазу та його регуляції найважливіша роль належить взаємодіям 
серцево-судинної, нервової, м'язової, дихальної та імунної систем, залоз 
внутрішньої секреції, органам почуттів, а також гіпоталамо-гіпофізарної і 
лімбічної систем мозку [2,3,4,5,6,8]. Одним з важких видів порушення 
адаптації, що призводять до соціальної дефекту, соціальної недостатності, є 
повна або часткова втрата зору - сліпота і слабкозорість [1.2,3,7].  

Періоди розвитку сліпих та слабозорих дітей не збігаються з періодами 
розвитку дітей з нормальним зором, вони більш тривалі за часом. Багато 
слабозорих дітей відчувають труднощі в орієнтуванні в просторі, у деяких 
порушена координація рухів. Тому таким дітям доводиться виробляти свої 
способи пізнання світу, які часто не властиві нормально бачити. 
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З урахуванням особливостей розвитку дітей з патологією зору, а також 
беручи до уваги причини їх патології, виникає проблема правильного 
навчання такого контингенту дітей з метою запобігання можливих 
вторинних відхилень в емоційній і інтелектуальній сферах, фізичному 
розвитку, а також ранньої інвалідизації.  

Мета дослідження. Вивчити параметри та індекси, що характеризують 
роботоздатність дітей з патологією зору у віці 7-14 років 

Об’єкт і методи дослідження. З метою розробки адекватного 
комплексу адаптивних фізичних навантажень нами проведено дослідження 
фізичної працездатності в т.ч. і в динаміці, толерантності до фізичних 
навантажень, а також окремих параметрів серцево-судинної (ССС) і 
вегетативної нервової систем (ВНС), максимального споживання кисню 
(МСК) у дітей з патологією зору і практично здорових, ідентичних за віком. 

Виклад основного матеріалу. При об'єктивному дослідженні серцево-
судинної системи сліпих і слабозорих дітей з використанням стандартних 
загально-клінічних методів, ми, патологічних змін не виявили. Відсутність 
протипоказань до проведення проби з фізичним навантаженням PWC150 
дало можливість визначити фізичну працездатність за методом [1,]. Зона 
оптимального функціонування серцево-судинної системи під час фізичного 
навантаження у практично здорових дітей знаходиться в діапазоні ЧСС 150-
170 уд/ в, при цьому енергетичне забезпечення м'язової роботи здійснюється 
організмом на аеробному рівні, без включення гліколітичних механізмів. 
Тому фізичну працездатність ми вважали за доцільне досліджувати за 
величиною потужності м'язової роботи, при якій ЧСС досягала максимуму 
150 уд / хв.  

Результати встановлення параметрів та індексів фізичної 
працездатності у обстежених дітей у віці 7-10 років наведені в таблиці 1. 
Максимально досягнута потужність PWC150, як фізична, так і відносна, у 
дітей практично здорових і з патологією зору достовірно не відрізнялася. 
При цьому у сліпих і слабозорих дітей фізична PWC150 була в 6,46 і 8,06 
рази менше у хлопчиків і дівчаток, відповідно (р <0,001), а відносна PWC150 
- в 5,69 і 6,83 разів менше, відповідно, ніж в групі практично здорових дітей 
(р<0,001). 

Таблиця 1  
Параметри і індекси фізичної працездатності у дітей з патологією 

зору у віці 7-10 років 

Показники Одиниці 
виміру 

Практично здоровіе діти Діти з патологіею зору 
хлопчики 

n=25 
дівчатка 

n=12 Р хлопчики 
n=23 

дівчатка 
n=25 Р Р1 Р2 

Фізична 
працездатність кгм*хв 1583,0+0,41 1546,0+49,42 >0,05 244,9+28,38 191,7+51,68 >0,05 <0,001 <0,001 

Відносна 
працездатність кгм* хв /кг 49,75+1,37 52,33+3,11 >0,05 8,75+0,83 7,66+1,76 >0,05 <0,001 <0,001 

Обсяг серця см3 1024,0+0,47 980,5+25,99 >0,05 162,6+14,95 118,0+27,15 >0,05 <0,001 <0,001 
Відносний обсяг см3/кг 17,17+0,08 18,05+1,25 >0,05 11,93+0,47 12,17+0,16 >0,05 <0,001 <0,05 
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серця 
Ударний об'єм 
крові мл 151,3+0,21 158,7+12,45 >0,05 44,38+2,32 40,33+4,13 >0,05 <0,001 <0,001 

Хвилинний обсяг 
кровообігу л/ хв 4,25+0,09 4,66+0,45 >0,05 2,78+0,03 2,76+0,06 >0,05 <0,001 <0,05 

Серцевий індекс 
по PWC л/ хв /м2 4,02+0,07 4,51+0,42 >0,05 2,92+0,11 3,0+0,20 >0,05 <0,001 <0,05 

МСК за обсягом 
серця мл 3937,0+24,18 3797,0+108,8 >0,05 1371,0+79,17 1210,0+147,7 >0,05 <0,001 <0,001 

швидкість 
кровотоку мл/кг/ хв 15,60+0,47 16,65+0,60 >0,05 11,18+0,29 13,07+1,77 >0,05 <0,001 <0,05 

Абсолютне 
значення МСК мл/ хв 4392,0+79,38 4538,0+153,2 >0,05 1580,0+55,14 1527,0+77,35 >0,05 <0,001 <0,001 

Відносне значення 
МСК мл/ хв /кг 142,80+4,11 147,0+5,59 >0,05 60,0+2,73 63,33+3,84 >0,05 <0,001 <0,001 

Примітки: 1. Р - різниця достовірна між практично здоровими і з патологією зору хлопчиками і 
дівчатками. 2. Р1 - різниця достовірна між практично здоровими і з патологією зору хлопчиками. 
3. Р2 - різниця достовірна між практично здоровими і з патологією зору дівчатками. 
 

Аналогічну тенденцію спостерігали у зміні обсягу серця (табл. 1), 
відносного обсягу серця (ВОС) під час фізичного навантаження, ударного 
об'єму крові (УОК) і хвилинного обсягу кровообігу (ХОК). У хлопчиків з 
патологією зору обсяг серця, ВОС, УОК і ХОК були в 6,3, 1,43, 3,41 і 1,53 
рази менше (р <0,05-0,001), ніж у практично здорових, а у дівчаток з 
патологією зору - в 8,31, 1,48, 3,93 і 1,69 рази менше (р <0,05-0,001), 
відповідно. Розрахунковий показник серцевого індексу з фізичної 
працездатності PWC150 був менше у слабозорих дітей, ніж у групі 
контролю: у хлопчиків - в 1,38 раз (р<0,001), у дівчаток - в 1,50 рази (р 
<0,05). 

Визначається ФР енергетичними можливостями організму і 
лімітується системою транспорту кисню. Тому в більш вузькому сенсі ФР 
розуміють як функціональну здатність кардіореспіраторної системи [1]. В 
цьому випадку ФР організму відповідає його аеробну працездатності 
(продуктивності). Належне МСК за обсягом серця, а також абсолютне і 
відносне МСК з урахуванням маси тіла, віку і статі (табл. 1) у слабозорих 
дітей були достовірно менше, ніж у практично здорових: у хлопчиків в 2,87, 
2,78 і 2, 38 рази відповідно (р<0,001), у дівчаток - в 3,14, 2,97 і 2,32 рази 
відповідно (р<0,001). Швидкість кровотоку теж превалювала в групі 
контролю над групою дітей з патологією зору в 1,39 і 1,27 рази у хлопчиків і 
дівчаток відповідно (р <0,05-0,001). 

Параметри і індекси ФР у віковій групі дітей 11-14 років наведені в 
табл. 2. Фізична і відносна працездатність (ВП) у дітей з патологією зору 
була у хлопчиків одного віку в 3,25 і 3,37 рази менше (р <0,001), у дівчаток - 
в 3,90 і 4,43 рази менше (р <0,001). При цьому ФР у практично здорових 
дівчаток перевищувала таку у хлопчиків відповідної групи на 5,43% (р 
<0,05), без достовірних відмінностей ВП, а в групі дітей з патологією, зору, 
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навпаки: відносна працездатність була вище у хлопчиків на 19 , 6% (р <0,05) 
без істотних відмінностей по підлозі за показником ФР (р> 0,05). При 
порівнянні з віковою групою 7-10 років ФР і ВП у дітей з патологією зору 
11-14 років була вищою в 1,86 рази у хлопчиків (р <0,01) і в 2,09 рази у 
дівчаток (р <0,001) , в той час як у практично здорових дітей достовірних 
відмінностей за показником ФВ не спостерігали, а ЗР була в 1,36 і 1,35 рази 
більше у дітей 11-14 років (р <0,05). Обсяг серця, ВОС, УОК і серцевий 
індекс по PWC150 у сліпих і слабозорих були значно менше таких 
показників в групі контролю: у хлопчиків в 2,99, 1,27, 2,08 і 1,23 рази (р 
<0,05 0,001), у дівчаток - в 3,89, 1,31, 2,63 і 1,56 рази відповідно (р <0,001). 
Обсяг серця, ВОС і УОК у практично здорових дівчаток під час фізичного 
навантаження перевищував такі показники хлопчиків цієї ж групи в 1,03-
1,19 рази (р <0,05), в той час як серед дітей з патологією зору навпаки: УОК і 
серцевий індекс по PWC150 були більше у хлопчиків в 1,22 і 1,23 рази (р 
<0,05), ніж у осіб протилежної статі. Аналізувати вище параметри 
функціонування ССС під час навантаження PWC150 у дітей 11-14 років 
достовірно перевищували аналогічні в віковій групі 7-10 років (р <0,05-
0,001) незалежно від статі. 

Таблиця 2  
Параметри і індекси фізичної працездатності у дітей з патологією зору в 

віці 11-14 років  

Показники Одиниці 
виміру 

Практично здорові діти Діти з патологіею зору 
хлопчики 

n=19 
дівчатка 

n=36 Р хловчики 
n=30 

дівчатка 
n=28 Р Р1 Р2 

Фізична 
працездатність кгм*хв 1481,0+26,22 1566,0+7,02 <0,05 456,3+69,31 401,30+28,81>0,05 <0,001<0,001

Відносна 
працездатність кгм* хв /кг 36,71+2,36 38,80+1,93 >0,05 10,9+1,06 8,76+0,37 <0,05 <0,001<0,001

Обсяг серця см3 989,10+11,04 1019,0+2,44 <0,05 330,7+52,52 262,0+26,19 >0,05 <0,001<0,001
Відносний обсяг 
серця см3/кг 16,73+0,08 16,94+0,02 <0,05 13,2+0,22 12,89+0,10 >0,05 <0,001<0,001

Ударний об'єм 
крові мл 144,70+2,16 150,30+0,56 <0,05 69,48+6,08 57,1+2,30 <0,05 <0,001<0,001

Хвилинний обсяг 
кровообігу л/ хв 4,20+0,06 4,22+0,08 >0,05 3,76+0,46 2,98+0,03 >0,05 >0,05 <0,001

Серцевий індекс по 
PWC л/ хв /м2 3,28+0,14 3,38+0,10 >0,05 2,66+0,15 2,16+0,05 <0,05 <0,05 <0,001

МСК за обсягом 
серця мл 3867,0+32,33 3948,0+7,6 <0,05 1970,0+155 1785,0+74,83>0,05 <0,001<0,001

швидкість 
кровотоку мл/кг/ хв 11,9+0,68 12,26+0,48 >0,05 9,22+0,47 7,59+0,27 <0,05 <0,005<0,001

Абсолютне 
значення МСК мл/ хв 4364,0+60,21 4516,0+14,95<0,052024,0+100,2 1842,0+43,17>0,05 <0,001<0,001

Відносне значення 
МСК мл/ хв /кг 106,6+6,59 111,8+5,06 >0,05 50,5+1,73 40,77+1,38 <0,001<0,001>0,05 

Примітки: 1. Р - різниця достовірна між практично здоровими і з патологією зору хлопчиками і 
дівчатками. 2. Р1 - різниця достовірна між практично здоровими і з патологією зору хлопчиками. 
3. Р2 - різниця достовірна між практично здоровими і з патологією зору дівчатками.. 
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Належні і абсолютні параметри споживання кисню, а також швидкість 
кровотоку у дітей 11-14 років з патологією зору (табл. 2) були достовірно 
менше, ніж у практично здорових дітей ідентичного віку. Для хлопчиків і 
дівчаток - в 1,96 і 2,21 рази по МСК за обсягом серця (р <0,001) відповідно, 
за абсолютним і відносному МСК для хлопчиків в 2,16 і 2,61 рази (р <0,001). 
Для дівчаток за абсолютним МСК - в 2,45 рази менше (р<0,001), і по 
швидкості кровотоку - в 1,29 (р <0,005) і 1,62 рази (р <0,001). При порівнянні 
параметрів системи транспорту кисню в межах кожної групи окремо в 
залежності від статі, спостерігали достовірно більшу швидкість кровотоку і 
більше відносне МСК у сліпих і слабозорих хлопчиків, ніж у дівчаток з 
аналогічною проблемою зору в 1,21 (р <0,05) і 1,24 (р <0,001) рази. У той же 
час в групі здорових МСК за обсягом серця і абсолютне МСК було вище у 
дівчаток в 1,02 і 1,03 рази (р <0,05). Результати аналізу показників 
кардіореспіраторної системи в залежності від віку свідчать про зростання 
абсолютного МСК і МСК за обсягом серця у дітей 11-14 років з патологією 
зору в порівнянні дітьми 7-10 років - на 21,94% і 30,4% для хлопчиків (р 
<0,001) і на 17,1% і 32,2% для дівчаток (р <0,05-0,001). Швидкість кровотоку 
і відносне МСК з віком зменшилися на 17,5% і 15,83% для хлопчиків (р 
<0,01) і на 41,9% і 35,6% для дівчаток (р<0,001). Аналогічна тенденція за 
даними показниками і в групі практично здорових (р<0,05). 

Висновки. 
Таким чином, встановили, що швидкість кровотоку у слабозорих 

обстежених теж була нижче, ніж у дітей, що нормально бачать: для 
хлопчиків в 1,42 рази (р <0,05), для дівчат - в 1,33 рази (р <0,001). Залежно 
від статі МСК за обсягом серця превалювало у хлопчиків над дівчатами в 
групі з патологією зору в 1,18 рази (р <0,05). За іншими показниками 
споживання кисню істотних відмінностей в обстежених групах в залежності 
від статі не спостерігали. Аналіз даних в залежності від віку показав 
зниження показників МСК в старшій віковій групі в порівнянні з дітьми 11-
14 років для хлопчиків з патологією зору по швидкості кровотоку і 
відносного МСК в 1,42 і 1,20 рази (р <0,05), для практично здорових дівчат 
по швидкості кровотоку, абсолютного і відносного МСК - в 1,31, 1,10 і 1,38 
рази (р <0,05), а також для дітей обох статей по МСК за обсягом серця - в 
1,10 і 1,05 рази (р <0,05). 
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Анотація. У статті представлені результати вивчення впливу 
комплексу реабілітаційних фізичних заходів на фізичний розвиток дітей, 
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МЕРОПРИЯТИЙ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С 

ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ 
Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния 

комплекса реабилитационных физических мероприятий на физическое 
развитие детей в возрасте 7-10 лет с патологией зрения. Установили, что 
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разработанный комплекс реабилитационных мероприятий положительно 
влияет на показатели физического развития и внешнего дыхания организма 
мальчиков и девочек в возрасте 7-10 лет. Не было выявлено отрицательного 
влияния на любой показатель, характеризующий антропометрический 
статус. 
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реабилитационных мероприятий. 
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Abstract. The article presents the results of studying the impact of a set of 
rehabilitation physical activities on the physical development of children aged 7-
10 years with visual pathology. It was found that the developed set of 
rehabilitation measures has a positive effect on the indicators of physical 
development and external respiration of boys and girls aged 7-10 years. No 
negative impact on any indicator characterizing the anthropometric status was 
found. 
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Зв’язок публікації з плановими науково-дослідними роботами. 

Дана робота є фрагментом НДР ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» «Вивчення адаптаційних реакцій організму, що 
формуються під впливом різноманітних факторів природи та суспільства», 
№ держреєстрації 0115U003314. 

Здоров'я людини багато в чому визначається рівнем фізичного 
розвитку і функціональних можливостей організму, основи яких 
закладаються в дитячому віці. В даний час соціальні та екологічні умови, 
труднощі в організації медичного обслуговування призвели до зростання 
всіх видів захворюваності. Знижуються показники фізичного розвитку, 
зменшується кількість дітей з проявами акселерації розвитку, у кожної 
четвертої дитини відзначається порушення постави. Зростає інвалідність 
дітей [1, 2, 4]. 

Фізичний стан характеризується сукупністю показників, що 
відображають статеві і вікові особливості, антропометричний профіль, 
рухову підготовленість, функціональний стан м'язової, кардіоваскулярної, 
респіраторної та інших систем організму людини [3, 5, 6, 7, 8].  

Розглядаючи сьогоднішній стан цієї проблеми, важко позбутися 
думки, що з кожним новим кроком у поступальному русі медичної науки її 
рішення, як лінія горизонту, відсувається пропорційно науковому прогресу. 
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Більш того, аналіз величезного клінічного і експериментального 
матеріалу свідчить про явну перевагу останнім часом усереднених, 
узагальнених оцінок стану фізичного розвитку і функціонального стану 
організму людей, особливо дітей. Безсумнівно, корисне в цілому, широке 
впровадження статистичних підходів в медицину мало, в той же час, і 
негативну сторону - відволікло увагу дослідників від конкретних 
особливостей індивідуума, його статі і віку. Більшість дослідників 
використовує усереднені оцінки, які дозволяють виявляти лише найбільш 
загальні, переважаючі тенденції, штучно затушовувавши індивідуальні 
статеві і вікові (рідше) варіанти, якщо останні відзначені у невеликої частини 
спостережуваних пацієнтів [3, 5, 6, 7]. 

Метою дослідження було вивчення впливу комплексу 
реабілітаційних фізичних заходів на фізичний розвиток дітей, віком 7–10 
років із патологією зору. 

Об’єкт і методи дослідження. Апробація комплексного методу 
фізичної реабілітації, проведено у загальноосвітній спеціальній школі-
інтернату I-III ступенів № 23 м. Слов’янськ під контролем медичних 
працівників закладу. 

Проведення реабілітаційних заходів розробленого нами методу, який 
направлений на покращення фізичного розвитку цих дітей віком 7-10 років з 
патологією зору. Для реабілітації дітей з патологією зору 7-10 років нами був 
використаний метод фізичних вправ, розроблені плани з врахуванням статі 
глибинних порушень показників, тощо. 

З огляду на зміни розумової працездатності на початку робочого дня і 
тижня, дослідження здійснювали в дні високої розумової працездатності – у 
вівторок, середу, четвер з 09.00 до 11.00 ранку, коли спостерігається 
оптимальний рівень фізіологічних функцій. 

Результати дослідження та їх обговорення. Оптимізація і 
профілактика порушень фізичного розвитку у дітей з патологією зору  
7–10 років обумовлена позитивною динамікою досліджуваних показників 
фізичного розвитку, які підтверджують ефективність проведених заходів. 

Аналіз результатів дослідження свідчить, що в результаті підбору 
спеціальних комплексів реабілітаційних фізичних заходів точності рухів, 
контролю і самоконтролю відзначається позитивна тенденція поліпшення 
показників фізичного розвитку дітей з патологією зору (таблиці 1,2,3,4, 5,6). 

Таблиця 1. 
Показники антропометричного статусу хлопчиків з патологією зору 

Показники До 
реабілітаційних 

заходів n-14 

Після 
реабілітаційних 

заходів n-14 

% t P(t) r 

Ріст стоячи, см 130,93±3,76 150,23±3,76 14,74 3,63** 0,0856 1 

Маса тіла, кг 31,14±2,51 35,65±2,51 14,48 1,27 0,2121 1 

Окружність (периметр) зап’ясття, см 13,64±0,47 15,80±0,47 15,83 3,25** 0,0951 1 

Окружність (периметр) 
грудної клітини 

в спокої, см 62,93±1,65 71,97±1,65 14,37 3,88** 0,0802 1 

на вдиху, см 68,79±2,19 78,50±2,19 14,12 3,13** 0,0985 1 
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на видиху, см 64,21±2,27 73,85±2,27 15,01 3,00* 0,1024 1 

Поверхня тіла, см 2 10607±539,15 12298,05±539,15 15,94 2,22* 0,1348 1 

Пропорціональність тіла, % 66,86±2,12 76,30±2,12 14,12 3,15** 0,0977 1 

Динамом
етрія 

лівої руки, кг 17,50±1,49 20,23±1,49 15,60 1,30 0,2092 1 

правої руки, кг 19,57±1,65 22,31±1,65 14,00 1,18 0,2242 1 

Швидкісні можливості м’язів, мс 69,07±2,35 80,43±2,35 16,45 3,42** 0,0906 1 

Біологічний вік, роки 8,36±0,24 9,36±0,24 11,97 3,01* 0,1022 1 

Примітка: * - t>t0,05 різниця статистично достовірна на рівні P<0,05. 
**- t>t0,01 різниця статистично достовірна на рівні P<0,01. 

 
Проведений комплекс реабілітаційних заходів позитивно впливає на 

ріст (стоя), округлість запяст’я, окружність грудної клітини у будь-якому 
функціональному стані тіла, його пропорціональність антропометричного 
статусу хлопчиків з патологією зору у віці 7-10 років. 

Результати вивчення впливу комплексних реабілітаційних заходів на 
антропометричні показники дівчаток з патологією зору, віком 7-10 років, 
наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2. 
Показники антропометричного статусу дівчаток з патологією зору 

Показники До 
реабілітаційних 

заходів n-17 

Після 
реабілітаційних 

заходів n-17 

 
% 

 
t 

 
P(t) 

 
r 

Ріст стоячи, см 129,94±2,23 149,00±2,23 14,67 6,04** 0,0522 0,87 

Маса тіла, кг 31,14±2,51 28,53±2,36 33,18±2,09 16,29 1,47 0,1900 

Окружність запястт’я, см 13,64±0,47 13,12±0,54 15,12±0,54 15,25 2,62* 0,1162 

Окружність 
(периметр) 
грудної клітини 

у спокої, см 63,06±2,36 72,06±2,36 14,27 2,69* 0,1132 1 

на вдиху, см 67,24±2,36 77,29±2,36 14,96 3,01** 0,1022 1 

на видиху, см 62,18±2,43 71,18±2,43 14,47 2,62* 0,1162 1 

Поверхня тіла, см 2 10607±539,15 10132,29±462,98 11652,29±462,98 15,00 2,32* 0,1295 

Пропорціональність тіла, % 66,86±2,12 67,76±1,55 77,76±1,55 14,76 4,55** 0,0689 

Динамом
етрія 

лівої руки, кг 17,71±0,95 20,71±0,95 16,94 2,24* 0,1335 1 

правої руки, кг 19,24±1,15 22,24±1,15 15,60 1,85 0,1580 1 

Швидкісні можливості м’язів 69,07±2,35 74,76±0,95 85,76±0,95 14,71 8,22** 0,0385 

Біологічний вік, роки 8,36±0,24 8,47±0,20 9,47±0,20 11,81 3,49** 0,0889 

Примітка: * - t>t0,05 різниця статистично достовірна на рівні P<0,05. 
**- t>t0,01 різниця статистично достовірна на рівні P<0,01. 

 
Результати вивчення впливу комплексу реабілітаційних заходів на 

фізичний розвиток хлопчиків з патологією зору, віком 7-10 років, наведені у 
таблиці 3. 

Таблиця 3. 
Оцінка фізичного розвитку у хлопчиків з патологією зору  

 
Показники 

До 
реабілітаційних 

заходів n-14 

Після 
реабілітаційних 

заходів n-14 

% t P(t) r 

Масо-ростовий індекс КЕТЛЕ 236,79±16,62 270,30±16,62 14,15 1,43 0,1947 1 
Росто-ваговий індекс БРОКА 90,43±5,33 104,99±5,33 16,10 1,93 0,1520 1 
Грудино-ростовий індекс 
ЭРІСМАНА -2,54±1,41 -2,92±1,41 14,99 0,19 0,4401 1 

Грудино-ростовий індекс ЛЕВІ 48,26±1,12 55,50±1,12 15,00 4,57** 0,0686 1 
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Ваго-ростовий індекс ЛЕВІ 
(г^1/3:см) 23,80±0,36 27,57±0,36 15,84 7,39** 0,0428 1 

Індекс % відношення м’язової 
сили до маси 64,00±5,17 73,60±5,17 15,00 1,31 0,2073 1 

Індекс відношення станової сили до 
маси 88,79±8,23 101,80±8,23 14,65 1,12 0,2323 1 

Індекс міцності структури тіла 
ПИНЬЄ 36,86±1,96 42,39±1,96 15,00 2,00 0,1479 1 

Примітка: * - t>t0,05 різниця статистично достовірна на рівні P<0,05. 
**- t>t0,01 різниця статистично достовірна на рівні P<0,01. 

 
Розроблений комплекс фізичних вправ позитивно впливає на 

антропометричні показники фізичного розвитку хлопчиків з патологією 
зору, віком 7-10 років за такими номінаціями: за грудино - ростовим 
індексом Леві і масо-ростовим індексом Леві. 

Результати вивчення ефективності використання розробленого  
комплексу реабілітаційних заходів на показники фізичного розвитку 
дівчаток з патологією зору, віком 7-10 років, наведені у таблиці 4. 

Таблиця 4. 
Оцінка фізичного розвитку  дівчаток з патологією зору в віці  7-10 років  

 
Показники 

До 
реабілітаційних 

заходів n-17 

Після 
реабілітаційних 

заходів n-17 

% t P(t) r 

Масо-ростовий індекс КЕТЛЕ 218,53±16,28 251,53±16,28 15,10 1,43 0,1939 1 

Росто - ваговий індекс БРОКА 90,65±4,46 104,65±4,46 15,44 2,22* 0,1347 1 

Грудино-ростовий індекс ЭРІСМАНА -0,82±1,99 -0,95±1,99 15,79 0,05 0,4853 1 

Грудино-ростовий індекс ЛЕВІ 48,50±1,46 55,50±1,46 14,43 3,39** 0,0913 1 

Масо-ростовий індекс ЛЕВІ (г^1/3:см) 23,32±0,44 26,32±0,44 12,86 4,83** 0,0650 1 

Індекс % відношення м’язової сили до 
маси 71,24±3,65 81,24±3,65 14,04 1,94 0,1516 1 

Індекс відношення станової сили до маси 91,35±4,53 105,35±4,53 15,33 2,19* 0,1365 1 

Індекс міцності структури тіла ПІНЬЄ 38,41±3,51 44,41±3,51 15,62 1,21 0,2201 1 

Примітка: * - t>t0,05 різниця статистично достовірна на рівні P<0,05. 
**- t>t0,01 різниця статистично достовірна на рівні P<0,01. 

 
Проведені реабілітаційні заходи у дівчаток з патологією зору 

покращують значення ростково-масового індексу Брока, грудино - ростового 
і масо-ростового індексу Леві та індексу відношення м’язової сили до маси 
тіла дівчаток з патологією зору віком 7-10 років. 

Результати вивчення впливу розробленого комплексу фізичних вправ 
на показники зовнішнього дихання у хлопчиків з патологією зору у віці 7-10 
років наведені у таблиці 5. 

Таблиця 5. 
Показники  зовнішнього дихання у хлопчиків с патологією зору  

Показники До 
реабілітаційних 

заходів n-14 

Після 
реабілітаційних 

заходів n-14 

% t P(t) r 

Екскурсія грудної 
клітини 

на фазі вдиху, см 5,86±1,65 6,75±1,65 15,20 0,38 0,3838 1 
на фазі видиху,см -1,29±1,72 -1,48±1,72 14,78 0,08 0,4752 1 
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Окружність грудної клітини, см 62,93±1,65 72,37±1,65 15,00 4,06** 0,0770 1 
Життєвий індекс, мл /кг 36,50±3,06 41,58±3,06 13,92 1,18 0,2244 1 
ЖЕЛ / ДЖЕЛ, % 31,07±1,80 35,73±1,80 15,00 1,83 0,1593 1 
ОФВ1/ДОФВ1, % 57,29±3,92 66,00±3,92 15,20 1,57 0,1804 1 
ОФВ1/ЖЕЛ індекс Тиффно, % 98,14±0,47 113,86±0,47 16,02 23,64** 0,0135 1 
Примітка: * - t>t0,05 різниця статистично достовірна на рівні P<0,05. 

**- t>t0,01 різниця статистично достовірна на рівні P<0,01. 
 
Розроблений комплекс різних фізичних вправ позитивно впливає на 

окружність грудної клітини та індекс Тиффно. 
Результати вивчення впливу фізичних вправ, що входять до 

комплексу реабілітаційних заходів, на показники зовнішнього дихання у 
дівчаток з патологією зору у віці 7-10 років у таблиці 6. 

Таблиця 6. 
Показники зовнішнього дихання у дівчаток с патологією зору  
Показники До 

реабілітаційних 
заходів n-17 

Після 
реабілітаційних 

заходів n-17 

% t P(t) r 

Екскурсія 
грудної 
клітини 

на фазі вдиху, см 4,00±0,41 4,53±0,34 13,24 1,00 0,2495 0,98 
на фазі видиху, см 0,88±0,14 1,00±0,14 13,33 0,62 0,3243 0,83 

Окружність грудної клітини,см 62,93±1,65 63,06±2,36 72,06±2,36 14,27 2,69* 0,1132 
Життєвий індекс, мл/кг 36,50±3,06 40,59±2,84 46,59±2,84 14,78 1,50 0,1876 
ЖЕЛ/ДЖЕЛ, % 31,07±1,80 40,76±1,76 45,76±1,76 12,27 2,01 0,1468 
ОФВ1/ДОФВ1, % 57,29±3,92 61,59±2,23 70,59±2,23 14,61 2,85* 0,1073 
ОФВ1/ЖЕЛ індекс Тиффно % 98,14±0,47 99,71±1,96 113,71±1,96 14,04 5,05** 0,0622 
Примітка: * - t>t0,05 різниця статистично достовірна на рівні P<0,05. 

**- t>t0,01 різниця статистично достовірна на рівні P<0,01. 
 
Проведені реабілітаційні заходи згідно розробленого комплексу 

різних фізичних вправ позитивно впливають на покращення показників 
зовнішнього дихання у дівчаток з патологією зору у віці 7-10 років, 
покращуючи значення окружності грудної клітини, ОФВ та індексу Тиффно. 

Висновки 
Таким чином, використання розробленого комплексу реабілітаційних 

заходів позитивно впливає на більшість показників антропологічного 
статусу, фізичного розвитку та зовнішнього дихання організмів хлопчиків і 
дівчаток у віці 7-10 років. Не було виявлено негативного впливу на будь-
який показник, що характеризує антропометричний статус, фізичний 
розвиток  організму та показники зовнішнього дихання як у хлопчиків, так й 
у дівчаток у віці 7-10 років. Одержаний позитивний вплив фізичного методу 
реабілітації дітей 7-10 років, дає можливість його практичного 
використовування у спеціалізованих школах-інтернатах для сліпих і 
слабкозорих дітей. 

Перспективи подальших досліджень. Отримані і наведені у статті 
основні наукові положення є підставою для вивчення впливу заходів і 
засобів, направлених на покращення стану неспецифічного 
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протиінфекційного і специфічного імунного захисту організму дітей із 
патологією зору. 
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Анотація. В роботі представлені результати вивчення впливу сколіозу 
на показники простої зорово-моторної реакції дітей віком 7-17 років. 
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потребує корекції за допомогою фізичних вправ, за рахунок виконання їх 
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INFLUENCE OF SCOLIOSIS ON INDICES OF SIMPLE VISUAL 

MOTOR REACTION OF CHILDREN AGED 7-17 
Abstract. The results of the study of the effect of scoliosis on indicators of 

simple visual-motor reaction of children aged 7-17 years are presented in the 
paper. It was found that the formation of scoliosis in children 7-17 years leads to a 
deterioration in the performance of simple visual-motor response, which requires 
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correction through exercise, due to the performance of their children with scoliosis 
aged 7-17 years. When developing a complex of physical exercises it is necessary 
to take into account, according to the experimental results obtained, the age of the 
child, her gender and the level of the child's condition. 

Keywords: children aged 7-17 years, scoliosis, psychophysical status, 
visual-motor response. 

 
Постановка проблеми. Психофізичний статус включає в себе безліч 

понять, в основі яких лежать рухові здібності індивіда, які забезпечують 
відповідний рівень його адаптації до різних видів фізіологічної активності. 
Психофізичний статус являє собою поєднання вроджених 
антропометричних, морфологічних, психологічних, фізіологічних і 
біохімічних характеристик людини, які одно-направлено впливають на 
успішність: фізичної або розумової діяльності. 

Психофізичний розвиток характеризується руховою здатністю, 
рухливістю в суглобах, координаційною здатністю рухів, формуванням у 
дітей координаційних здібностей в процесі розвитку, здатністю до 
управління рухами [1,2,3].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи сьогоднішній 
стан цієї проблеми, важко позбутися думки, що з кожним новим кроком у 
поступальному русі медичної науки її рішення, як лінія горизонту, 
відсувається пропорційно науковому прогресу [4,5,7] 

Більш того, аналіз величезного клінічного і експериментального 
матеріалу свідчить про явну перевагу останнім часом усереднених, 
узагальнених оцінок стану фізичного розвитку і функціонального стану 
організму людей, особливо дітей [6,8,9] 

Для дітей у віці від 7 до 17 років характерно плавний розвиток морфо-
функціональних систем організму з деякою перевагою темпів зростання тіла 
щодо його маси. У цьому віці триває окостеніння скелета, хоча він ще 
містить значну кількість хрящової тканини, формуються шийний і грудного 
ізгину. Зв'язковий апарат володіє високою еластичністю, м'язи-згиначі 
перевершують розгиначі, м'язи тулуба переважають над м'язами кінцівок, 
відносна сила кінцівок наближається до показників дорослих. У цьому віці 
відбувається перебудова серцево-судинної, респіраторної, кровотворної, 
імунної, ендокринної, нервової та інших систем організму дітей. 

Сила і врівноваженість нервових процесів у дітей, у віці 7-17 років 
відносно невелика, переважає збудження, в основному сформований 
нейрофізіологічний базис для розвитку швидкісних здібностей, 
удосконалюються механізми центральної регуляції, збільшується 
витривалість. Зміни всіх показників психофізичного статусу проходять 
плавно, в залежності від віку та статі. 

Загальним нейродинамічним базисом різних здібностей є рухливість, 
швидкість реакції, число помилок, стійкість реакції, функціональний рівень 
можливостей і інші. Ці показники формують (складають) просту зорово-
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моторну реакцію, яка включає в себе наступні показники:загальне число 
помилок, рівень функціональних можливостей, усталеність реакції, 
функціональний рівень системи, швидкість сенсомоторних реакцій. 

Мета статті - дослідити вплив сколіозу на показники простої зорово-
моторної реакції дітей, у віці від 7 до 17 років 

Об’єкт і методи дослідження. Базами для дослідження виступили: 
спеціалізована загальноосвітня санаторна школа-інтернат для дітей зі 
сколіозом м. Олексієве-Дружківка та загальноосвітня школа № 17 м. 
Слов’янська Донецької області..   

Дослідження проведено у 87 дітей віком 7-17 років зі сколіозом (45 
хлопчиків і 42 дівчинки). У якості контрольної групи аналогічні дослідження 
були проведені на 108 практично здорових однолітка (54 хлопчиків і 53 
дівчинки).   

З метою диференціювання дітей із сколіозом за станом 
психомоторного розвитку, додатково, на підставі проведеної 
психодіагностики визначали узагальнений інтегральний показник, який 
враховує результати всіх проведених тестів, що оцінюють психомоторні 
якості.  

Одержані результати опрацьовані за допомогою прикладних програм 
MUSTAT.12 (USA). Достовірність даних для незалежних вибірок 
розрахувати за t критерієм student (при розподілі масивів близьких до 
нормальних). Різницю вважали достовірною при Р > 0,05. 

Роботу виконували відповідно до біоетичних норм із дотриманням 
відповідних законів України. Всі батьки дітей дали письмову інформовану 
згоду на участь їх дітей в дослідженні. 

Виклад основного матеріалу. Результати досліджень показників 
(ПЗМР) простої зорово-моторної реакції у дітей зі сколіозом у віці 7-10 років 
наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Проста зорово-моторна реакція дітей зі сколіозом віком 7-10 років 

ПОКАЗНИКИ 
Од. 
вим 

Хлопчики Дівчатка 
Основна 

група 
прак. 

здорові 
Основна 

група 
прак. 

здорові 
n - 17 n -19  n - 15 n - 18 

Загальне число помилок од. 4,41±0,34 3,53±0,31 4,33±0,37 3,50±0,32 
Рівень функціональних 
можливостей 1/с² 3,51±0,27 2,84±0,19 3,49±0,22 2,87±0,13 

Усталеність реакції  1/с² 1,83±0,12 1,55±0,06 1,77±0,06 1,61±0,06 
Функціональний рівень системи 1/с² 5,06±0,23 4,25±0,25 5,04±0,17 4,34±0,19 
Швидкість сенсомоторних реакцій мс 371,40±26,01 314,39±15,54 386,82±20,83 320,75±15,22 

 
Показники простої зорово-моторної реакції у практично здорових 

хлопчиків і дівчаток не відрізняються. У хлопчиків із сколіозом 
підвищується загальне число помилок при виконанні простої зорово-
моторної реакції у порівнянні з таким показником у практично здорових 
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хлопчиків на 24,93%, а у дівчаток - на 23,71%. За рівнем функціональних 
можливостей хлопчики із сколіозом відстають від своїх практично здорових 
однолітків (7-10 років) на 23,54%, а дівчатка - на 21,60%. Дещо менше 
відставання встановлено при вивченні усталеності реакції, де як хлопчики 
мають вищі показники на 18,06% у порівнянні із практично здоровими 
хлопчиками, так і дівчатка - на 9,94%. Показник функціонального рівня 
системи у хлопчиків із сколіозом віком 7-10 років підвищується на 19,06%, а 
у дівчаток - на 16,12%. У дітей із сколіозом у віці 7-10 років підвищується 
швидкість сенсомоторних реакцій у порівнянні із практично здоровими 
дітьми. У хлопчиків із сколіозом підвищується швидкість сенсомоторних 
реакцій на 18,13%, у дівчаток із сколіозом - на 20,60%. 

Результати досліджень показників, що характеризують просту 
зорово-моторну реакцію дітей віком 11-14 років, наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2. 
Проста зорово-моторна реакція дітей зі сколіозом віком 11-14 років 

ПОКАЗНИКИ 
Од. 
вим 

Хлопчики Дівчатка 
Основна 

група 
прак. 

здорові 
Основна 

група 
прак. 

здорові 
n - 15 n - 18 n - 16 n - 20 

Загальне число помилок од. 3,27±0,52 2,33±0,45 3,38±0,50 2,75±0,36 
Рівень функціональних 
можливостей  1/с² 2,73±0,30 2,10±0,26 2,81±0,28 2,45±0,24 

Усталеність реакції  1/с² 1,49±0,06 1,29±0,05 1,52±0,07 1,42±0,06 
Функціональний рівень системи 1/с² 4,08±0,15 3,68±0,26 4,14±0,14 3,91±0,09 

Швидкість сенсомоторних реакцій мс 298,23±18,60 267,42±12,95 304,59±17,71 280,68±11,96 
 
Показано, що встановлена концепція негативного впливу сколіозу на 

показники простої зорово-моторної реакції дітей віком 7-10 років 
зберігається й у дітей віком 11-14 років, але з неоднозначними змінами. Так, 
загальне число помилок хлопчики із сколіозом віком 11-14 років більше від 
практично здорових хлопчиків підвищується на 40,34%, у дівчаток - на 
22,91%. У дітей віком 7-10 років цей показник зростає на 24,93%, у дівчаток 
- на 23,71%. 

Подібні зміни встановлені у хлопчиків із сколіозом у віці 11-14 років 
при виконанні рівня функціональних можливостей - у хлопчиків із сколіозом 
підвищується значення показника на 30%, у дівчаток - на 14,69%, 
усталеність реакції - на 15,50% і на 7,04% відповідно. У дітей із сколіозом 
також зростає показник функціонального рівня системи: у хлопчиків із 
сколіозом на 10,87%, у дівчаток - на 5,88%. Показник швидкості 
сенсомоторних реакцій у хлопчиків підвищується на 11,52%, у дівчаток - на 
8,52%. Перераховане вище засвідчує про те, що рівень виконання показників 
простої зорово-моторної реакції залежить від віку дітей із сколіозом та від 
статі.  

Результати дослідження показників простої зорово-моторної реакції у 
дітей із сколіозом віком 15-17 років наведені у таблиці 3. 
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Таблиця 3. 
Проста зорово-моторна реакція дітей зі сколіозом віком 15-17 

років 

ПОКАЗНИКИ Од. 
вим. 

Хлопчики Дівчатка 
Основна 

група 
прак. 

здорові 
Основна 

група 
прак. 

здорові 
n - 13 n - 17 n - 11 n - 15 

Загальне число помилок од. 1,92±0,25 1,47±0,14 2,00±0,29 1,53±0,22 

Рівень функціональних 
можливостей 1/с² 1,78±0,17 1,48±0,12 1,80±0,19 1,52±0,15 

Усталеність реакції  1/с² 1,13±0,06 0,98±0,12 1,15±0,07 1,06±0,05 

Функціональний рівень системи 1/с² 3,45±0,25 3,05±0,14 3,63±0,29 3,13±0,30 

Швидкість сенсомоторних реакцій мс 224,68±12,46 201,22±13,51 235,55±14,27 207,41±11,16 

 
Виконання показників простої зорово-моторної реакції дітьми із 

сколіозом у віці 15-17 років покращується, не дивлячись на підвищення 
числа помилок, які здійснюють хлопчики, на 30,61% більше ніж практично 
здорові однолітки. У дівчаток зростає загальне число помилок на 32,45%. У 
дітей із сколіозом підвищується рівень функціональних можливостей у 
хлопчиків на 20,27%, у дівчаток - на 18,42%; усталеність реакції у хлопчиків 
на 15,31%, у дівчаток - на 8,49%; функціональний рівень системи - у 
хлопчиків на 13,11%, у дівчаток - на 15,97% і швидкість сенсомоторних 
реакцій у хлопчиків на 11,66%, у дівчаток із сколіозом - на 13,57%. 

Висновки і перспективи подальших досліджень.  Таким чином, 
формування сколіозу у дітей 7-17 років призводять до погіршення виконання 
показників простої зорово-моторної реакції, що потребує корекції за 
допомогою фізичних вправ, за рахунок виконання їх дітьми із сколіозом 
віком 7-17 років. При розробці комплексу фізичних вправ необхідно 
враховувати, згідно одержаних експериментальних результатів, вік дитини, її 
стать і рівень стану дитини. Викладене вище потребує пошуків та розробок 
засобів та заходів для можливої корекції порушень простої зорово-моторної 
реакції у дітей із сколіозом віком 7-17 років. Але для здійснення пошуку 
корекційних заходів необхідно вивчити показники рухових здібностей у 
дітей із сколіозом.  
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СКОЛІОЗ 
Анотація. В статті розглянуто доцільність організації процесу фізичної 

реабілітації дітей з вадами хребта, стрижнем якого є поетапне 
відновлювальне комплексне лікування захворювань та ушкоджень. Автори 
довели, що у процесі нормалізації порушених функцій у дітей з вадами 
опорно-рухового апарату провідну роль відіграє фізична реабілітація, яка 
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поліпшує якість лікування, запобігає можливим ускладненням при різних 
захворюваннях і травмах, прискорює відновлення функцій органів і систем; 
тренує і загартовує організм, повертає працездатність. 

Ключові слова: санаторна школа-інтернат, діти з вадами хребта, патології 
опорно-рухового апарату, функціональний стан хребта. 
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Одним з концептуальних положень комплексної патогенетичної 

терапії є наявність переміжної активності функціонуючих структур – це 
означає, що співвідношення кількості активно функціонуючих одиниць та 
одиниць, які знаходяться в стані спокою, постійно змінюється в збуджуваних 
тканинах у ході виконання функціонального навантаження, що забезпечує 
можливість відновлення або посилення пластичного та енергетичного 
потенціалу у спеціалізованих клітинах вже при здійсненні ними необхідної 
діяльності і відіграє важливу компенсаторну роль як в здорових осіб, так і 
при формуванні і розвитку патології. Біологічний активізуючий вплив, за 
умови його адаптогенної спрямованості, може посилити функціональну 
активність високо диференційованих елементів нервової та імунної систем 
організму, а також спеціалізованих клітин в різних органах і тканинах, на які 
припадає підвищене функціональне навантаження. 
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У цілому ряді робіт доведено, що корекційно-виховна робота є 
основою реабілітаційного процесу дітей з порушеннями опорно-рухового 
апарату і цілеспрямовано комплексно впливає на різні боки особистості, яка 
знаходиться в аномальному стані [4, 5, 6]. 

В даному аспекті постійно наголошується на ширшому й науково 
обґрунтованому використанні фізичної реабілітації та її можливостей у 
валеологічній стратегії зміцнення здоров’я та боротьбі із захворюваннями[1, 
2]. Проблема захворювань опорно-рухового апарату в загальному вигляді 
полягає вже в тому, що порушення постави займають одне з перших місць як 
за частотою, так і за складністю патологічних змін. Кількість дітей з 
порушеннями постави в Україні за останні 20 років збільшилось в два рази і 
складає, за даними різних досліджень 60 – 80% [3]. На думку цих та інших 
авторів і сколіоз, і функціональні порушення постави тісно пов’язані, 
насамперед, з несприятливою спадковістю. Причому, як видно, можуть 
успадковуватися як самі захворювання, так і неповноцінність сполучної 
тканини, органів і систем, що призводить до порушень у функціонуванні 
серцево-судинної, дихальної та інших систем організму. Крім того, серед 
достатньо великої кількості причин таких порушень називають також 
незбалансоване і нераціональне харчування, все зростаюче погіршення 
екологічного становища, інформаційне перевантаження дітей, гіпокінезію та 
ін. [4, 5, 7].  

Поряд з цим, аналіз результатів наукових публікацій і досліджень, 
узагальнення досвіду в Україні та Європі свідчать, що достатньо збільшити 
рухову активність, забезпечити дитині можливість реалізувати генетично 
закладений в ній руховий потенціал [3] та розробка, у зв’язку з цим, 
ефективно діючої і послідовно структурованої системи в комплексному 
консервативному лікуванні дітей хворих на сколіоз, буде сприяти зупиненню 
прогресування та створенню умов для можливої корекції деформацій хребта 
[6, 7, 8]. 

Отже, на думку відомих вчених, авторитетних ортопедів, вчителів й 
інструкторів ЛФК та зважаючи на узагальнення передового досвіду фізичної 
реабілітації в Україні і багатьох країнах Європи, слід зазначити, що майже 
ніяких обмежень у рухах, заняттях іграми, танцями, фізичними вправами, 
для дітей з початковими стадіями сколіозу не повинно бути. У даному 
випадку слід вважати на те, що найчастіше мова йдеться ще не про хворобу, 
а тільки про надмірні викривлення хребта. Більше того, бажані заняття те 
тільки фізкультурою, але й цілеспрямовано елементами доступних і 
рекомендуємих видів спорту [2, 5, 7]. У зв’язку з цим, проведені нами 
спостереження на даному і попередніх етапах дослідження співпадають з 
думкою німецьких вчених, які спираючись у своїх висновках на результати 
тривалих спостережень за різними групами школярів відмічають, що сколіоз 
розвивається або провокується на окремих стадіях далеко не за причиною 
призначення занять доступними видами спорту, а в більшій мірі незважаючи 
на такі заняття [9]. 
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У зв’язку з цим, мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні 
ефективності занять реабілітаційно-спортивної спрямованості по 
забезпеченню якості навчально-виховного процесу дітей зі сколіозом. 

Завдання роботи: 
1. Узагальнення даних літературних джерел щодо проблеми 

підвищення якості процесу фізичної реабілітації учнів молодшого шкільного 
віку зі сколіозом; 2. Розробка авторської програми занять спортивної 
спрямованості та обґрунтування їх ефективності в процесі фізичної 
реабілітації учнів спеціалізованої школи-інтернату. 

Методи дослідження: аналіз й узагальнення даних літературних 
джерел та медичної документації; лікарсько-педагогічні спостереження; 
функціональні проби і тести. 

Результати дослідження та їх обговорення. Основою ідеї розробки 
методики авторської програми відновлювального етапу реабілітації дітей, 
хворих на сколіоз, які навчаються в санаторній школі-інтернаті, стало те, що 
переважна більшість спеціалістів у своїх призначеннях до лікування, як 
правило, акцентують увагу на ортопедичному режимі (звільнення від занять 
фізичною культурою і спортом, ЛФК тільки у положенні лежачи, тощо). 
Такий підхід, на нашу думку, не в достатній мірі сприяє поліпшенню стану 
дітей на етапі їх реабілітації та уповільнює процес відновлювання. 
Рекомендації щодо звільнення від занять фізичною культурою майже 
автоматично після діагнозу на сколіоз мають сенс тільки в період 
вираженого прогресування викривлення хребта. У більшості випадків 
вважається, що слід брати на себе більшу відповідальність і рекомендувати 
не тільки звичайний спосіб життя, але і суттєве підвищення рівня фізичної 
підготовленості та рухової активності. Бо не повинно бути сумніву в тому, 
що недостатня розвиненість м’язової, дихальної, серцево-судинної та інших 
систем організму, зниження рівня загального стану здоров’я є одними з 
головних причин виникаючого дисбалансу хребта.  

Сьогодні, на нашу думку, в практиці фізичної реабілітації слід більш 
широко застосовувати новітні і прогресивні ідеї. Так, заслуговують на увагу 
використання модулів превентивної рухової активності (розроблені в ході 
експериментальних досліджень в лабораторії медико-спортивних і 
оздоровчих проблем ВНІІФК Росії) [5]. Модулі діють як превентивний 
набір-блок фізичних вправ та можуть з успіхом використовуватись 
самостійно й у поєднанні з іншими формами рухової активності (в тому 
числі й реабілітаційно-спортивної спрямованості), гармонізуючи вплив на 
хребет. Особливо ефективно модуль може застосовуватись у дитячих садках, 
загальноосвітніх школах, спеціалізованих школах-інтернатах. 

У зв’язку з цим, та з метою активізації процесу фізичної реабілітації 
учнів школи-інтернату (м. Олексієво-Дружківка, Донецької обл.) до розділу 
режиму дня «Самостійна підготовка» тричі на тиждень (21 тиждень, 63 
заняття) були включені заняття спортивної спрямованості, які проводились 
за принципами оздоровчого тренування.  
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У дослідженні на основі добровільного залучення, з дозволу 
адміністрації школи та під наглядом лікарів-ортопедів, інструкторів ЛФК і 
вихователів взяли участь 30 школярів 3 – 4 класів. Програма занять 
передбачала навчання і вдосконалення елементів техніки видів спорту, які 
рекомендовані відповідно до нозологічного статусу та були підібрані на 
основі об’єктивного врахування індивідуальних психофізіологічних 
особливостей учнів, їх бажання займатися тим, чи іншим видом рухової 
діяльності.  Проводились заняття з рухливих (розроблені та модифіковані 
нами ігри оздоровчо-пізнавальної спрямованості, які передбачали виконання 
рухових дій переважно в положеннях розвантаження хребетного стовпа – 
«Здоровий хребет», «Передав – сідай», «Стрибок пантери», «Сліпа лисичка», 
«Кошеня ховається» і т.п.) і спортивних ігор (елементи баскетболу і 
волейболу без різких поворотів тулуба, скручування хребта, падіння і т.п.); 
бігові види з легкою атлетики (по доріжкам з м’яким і рівним покриттям); 
прогулянки з елементами пішого туризму.  

Під час проведення занять вирішувались наступні завдання:  
- індивідуалізоване тренування життєво важливих органів і систем 

організму (серцево-судинної, дихальної, нервово-м’язової; корекція, 
компенсація та вдосконалення моторно-вісцеральної системи);  

- формування стійкого рухового режиму, здатності до самостійних 
занять фізичними вправами або елементами доступних видів спорту; 

- індивідуалізоване вдосконалення фонду життєво важливих рухових 
навичок, умінь та техніки фізичних вправ змагального характеру обраним 
адекватним видом спорту;  

- формування елементарних знань і уявлень з питань фізичної 
реабілітації, теорії і методики фізичного виховання, спортивної підготовки;  

- розвиток позитивної дидактико-реабілітаційної мотивації до 
систематичних занять фізичними вправами.  

Для досягнення розвивального впливу занять було розроблено і 
застосовано спеціальний реабілітаційно-тренувальний руховий режим. Зміст 
його складали фізичні вправи та елементи доступних видів спорту 
корекційної, реабілітаційної та спортивної спрямованості, а також методи 
виховання і навчання, форми їх організації, що забезпечили тренувальний 
ефект та подальший розвиток моторно-вісцеральної регуляції (якісні зміни 
стану рухової сфери, підвищення функціональних можливостей серцево-
судинної, дихальної, нервово-м’язової систем). Структурним компонентом 
такого рухового режиму стали названі види рухової активності, які 
реалізовувались за принципом оптимального поєднання потужності й обсягу 
фізичних навантажень в діапазоні 60 – 70% від максимуму. Провідною 
умовою реалізації реабілітаційно-тренувального впливу фізичних 
навантажень було використання методів стандартно-повторної та 
індивідуально-нормативної вправи. Повторне навантаження сприяло 
розвивальному ефекту, коли в період відновлення частота серцевих 
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скорочень (ЧСС) складала 110 – 115 уд./хв. Фізичні навантаження 
використовувались серійно по 5 – 7 серій тривалістю 25 – 30 с. 

Подальша динаміка впливу фізичних навантажень в основній частині 
занять обумовлювалась збільшенням показників ЧСС в середньому на 65 – 
70%, диастолічного артеріального тиску – на 22 – 25%, систолічного – на 17 
– 19%. Використання засобів фізичної реабілітації переважно циклічного 
характеру, що виконувалися в режимі потужності 60 – 65% від 
максимальної, сприяли подальшому збільшенню показників основних 
параметрів кардіореспіраторної системи в середньому на 30 – 35% порівняно 
зі станом відносного спокою. 

Фізичні навантаження переважно силового і швидкісно-силового 
характеру, що виконувались з потужністю впливу 65 – 70% від 
максимального, обумовлювали збільшення показників ЧСС до 135 – 140 
уд./хв. При цьому показники диастолічного артеріального тиску 
збільшувались на 25 – 27%, систолічного – на 12 – 15%. Під час активного 
відпочинку із застосуванням дихальних вправ динамічного характеру та 
рухливих ігор з низькою інтенсивністю виконання (на увагу, коректування 
поз і положень, виховання відчуття правильної постави, тощо) основні 
показники кардіореспіраторної системи відновлювались до приблизно 
адекватного рівня протягом 2,5 – 3 хв. 

Більшість рухових завдань реабілітаційно-тренувальної спрямованості 
застосовувались у комбінованій формі або з використанням елементів 
«колового» тренування. Такі завдання виконувались у другій половині 
основної частини занять і обумовлювали подальше збільшення показників 
ЧСС в середньому до145 – 150 уд./хв., диастолічного і систолічного 
артеріального тиску відповідно – на 17 – 19% та 10 – 12%. Подальше 
виконання рухових завдань на розвиток спритності і координації рухів та 
силових здібностей відбувалось переважно у повільному темпі із 
застосуванням повних інтервалів відновлення, що сприяло нормалізації 
реакцій організму на адекватне фізичне навантаження. При цьому, 
показники ЧСС знижувались в середньому до 125 – 135 уд./хв., а 
диастолічного і систолічного артеріального тиску – відповідно на 10 – 12 та 
6 – 8%. 

Наприкінці основної частини занять, як правило, використовувались 
рухливі ігри або доступні елементи з розділів спортивних ігор, що також 
обумовлювало адекватне зростання показників кардіореспіраторної системи, 
але вони мали відносно стабільну динаміку і характеризувались менш 
високими показниками реакцій організму на фізичне навантаження. 
Адекватний вплив щодо тренувального ефекту, досягався, очевидно, завдяки 
підвищеному емоційному фону ігрового методу.  

Використання в процесі фізичної реабілітації рухових завдань і 
фізичних вправ із різних видів спорту дозволило значно урізноманітнити 
заняття, а оптимальні дози фізичних навантажень тренувальної 
спрямованості сприяли розвитку позитивного психоемоційного стану та 
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інтересу до систематичних занять фізичними вправами й елементами 
доступних видів спорту.  

Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать про 
необхідність використання в навчально-виховному процесі дітей зі 
сколіозом, які навчаються і лікуються у санаторних школах-інтернатах, 
сучасних і прогресивних ідей щодо оптимізації процесу їх фізичної 
реабілітації. 

Слід вважати доцільним на відновлювальному етапі їх перебування в 
школі-інтернаті більш широке використання реабілітаційних занять на 
засадах реалізації принципів оздоровчого тренування. Застосування 
спеціально розробленого оздоровчо-тренувального рухового режиму 
достатньо ефективно сприяє як покращенню загального фізичного стану 
організму, так і вихованню позитивної дидактико-реабілітаційної мотивації 
та оптимістичних сподівань щодо подальшого відновлення і навчання. 
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ЗАЩИТНАЯ МАСКА (ИМИТАТОР СПОРТИВНОГО РЕСПИРАТОРА) 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. С целью обеспечения повышения функциональной 
подготовленности студентов в условиях вынужденных карантинов 
(связанных с коронавирусом), предлагается использование защитной 
медицинской маски, которая может с успехом заменить действие 
спортивного респиратора. При этом во время передвижений на открытом 
воздухе происходит тренировка дыхательной мускулатуры и повышение 
общей выносливости занимающихся. Для ускорения развития дыхательной 
мускулатуры рекомендуется выполнение комплекса дыхательных 
упражнений, по Стрельниковой.  

Ключевые слова: защитная медицинская маска; дыхательные 
упражнения по Стрельниковой. 
 

Tomilin K.G. 
FSBEI HE «Sochi State 

University», Sochi, Russia 
PROTECTIVE MASK (SPORT RESPIRATOR SIMULATOR) 

TO ENSURE THE HEALTH OF STUDENTS 
Annotation. In order to ensure an increase in the functional readiness of 

students in conditions of forced quarantines (associated with coronavirus), it is 
proposed to use a protective medical mask, which can successfully replace the 
action of a sports respirator. At the same time, during movement in the open air, 
the respiratory muscles are trained and the overall endurance of the trainees is 
increased. To accelerate the development of respiratory muscles, it is 
recommended to perform a complex of breathing exercises, according to 
Strelnikova. 

Key words: protective medical mask; breathing exercises according to 
Strelnikova. 

 
Введение. В прессе появилась информация о способности 

коронавирусной инфекции поражать животных и мутироваться, что создает 
серьезные проблемы для сохранения здоровья людей. Так как вакцинация 
может не приносить нужных результатов. И наиболее действенным 
средством защиты от болезни останется медицинская маска и дисциплина 
жителей. Что с успехом было продемонстрировано в Китае. 

В условиях тотального карантина от коронавирусной инфекции и 
жесткого требования ношения жителями целых областей России защитных 
масок серьезной проблемой становиться поддержание физических кондиций 
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спортсменов различной квалификации и занятия физической культурой. 
Хотя еще за десятки лет до начала эпидемий в Интернете широко 
рекламировались спортивные респираторы (рисунок 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид спортивных респираторов используемых 

зарубежными атлетами 
 
Специалистами отмечено, что ношение спортивного респиратора 

способствует тренировке дыхательной мускулатуры, как основной, так и 
вспомогательной. Улучшается газообмен в легких; увеличивается МПК; 
осуществляется тренировка организма в аэробном режиме. Отдельные 
ученые рассматривают регулярное ношение спортивных респираторов как 
имитацию «среднегорной подготовки». При некоторых заболеваниях легких 
(бронхиальная астма и др.), регулярное ношение респираторов способствует 
облегчению состояния здоровья [6]. 

Поэтому, использование защитных медицинских масок (которые так 
раздражают большинство жителей страны) может с успехом заменить 
спортивные респираторы, и способствовать тренировке дыхательной 
мускулатуры с повышением общей выносливости занимающихся. Пилотные 
исследования показывают, что наибольшее сопротивление вдыхаемому 
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воздуху оказывают маски уже бывшие в эксплуатации и потерявшие 
жесткость.  

Поскольку мутация коронавируса не позволяет надеяться на его 
быстрого исчезновения, желательно повысить защитные свойства масок от 
вирусов путем нанесения на внутреннюю поверхность ткани (не 
касающуюся с кожей) нескольких капель эфирных масел [4], меняя маски на 
новые, через каждые1,5–2 часа.  

Публикации специалистов показывают, что имеются существенные 
резервы уничтожения вирусов при использовании эфирные масел чайного 
дерева, эвкалипта, лемонграсса, мелиссы, полыни, мяты, сантолины, 
вербены. При вдыхании паров этих эфирных масел снижается 
токсикогенность вирусов, ингибируется репликация вирусной РНК, 
затрудняется переход вируса из клетки в клетку. Происходит воздействие на 
вирусы (ВИЧ и простого герпеса) зараженных клеток, что препятствуют 
процессу гликолиза полипептидов вирусами [3]. 

Для снижения риска заражения атипичной пневмонией от 
коронавируса, со смертностью на фоне иммунодепрессии (лимфоцитопения 
и снижение уровня CD4-лимфоцитов), ученые рекомендуют вдыхать пары 
эфирных масел за 30 минут до посещения публичных мест и каждые 30 
минут. Находясь в толпе людей рекомендуется пользоваться карманным 
ингалятором со смесью эфирного масла эвкалипта и чайного дерева [3]. Что 
может быть с успехом заменено одеванием защитной медицинской маски с 
нанесенными 2–4 каплями эфирных масел (рисунок 2) за несколько минут до 
вхождения в магазин, в транспорт с большой скученностью людей, или 
спортивный зал. 
 

 
Рисунок 2 – Подготовленные (перед выходом на работу) три защитные 

маски и флакон с эфирными маслами против коронавируса  
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По данным Федеральной службы государственной статистики 
(Росстата) именно болезни органов дыхания (грипп, пневмония, острые 
респираторные инфекции и др.) стоят на первом месте среди заболеваний 
россиян [7]. И в отдельные годы достигают до 50 % от всех заболеваний 
(рисунок 3). Эпидемия коронавируса существенно усугубляет проблемы 
общества по сохранению и поддержанию здоровья людей. 

Это, также, относиться и к поддержанию здоровья студенческой 
молодежи. 

 

 
Рисунок 3 – Заболеваемость населения РФ болезнями (с впервые 

установленным диагнозом) за 1990–2017 гг. [7] 
 
Распространение коронавирусной инфекции в мире становятся 

серьезной проблемой для медиков различных стран. И решается за счет 
ношения жителями защитных масок. Именно дыхательная система является 
«слабым звеном» в здоровье человека.  

Особый интерес представляют немедикаментозные способы 
профилактики и оздоровления органов дыхания молодежи, не позволяющие 
перейти болезнь в хроническую форму. Куда можно отнести средства и 
методы физической культуры, ЛФК, а также высокоэффективные 
дыхательные методики, выполняемые самостоятельно в домашних условиях. 

Цель исследования. Разработка и апробация технологий для 
укрепления здоровья студентов при коронавирусе, с использованием 
длительного ношения защитных медицинских масок, а также комплекса 
дыхательных упражнений (по Стрельниковой). 
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Результаты исследования. В Сочинском государственном 
университете на уроках физической культуры проведено тестирование 
студенческих групп 1-го курса 18–20 лет (логопеды, психология, 
математика) – 56 девушек и 19 юношей. Каждый испытуемый выполнял 
пробу Штанге и пробу Генчи (с задержкой дыхания на вдохе и выдохе). 

Результаты обследования представлены на рисунках 4 и 5. 

 
Рисунок 4 – Результаты выполнения проб Штанге и Генчи у девушек 

 

 
Рисунок 5 – Результаты выполнения проб Штанге и Генчи у юношей 
 
Условные обозначения: 
 
 
 
 
 
Рассматривая результаты по пробе Штанге девушек 1-го курса 

(рисунок 4), отмечено 35,7 % отличных результатов; 51,8 % – хороших; 8,9 
% – средних; 3,6 % – плохих. У юношей (рисунок 5) отличные результаты 
показали 47,2 %; хороших – 26,4 %; средних– 10,6 %; плохих – 15,8 %. 

При пробе Генчи у девушек (рисунок 4) результаты были ниже: 19,7 % 
показали отличные результаты; 35,7 % – хорошие; 26,8 % – средние; 17,8 % 

 

– проба Генчи (с задержкой дыхания на выдохе) 
– проба Штанге (с задержкой дыхания на вдохе) 
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– плохие. У юношей (рисунок 5) отличные результаты зарегистрированы 
только у 5,3 %; хорошие – 57,9 %; средние– 15,8 %; плохие – 21,0 %.  

Следовательно, по пробе Штанге (с задержкой дыхания на вдохе) были 
показаны плохие результаты 3,6 % у девушек и 15,8 % у юношей. При пробе 
Генчи (с задержкой дыхания на выдохе) плохие результаты отмечены для 
17,8 % у девушек и 21,0 % у юношей (это, как правило, освобожденные от 
регулярных занятий физической культурой). Как показали результаты 
анкетирования, по мере обучения в университете, особенно на последних 
курсах, число студентов занимающихся физической культурой и спортом 
уменьшается, и проблемы со здоровьем увеличиваются, что особенно опасно 
в период вирусных эпидемий. 

В тоже время существует множество эффективных дыхательных 
упражнений, обладающих проверенным общеукрепляющим действием, а 
также направленных на облегчение течения конкретных легочных 
заболеваний.  

Для студентов СГУ предложен комплекс дыхательных упражнений, 
рекомендованных для регулярного использования в домашних условиях, 
основанных на гимнастике Стрельниковой. Высокая популярность этой 
гимнастики связана с относительной простотой выполняемых упражнений, а 
также с её высокой эффективностью для оперативной помощи при 
астматических приступах. Кроме этого, регулярное её применение приводит 
к усилению работы иммунной системы и оказывает мощное 
общеукрепляющее действие на организм. 

Дыхательные упражнения могут составить основу в эффективной 
системе дистанционных занятий по физической культуре в период карантина 
при коронавирусе. 

В списке определений понятия «Здоровья человека» имеется более 200 
вариантов. Для спортсменов интересно понятие Г.Л. Апанасенко, при 
котором помимо отсутствия болезней выделяется один из важнейших 
параметров – МПК («максимальное потребление кислорода» в мл/мин/кг), 
как критерий физического здоровья человека и его жизнеспособности 5. 
Поэтому регулярное ношение защитной маски и выполнение комплекса 
дыхательных упражнений, по Стрельниковой обеспечат хорошую 
тренировку органов дыхания 2. 

С целью обеспечения хорошей физической подготовленности и 
достижения должных уровней МПК, рекомендуется заниматься физической 
культурой, спортом, туризмом. Высоко эффективна спортивная 
деятельность, связанная с проявлением выносливости: беговые лыжи, 
гребля, плавание, кросс по пересеченной местности, пешеходный туризм в 
среднегорье и т.д. Среди девушек популярность имеет аэробика. И 
эффективность занятий этими видами деятельности увеличивается, когда 
используется спортивный респиратор или медицинская защитная маска. 

Выводы. В условиях тенденций, обусловленных современными 
вызовами (из-за опасности коронавируса и введения карантина) 
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ограничивается возможности учащейся молодежи регулярно заниматься 
физической культурой и спортом. Что приводит к резкому снижению уровня 
физической подготовленности и ухудшению текущего функционального 
состояния организма студентов. 

Дыхательные упражнения по Стрельниковой, в сочетании с 
регулярным ношением защитных масок (как заменителей спортивных 
респираторов) может составить основу в эффективной системе 
дистанционных занятий по физической культуре в период карантина при 
коронавирусе. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Обзор спортивных респираторов «Respro» [Электронный ресурс] / – 

URL: https://trudikk.livejournal.com/351910.html (дата обращения: 12.08.2020). 
2. Максименко В.Г. Инновационные технологии физической 

культуры, спорта и адаптивной физической культуры / В.Г. Максименко, 
К.Г. Томилин // Здоровье для всех: Материалы VIII Международной научно-
практической конференции, г. Пинск, 18–19 апреля 2019 г. – Пинск: 
ПолесГУ, 2019. – С. 29–34. 

3. Тихомиров А.А. Эфирные масла как эффективные средства 
профилактики ОРВИ [Электронный ресурс] / А.А. Тихомиров. – 
URL: https://www.korolevpharm.ru/dokumentatsiya/efirnie... (дата обращения: 
03.04.2020). 

4. Томилин К. Повышение эффективности защитной маски от 
коронавируса [Электронный ресурс] / К. Томилин // Альтернативный взгляд. 
– 2020. – С. 1–4.  

5. Томилин К.Г. К вопросу о понятии «здоровье человека»: проблемы, 
поиски, решения / К.Г. Томилин // Адаптивная физическая культура. – 2005. 
– №3. – С. 17–19. 

6. Тренировочная маска: мнение спортивного врача [Электронный 
ресурс] / – URL: https://4mma.ru/articles/polza-i-vred-trenirovocnoj-maski/ (дата 
обращения: 03.04.2020). 

7. Щербакова Е. Заболеваемость населения России, 2017–2018 годы 
[Электронный ресурс] / Е. Щербакова. – URL: http:// 
www.demoscope.ru/weekly/ 2019/0807/barom01.php (Дата обращения: 
02.05.2020) 
 
 
  



109 

СОЦІАЛЬНІ УМОВИ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
УДК 579.61:616.9 

Сидорчук Л.І. 
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»,  

м. Чернівці, Україна 
Бліндер О.О. 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 
м. Чернівці, Україна 

Міхєєв А.О. 
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 

м. Чернівці, Україна 
 Сидорчук І.Й. 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 
м. Чернівці, Україна 

АЕРОБНИЙ ВУЛЬВОВАГІНІТ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ 
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відповідні зміни концентрації основних прозапальних цитокінів у 
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У 2002 р. G.G.Donders і співавтори запропонували новий термін 

«аеробний вагініт» для ідентифікації ще одного вагініту, крім бактеріального 
і мікотичного. Він супроводжується підвищеним рівнем умовно-патогенних 
бактерій S.agalactiae, S.aureus, Enterococcus spp. та ентеробактерій (E.coli), 
асоціюється з дисбактеріозом/дисбіозом кишечника і високим рівнем 
прозапальних цитокінів. В Україні відсутні відомості про цей патологічний 
процес [3]. 

Обстежено таксономічний склад, популяційний рівень та 
мікроекологічні показники екосистеми «макроорганізм-мікробіом» 
мікробіоти вульвовагінального вмісту жінок репродуктивного віку, хворих 
на аеробний вульвовагініт та встановлено рівень прозапальних цитокінів (IL-
1, IL-6, TNF - α) цитокінів. 

Таксономічний склад, популяційний рівень досліджували 
бактеріологічним і мікологічним методом з використанням 
мікроекологічних показників, екосистеми «макроорганізм-мікробіом»; вміст 
інтерлейкінів (IL-1β, IL-6) і фактору некрозу пухлин - альфа визначали 
імуноферментним методом з використанням тест-систем виробництва фірми 
R&D System (США). Дослідною групою були 43 жінки репродуктивного 
віку, хворих на аеробний вульвовагініт. Контрольну групу склали 57 
практично здорових жінок репродуктивного віку, які протягом останніх 
шести місяців не хворіли на будь-яке захворювання. 

У практично здорових жінок репродуктивного віку облігатна 
анаеробна мікробіота вульвовагінального вмісту представлена 5 таксонами, 
провідне (98,25%) місце серед яких посідають бактерії роду Lactobacillus. У 
жінок з аеробним вульвовагінітом виявлено 6 таксонів, 4 з яких є умовно 
патогенними для біотопу (P.niger  (20,55%), B.fragilis, M.curtisii, 
Peptostreptococcus spp.) Факультативна анаеробна та аеробна мікробіота 
вульвовагінального вмісту жінок репродуктивного віку, хворих на аеробний 
вульвовагініт, переважає за таксономічним складом анаеробну майже у 2 
рази (1,93 раза), що підтверджує клінічний діагноз – аеробного 
вульвовагініту. Результат дослідження таксономічного складу мікробіоти 
вульвовагінального вмісту жінок репродуктивного віку, хворих на аеробний 
вульвовагініт, і практично здорових жінок такого ж віку засвідчує про 
формування аеробного вагініту.  

Популяційний рівень облігатних анаеробних бактерій у 
вульвовагінальному вмісті жінок дослідної групи знижений на 28,86%, але 
дефіцит найголовніших у представницькому складі та  за 
мультифункціональною роллю у біотопі в екосистемі «макроорганізм-
мікробіом» бактерії роду Lactobacillus, Bifidobacterium підвищуються в 4,44 
разів. На такому фоні у вульвовагінальному вмісту жінок із аеробним 
вагінітом зростає популяційний рівень факультативних анаеробних та 
аеробних умовно- патогенних бактерій у 11,12 раза. У результаті цього 
підвищується рівень співвідношення загальної кількості умовно-патогенних 
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аеробних бактерій до облігатних анаеробних на 78,3 %, що є показником 
аеробного вагініту. Формування і перебіг аеробного вагініту в жінок 
репродуктивного віку асоціюється з розвитком у біотопі 
дисбактеріозу/дисбіозу різного ступеня (І-ІІІ ступеня). 

Таким чином, аеробний вагініт у жінок репродуктивного віку 
асоціюється з формуванням і розвитком інфекційно-запального процесу у 
слизовій оболонці піхви з розвитком активної імунної відповіді, що 
знаходиться своє підтвердження в підвищеній концентрації прозапальних 
цитокінів: інтерлейкіну 1-бета (IL-1β) на 48,99 %, інтерлейкіну 1-6 (IL-6) у 
18,5 раза, фактору некрозу пухлин –альфа (ФНП-альфа) – у 64,09 раза. 

За значеннями індексу постійності, частоти зустрічання, індексу 
видового багатства Маргалефа [2], видового різноманіття Уіттекера [5] та 
індексів видового домінування Сімпсона і Бергера-Паркера [1, 4], а також за 
коефіцієнтами кількісного домінування і значущості у вмісті порожнини 
товстої кишки жінок із аеробним вульвовагінітом встановлений виражений 
дефіцит найважливіших у складі товстокишкового мікробіоценозу у біотопі 
бактерій роду Bifidobacterium на 46,37% (на три порядки) і Lactоbacillus на 
38,17% (на два порядки). На фоні дефіциту перерахованих бактерій зростає 
популяційний рівень умовно патогенних бактерій роду Bacteroides на 
26,26%, P. niger - на 10,34%, Escherichia - на 19,95%, Proteus - на 22,67%, 
Staphylococcus - на 53,23% і дріжджоподібних грибів роду Candida - на 
54,50%. 

Зниження популяційного рівня у порожнині товстої кишки бактерій 
роду Bifidobacterium і Lactоbacillus призводить до зниження їх домінуючої 
ролі на 68,35% і на 52,11% відповідно. За цих умов підвищується рівень 
домінування в мікробіоценозі порожнини товстої кишки бактерій роду 
Bacteroides на 19,61%, P. niger – у 26,58 разів, бактерії роду Clostridium – у 
6,74 разів, Escherichia  - на 13,63%, Proteus - на 87,65%, Staphylococcus – у 
8,13 разів і дріжджоподібних грибів роду Candida – у 15,59 разів. Одним із 
факторів порушень мікроекологічних показників екосистеми 
«макроорганізм-мікробіом» мікробіоти порожнини товстої кишки жінок із 
аеробним вульвовагінітом є глибоке зниження рівня участі у саморегуляції 
мікробіоти  порожнини товстої кишки бактерій роду Bifidobacterium у 6,41 
разів, Lactоbacillus – у 5,14 разів та підвищення регулюючої функції умовно 
патогенних бактерій роду Bacteroides на 19,22%, P. niger – у 377,83 разів, 
Clostridium - у 30,11 разів, Escherichia   - у 2,22 рази, Staphylococcus – у 87,81 
разів, Proteus – у 2,88 рази і дріжджоподібних грибів роду Candida – у 138,92 
рази. 
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Проблема невистачання продовольчих ресурсів для людини існувала 
завжди – це одна з найдавніших глобальних проблем. Історія людства - це 
пошук  нових і нових джерел харчових ресурсів. Кілька тисячоліть люди 
вдосконалюють виробництво продовольства, збільшуючи його кількість і 
покращуючи якість. Необхідно підняти ефективність використання 
виробничого потенціалу в агропромисловому комплексі, сконцентрувавши 
сили в найважливіших ділянках, що забезпечують в першу чергу підвищення 
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родючості землі та впровадження інтенсивних технологій ведення сільського 
господарства. Важливо підвищити врожайність сільськогосподарських 
культур використовуючи альтернативні системи  виробництва та 
використання природних видів стимуляторів росту та розвитку рослин. Слід 
зазначити, що сучасне сільське господарство не може обійтися без 
застосування біостимуляторів, екoлогічно безпечних та генетичнo-
нешкідливих регуляторів росту та розвитку рослин [1]. 

На нашій планеті існує понад 80 тисяч видів їстівних рослин, але 
людина використовує в їжу тільки 30 культур. Чотири з них пшениця, рис, 
кукурудза і картопля дають нам більше харчових продуктів, ніж інші 
культури разом узяті. Забезпечення продовольством має велике значення в 
задоволенні населення землі продуктами харчування  високої якості, що 
забезпечить  збалансоване харчування за калорійністю і дієтологічними 
нормами. У зв’язку зі збільшенням кількості населення, особливо останнім 
часом, планомірне нарощування виробництва продуктів харчування стає 
нагальним завданням. 

Зрозуміло що необхідно підняти ефективність використання 
виробничого потенціалу в агропромисловому комплексі сконцентрувавши 
сили на найважливіших ділянках, що забезпечують в першу чергу 
підвищення родючості землі та впровадження інтенсивних технологій 
ведення сільського господарства. Одним із способів інтенсифікації 
сучасного землеробства є застосування хімічних добрив і засобів захисту 
рослин. Однак, процес їх впровадження проходить в різних країнах 
диференційовано. Землеробство Нідерландів, Ірландії та Японії засноване на 
високих дозах внесення мінеральних добрив (азот, фосфор, калій) до 500-800 
кг на гектар, тоді як в США, Швеції та Канаді намітилася тенденція до 
зниження використання високих доз мінеральних добрив для підвищення 
врожаїв. Накопичений досвід показує, що масоване застосування добрив 
може придушити діяльність ґрунтових мікроорганізмів і як наслідок – 
зниження родючості та виснажування ґрунтів. 

Безпека споживання та необхідність збереження навколишнього 
природнього середовища стали важливими факторами впливу на спосіб 
сільськогосподарського виробництва. З кожним роком зростає обсяг 
продажів органічної сільськогосподарської продукції та підвищується 
обізнаність населення щодо органічного сільського господарства і його 
переваг. 

Мета нашого дослідження - виявлення впливу біостимуляторів на 
ріст та розвиток сільськогосподарських культур. 

Завдання дослідження: 
1. Ознайомитись з інформаційними джерелами за даною темою 

(природні та штучні біостимулятори, хімічний склад біостимуляторів, вплив 
біостимуляторів на ріст і розвиток рослини).  

2. Вивчити вплив хімічних елементів, які входять до складу 
біостимуляторів на організм рослин. 
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3. Навчитися робити розчини біостимуляторів за інструкцією. 
4. Провести дослідження впливу біостимуляторів на ріст та розвиток 

сільськогосподарських культур.  
Матеріали і методи дослідження 
На сьогоднішній день добре відомі унікальні властивості багатьох 

біологічно активних засобів стимуляції росту рослин, які встигли стати для 
аграріїв незамінними помічниками у вирощуванні сільськогосподарських 
культур. Сучасні засоби стимуляції дозволяють не тільки регулювати 
швидкість росту та розвитку рослини, але й протистояти різним небажаним 
природним факторам, які сприяють зниженню рівня врожайності. 
Насамперед негативний вплив на рослини здійснюють посуха, заморозки, 
дефіцит природного тепла і світла. Знизити негативні наслідки впливу 
абіотичних факторів і покликані стимулятори росту рослин [2]. 

Біостимулятори рослин це аналоги фітогормонів, вони мають 
природне та  штучне походження. Використання незначної кількості 
біостимуляторів при вирощувані викликає істотні позитивні зміни у розвиту 
рослини[11]. 

Як правило, до складу стимуляторів входять гумінові кислоти, 
амінокислоти, вітаміни, пептиди, гормони, ензими, рослинні білки, 
полісахариди та повний набір мікроелементів. Тому завдяки стимуляторам 
росту аграрії мають унікальну можливість впливати на природні 
характеристики сільськогосподарських культур, а саме, прискорювати 
фотосинтез, підвищувати ефективність живлення, збільшувати 
врожайність[8]. За допомогою цих препаратів можна підвищити вміст 
рослинного білка і клейковини у злаків (наприклад, у пшениці), збільшити 
кількість олії в насінні соняшника, сої та ріпака, підвищити рівень цукру у 
плодово-ягідних культурах або буряках, а також вміст крохмалю в картоплі. 
Стимулятори росту надають змогу не тільки відновити ослаблені й хворі 
паростки, але і здійснити реабілітацію тих рослин, які постраждали через 
інфекції та шкідників. Вони також підвищують опірність сходів, 
нормалізуючи всі життєво важливі обмінні процеси та покращуючи 
внутрішню структуру клітин, рослин [3]. Завдяки стимуляторам росту 
рослини краще вкорінюються, зав’язь менше опадає, прискорюється обмін 
речовин у рослин, плоди дозрівають швидше і довше зберігають свою 
свіжість.  

Але вплив біостимуляторів на рослину значно ширший, підвищуються 
захисні реакції організму рослини до зовнішніх негативних факторів, та 
стійкість рослин до ураження шкідниками та хворобами. Вплив 
біостимуляторів розповсюджується і на морфологічні ознаки, 
спостерігається посилення розвитку кореневої системи, а саме, ріст кореня в 
довжину та посилення розвитку листової поверхні і як наслідок – 
гарантоване збільшення врожайності [1]. 

При застосуванні  регуляторів росту рослин важливо дотримуватися 
рекомендованої дози, терміну і способів застосування препарату. 
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Використання біостимуляторів дозволяє аграріям максимально реалізувати 
потенційні можливості земельних угідь, що в результаті позитивно 
позначається на стані ґрунтів та врожаю. Доведено на практиці, що 
застосування якісних стимуляторів росту гарантує підвищення врожайності 
до 30%, а спектр сільськогосподарських рослин, які піддаються стимуляції, 
досить широкий. 

Завдяки стимуляторам аграрії отримали можливість безпосередньо 
впливати на процеси росту і розвитку рослин, регулювати та керувати 
строками їх цвітіння і дозрівання, і крім того на найрізноманітніших стадіях 
вегетації. 

Стимулятори росту на основі натуральних фітогормонів зазвичай 
отримують з рослинної або тваринної сировини. Для виробництва 
стимуляторів використовують корисні бактерії, гриби, вугілля, торф, 
водорості, рослини, хітинові оболонки різних ракоподібних та інших 
природних донорів. Природними стимуляторами вважають такі рослини як 
кропива, алое, деякі хвойні рослини, чудовими властивостями стимуляції 
росту рослин володіє бджолиний мед [1]. Існують також синтетичні 
препарати які містять штучні аналоги фітогормонів.  

Біостимулятори  представлені чотирма групами речовини: гібереліни, 
цитокініни, ауксини та їхні похідні брасіни . 

Гібереліни стимулюють ріст стебел і ділення клітин рослин, 
активізують проростання насіння, порушуючи період спокою, викликають 
утворення партенокарпічних плодів. 

Цитокініни стимулюють закладення стеблових бруньок, сприяють 
діленню клітин, проростанню насіння. 

Ауксини провокують ріст коренів, стебел і листя, а також активують 
утворення коренів у живців. 

Брасіни (брасиностероїди) - підтримують нормальне функціонування 
імунної системи рослин, підвищують стійкість до несприятливих факторів 
середовища і хвороб, а також регулюють процеси дозрівання плодів і 
насіння. 

Задля проведення дослідження в якості стимуляторів було вибрано 
наступні речовини. 

Атлет – регулятор росту рослин який уповільнює ріст надземної 
частини пагона викликаючи укорочення і потовщення стебла, збільшення 
ширини листя, посилення росту кореневої системи.  

Гумат натрію – стимулятор росту для збільшення приросту пагонів, 
зниження опадання листя, підвищення вмісту біологічно активних речовин, 
накопичення плодами поживних речовин та вітамінів, прискорення 
дозрівання та збільшення врожайності. Стимулятор зменшує нагромадження 
в рослинах токсичних речовин. 

Корневин ( аналог гетероауксина) – біостимулятор, який стимулює 
ріст вегетативних органів, підвищує схожість насіння та прискорює його 
проростання.  
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Бурштинова кислота – це стимулятор життєдіяльності рослин, який 
допомагає засвоювати поживні речовини, стимулює схожість і ріст, 
поліпшує стійкість до несприятливих умов, покращує приживлюваність; 
підвищує врожайність та імунітет до певних бактерій і хвороб [1]. 

Алое (Aloe arborescens) – біогенний стимулятор росту, прискорює 
обмін речовин і регенерацію клітин, допомагає рослині підвищити захисні 
функції, сприяє швидкому поділу клітин і подальшому прискореному росту 
кореневої системи. 

В якості тест-рослини ми вибрали рослину крес - салат [1]. Зручно 
проводити діагностування використовуючи рослини - індикатори тому що їм 
властива різко виражена пристосованість до певних умов довкілля, вони є 
виразниками цих умов. Тест-рослини  надзвичайно чутливі до змін умов у 
навколишньому середовищі і зміною в зовнішньому вигляді вони 
віддзеркалюють ці зміни. 

Крім того, в стеблі та коріннях рослини під дією забруднювачів 
спостерігаються морфологічні зміни (затримка росту, викривлення стебла, 
зменшення довжини та маси кореня). Крес-салат використовують для 
індикації стану забруднення ґрунтів, води, повітря. Використання крес-
салату задля тестування якості води є державним тестом в Голландії [2]. 
Здатність до морфологічних змін крес-салату під впливом абіотичних 
факторів була нами використана для виявлення впливу біостимуляторів на 
зелені рослини. 

Для проведення експериментальної роботи були отримані розчини 
описаних  біостимуляторів. Спостереження проводили протягом 36 днів, 
рослини крес-салату висаджених у шести горщиках поливали розчинами 
біостимулятору, тестовий екземпляр поливали водою. 

У процесі спостереження проводили заміри листової пластинки, а на 
другому етапі дослідження провели заміри довжини стрижневого кореня та 
довжину і галуження бічних коренів. 

Отримані результати представлені в таблиці. 
 

Назва 
стимулятора 

 

Розмір листової 
пластинки 

Довжина 
головного кореня 

Довжина та 
ступінь 

галуження бічних 
коренів 

Вода 0,9 см 2 см 0,3 см 
Алое 1,675 см 2 см 1 см 

Гумат натрію 1,45 см 2,5 см 
0,9 см, але 

збільшена їх 
кількість 

Бурштинова 
кислота 1,175 см 2,7 см 

0,3 см, але з 
високим ступенем 

галуження 

Корневин 1,55 см 2 см 
1,5 см, але з 

високим ступенем 
галуження 

Атлет 0,975 см 3 см 0,3 см 
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Проаналізувавши отримані результати прийшли до висновку, що сік 
алое (Aloe arborescens), як біостимулятор викликає найбільш інтенсивний 
ріст зеленої маси тест-рослини. Це пояснюється складом соку алое, до 
складу входять: ферменти, фітонциди, смолисті речовини, ефірні масла, 18 
амінокислот; натуральні антиоксиданти у формі вітамінів комплексу В, C і E, 
бета-каротин, а також  органічні кислоти, амінокислоти, вільні вуглеводи, 
полісахариди. Особливо відмічаємо присутність серед макроелементів у 
складі листя алое: кальцій (79,1 мг/г); калій (28,5 мг/г); магній (17,4 мг/г); 
залізо (0,32 мг/г), серед мікроелементів - барій (14,90 мкг / г); селен (11,90 
мкг / г); стронцій (17,64 мкг / г); марганець (0,38 мкг/); мідь ( 1,1 мкг/г); цинк 
(2,75 мкг/г); кобальт( 0,04 мкг/г); хром ( 0,08 мкг/г); алюміній ( 0,09 мкг/г); 
нікель ( 0,45 мкг/г); свинець (0,22 мкг/г), але особливо багато літію (162,00 
мкг / г) і бору (94,00 мкг / г)[5,8,9]. 

Мікроелемент, що бере участь у виробленні енергії рослинним 
організмом – магній. Він є центральним атомом молекули хлорофілу, який 
бере участь в різноманітних процесах перетворення і накопичення утворених 
в рослин продуктів асиміляції. Дефіцит магнію негативно впливає на 
врожайність, він активізує діяльність певних ферментів і забезпечує процеси 
життєдіяльності рослини (в складі хлорофілу міститься тільки 10% від 
загальної кількості цього елементу в зелених частинах рослин.) Якщо магнію 
занадто мало, ріст коренів істотно пригнічений і засвоєння поживних 
речовин з ґрунтового розчину зменшується. Слабка коренева система 
обмежує можливість отримання вологи з глибших шарів ґрунту, що набуває 
особливої важливості в період посухи. І тільки при задовільному вмісті 
магнію рослина може запасти достатню кількість енергії у вигляді масел, 
крохмалю, цукру або целюлози [4,5,6]. 

Одним з шести мікроелементів, необхідних для росту і розмноження 
рослин, є залізо, яке потрібне для виробництва хлорофілу і активує 
ферменти, які приймають участь у процесі фотосинтезу та диханні. З 
багатьох особливих властивостей заліза його здатність легко піддаватися 
змінам валентності, або легко окислюватися, є сутністю його біологічної 
важливості. Залізо потрібне рослинам для виробництва хлорофілу і 
активування декількох ферментів, особливо тих, які беруть участь у 
фотосинтезі і диханні. Він також бере участь у синтезі білка та формуванні 
кольору фруктів. 

Залізо в основному поглинається рослинами в ґрунті у вигляді заліза 
(Fe2+). Однак, оскільки більшість сільськогосподарських ґрунтів містять 
залізо в формі заліза (Fe3+), рослини повинні якимось чином спочатку 
розчинити   

Fe3+, а потім зменшити його до Fe2+ так, щоб він міг проходити через 
плазматичну мембрану - плазмалему. У соку алое міститься залізо у вигляді 
хелатів, в своєму складі воно має (Fe2+), який легко засвоюється рослиною, 
особливо при захворювання хлорозом [5,8,9]. 



118 

Кальцій – активізує проходження ферментних реакцій, підвищує 
рухомість нітратів, також впливає на вуглеводний та азотний обміни рослин. 
Кальцій потрібен для нормального росту надземних органів і кореневої 
системи рослин. Через брак кальцію, у рослинах гальмується відновлення 
нітратів до сполук амонію, що негативно позначається на рості та розвитку. 
Кальцій підвищує жаростійкість рослин, усуває токсичну дію деяких 
мікроелементів (міді, заліза, цинку), сприяє кращому транспортуванню 
вуглеводів і білкових речовин, синтезу хлорофілу, росту коренів. Дефіцит 
кальцію затримує ріст листків, їх жилки буріють, на них спочатку 
з’являються світло-жовті плями (хлоротичність), потім листя відмирає. 

Цинк в рослинах активує діяльність ферментів, приймає участь в 
диханні, синтезі білків, вуглеводів та ауксинів, грає важливу роль в процесах 
розвитку рослин.  

Інтенсивний ріст кореневої системи (головний корінь) спостерігаємо у 
тест-рослин оброблених стимулятором «Атлет». Найбільшу довжину бічних 
коренів та інтенсивне галуження спостерігаємо при обробці тест рослин 
стимулятором «Корневин». Отриманні результати щодо розвитку кореневої 
системи, відповідають опису в інструкціях до цих препаратів. 

Проаналізувавши отриманні результати прийшли до висновку, що сік 
алое (Aloe arborescens), як біостимулятор викликає найбільш інтенсивний 
ріст зеленої маси тест - рослини. За нашою думкою це було викликано 
наявністю в хімічному складі стимулятора наступних речовин: магнію, 
заліза, марганцю, міді, ця група елементів входить до складу зелених 
пластид хлоропластів які забезпечують процес фотосинтезу. Особливо 
підкреслюємо, що сік алое є не тільки ефективним стимулятором росту 
рослини, а й легко доступною речовиною. 
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Існування любого виду живих організмів пов’язані як із взаємодією 
внутрішньовидовою, так і з співіснуванням з різноманітними 
представниками численних таксономічних груп, що включають категорії аж 
до різних доменів. Звичайно це передбачає множинність форм впливу один 
на одного, як типовий варіант адаптації до середовища існування. 

Паразитизм, як форма співжиття, з одного боку є типовою формою 
трофічних взаємодій між організмами, де хазяїн змушений у специфічній 
формі бути джерелом необхідної енергії та пластичних речовин до паразита, 
з іншої, він передбачає довготривалі відносини, що у більшості випадків не 
мали б призводити до загибелі хазяїна. І якщо даний принцип чітко 
відмежовує від некрофагів або детритофагів, то у фітофагів вже даний 
принцип потребує доповнення у цілковитій залежності паразита від хазяїна і 
тривалому співіснуванні разом і екологічно є варіантом хижацтва. 

Водночас, ця зовні нечітка межа підкреслюється проміжними 
випадками як паразитоїди, які типово вбивають хазяїна, але виключно через 
тривалий час, іноді харчуючись навіть його рештками, або мікрохижаками, 
для яких характерним є численність хазяїнів з відносно тимчасовою 
взаємодією з  кожним з них (типово гемофаги, особливо за умов стадного 
або іншого виду внутрішньовидових тісних взаємовідносин, що полегшують 
фізичний перехід від одного хазяїна до іншого). Останній випадок може 
асоціюватись із гіперпаразитами, паразитами, що паразитують на паразитах, 
але водночас також залежні від первинного хазяїна. 

Отже, відповідно дана модель передбачає принципово специфічні 
механізми передачі паразиту від господаря до господаря. Дана особливість 
ґрунтується на адаптації до циклу життя, поведінці хазяїна і тенденції до 
спрощення фізіології паразита за умов, що паразит у найбільшій мірі 
намагається перекласти більшість своїх функцій на хазяїна чим спрощує і 
редукує власні фізіологічні процеси або навіть морфологічні структури. 

Зрозуміло, що подібна залежність від хазяїна і існування вільної 
харчової ніші, не могла б не призвести до конкуренції між паразитами. 
Коеволюція паразита і хазяїна примушує паразита знаходити все нові 
специфічні способи виживання і передачі. Серед них є використання 
фізіологічних життєвих процесів хазяїна, зміна його поведінки, боротьба із 
захисними механізмами хазяїна, передача при розмноженні хазяїна 
нащадкам, зміна типового хазяїна на іншого, навіть у межах іншої 
таксономічної групи. Окремо варто виділити паразитів, наприклад, як окремі 
віруси, що блокують апоптоз  клітин хазяїна, тим самим запобігаючи 
швидкій загибелі, продовжують життя цих клітин, перетворюючи їх власне 
на «фабрики» паразитів. 

Саме останній варіант підкреслює можливі дві стратегії у співіснуванні 
паразита і хазяїна особливо у системі «бактерія – макроорганізм». Одна з 
них передбачає посилення вірулентності паразита, що дозволяє не тільки 
збільшити шкоду хазяїну, але й оптимально і з найбільшою вигодою, у 
найкоротший час для себе отримати поживні речовини від хазяїна. Зазвичай 



121 

це досягається у більшості випадків підвищенням інвазивності та 
інгібуванням захисних факторів хазяїна. 

Інший шлях передбачає наближення паразитичного співіснування до 
стабільних відношень навіть з елементами коменсалізму або мутуалізму. 
Паразиту стає вигідним виживання хазяїна, а хазяїн починає 
використовувати окремі результати співіснування з паразитом також для 
своєї вигоди. Одним з прикладів подібної коеволюції є знахідка елементів 
ретровірусів у геномі людини в рамках Human Genome Project, що або не 
мають зараз відомої функції, або навіть використовуються у формуванні 
плаценти [4]. 

Бактеріальні паразити людини мають ряд суттєвих особливостей, які 
відрізняють їх від інших і частіше їх називають «патогенними бактеріями». 
По-перше, на відміну від багатьох паразитів, особливо ендопаразитів, 
бактерії майже ніколи не обмежуються взаємодією лише з хазяїном, його 
захисними механізмами, але й з іншими видами макроорганізмів, формуючи 
з ними окремі взаємовідносини які можуть бути як конкурентними або 
алелопатичними, так і симбіотичними. У даному випадку така комбінація 
різних видів мікроорганізмів у екологічній ніші може бути зовсім 
непередбачуваною. Особливою ситуацією є ще перетворення звичайних 
коменсалів на паразитів шляхом набуття ними факторів вірулентності, які 
можуть передаватися через власне бактеріальних паразитів – бактеріофагів. 
Таким чином гіперпаразит може перетворити свого хазяїна також на 
паразита завдяки генетичним рекомбінаціям. Водночас варто згадати про 
відчуття кворуму (Quorum Sensing), властивість окремих бактерій до 
кардинальних змін поведінки і життєдіяльності при досягнені окремої 
концентрації у середовищі, шо також може супроводжуватись переходом до 
паразитизму, активацією факторів вірулентності, тощо [2]. 

З іншого боку такі паразити як, наприклад, воші також можуть бути 
переносниками паразитарних бактеріальніх хвороб. Pediculus humanus є 
переносником збудників епідемічного висипного тифу, поворотного тифу та 
окопної лихоманки. Але лише Rickettsia prowazekii є смертельними для 
вошей через розрив стінки кишечника і суміші його вмісту з гемолімфою 
(так звані «червоні воші»). Отже рикетсія паразитує також на переноснику і 
навіть більш смертельна для нього, хоча дана ситуація є необхідною саме 
для передачі основному хазяїну і є особливістю самого циклу 
життєдіяльності. 

Таким чином другою особливістю є відносно швидка адаптація та 
генетичні еволюційні зміни самого мікроорганізма-паразита. Це може 
призвести як до появи нових атипових проявів інфекційних хвороб, 
резистентних до класичної терапії, так і загалом до появи нових 
захворювань, що все ж більш характерно для вірусів.  

Окремим і дуже специфічним видом паразитизму володіють 
агробактерії. Відомі як паразити рослин, що утворюють так звані «гали» - 
злоякісні пухлини, у даному випадку коренів. Плазмідна ДНК бактерій 
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переноситься до клітини хазяїна і індукує експресію генів, що в свою чергу 
призводить до утворення пухлини. Дана ДНК також включає в себе гени 
окремих ферментів, що забезпечують бактеріям синтез специфічних 
амінокислот, рослинних гормонів росту, інших необхідних для агробактерій 
речовин. Хоча агробактерії вважаються паразитами рослин, однак 
зафіксовані випадки, коли вони викликали захворювання у людей з 
імунодефіцитними станами. І хоча in vitro також зафіксований можливий 
перенос генів бактерії до культури клітин людини, однак природнє 
інфікування здорової людини агробактеріями вважається неможливим, що 
вказує на важливість багатьох факторів для інфекційного процесу, особливо 
захисних механізмів хазяїна [3].  

Окремо слід відзначити концепцію «розширеного фенотипу» Річарда 
Докінза для визначення так званих «маніпулятивних паразитів», які 
впливають на поведінку хазяїна, тим самим полегшуючи передачу самого 
паразиту [5]. Як правило маніпулятивні паразити вражають нервову, м’язову 
чи ендокринну систему, але власне концепція «розширеного фенотипу» 
вказує на досить обмеженість даного уявлення. Організми можуть змінювати 
довколишнє середовище, і це стосується як власне соціального існування як 
людини, так і мікроорганізмів. Досить часто саме людина створює необхідні 
умови для кращого розповсюдження паразита як ми бачимо це на прикладі 
блискавичних пандемій, коли економіка цивілізації сприяє перенесенню 
захворювань між континентами.  

Поведінка маніпулятивних паразитів також ставить ряд запитань. 
Відомо, що інфіковані малярійними плазмодіями комарі мають більш 
виражену харчову поведінку ніж здорові, проте подібну поведінку також 
може викликати і вбита нагріванням культура E. coli, що вказує на 
багатогранність цього впливу абсолютно різними мікроорганізмами із 
різною формою взаємодії з хазяїном [1].  

Мабуть самим цікавим у концепції «розширеного фенотипу» є не 
прямий вплив на поведінку хазяїна як кашель, чхання і подібні поведінкові 
моделі, які сприяють розповсюдженню збудника повітряно-краплинним 
шляхом, а вплив паразита на відстані. Пандемія COVID-19 змінила 
поведінку мільярдів людей у цілому світі протягом багатьох місяців чим 
спричинила істотний влив на життя людей, які навіть не контактували з 
вірусом. Даний приклад є лише виразним підтвердженням такого впливу, 
хоча знайти подібні моделі створені бактеріальними паразитами не важко: 
починаючи від кремації трупів і контамінованих речей і закінчуючи 
звичайним миттям рук перед вживанням їжі. 

Таким чином третьою особливістю бактерій-паразитів є їх відносна 
універсальність у відповідності до хазяїна, шляхів передачі, тощо. Досить 
часто бактерії можуть паразитувати у багатьох тканинах хазяїна, різних 
видів хазяїв та передаватися декількома шляхами передачі. Звичайно такі 
особливості надають бактеріям переваги у порівнянні з іншими паразитами.  
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Отже, патогенні бактерії, будучи типовими паразитами, мають ряд 
особливостей, що дають їм можливість не тільки успішно підтримувати цей 
спосіб життя, але й конкурувати з іншими паразитами, навіть із власного 
домену. 
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Introduction. World is going to change. SARS-CoV2 as an emergent 

pathogen spread extremely fast from China to many continents and countries of 
the world now, in 2020. This pandemic changed our professional life so much and 
trends in distant format began our new reality. Teaching in medical school 
temporally became distant.  

National lockdowns in Ukraine, in Republic of India, Nepal, in African 
countries and others countries of Europe aimed to stop SARS-CoV2 distribution 
from real human-human conversation and interaction. Social activity became 
restricted and special rules of social distancing had recommended and 
implemented [3]. 

So far, Kathmandu University has instructed its affiliated institutions to run 
online classes for students so that there would be no lag in the academic calendar. 
Ten medical schools affiliated to the university are scattered all over Nepal, 
enrolling 100 students each year for the bachelor's degree in medicine.  

Some popular web portals like Zoom and Skype are being used for teaching 
and learning purposes, and provide platforms with a free feature so that one can 
sign‐up and schedule a meeting (class) in which about 100 students can 
participate. Presentations on the screen can be shared among all the viewers, who 
can simultaneously watch the same screen. The video conference can also be 
recorded/saved for future reference. There is an onscreen whiteboard feature too, 
which can be used as the classroom blackboard [2]. 

Virtual classrooms, seminars and practical sessions were well organized 
also in Qassim University with medical colleges. Online platforms powered the 
virtual learning sessions that were used in collaboration with different health 
colleges in Qassim University, such as dentistry and nursing colleges [1]. 

Modern innovative educational technologies provide a great opportunity to 
continue curriculum in spite of unpredictable international events. A teacher-
student collaboration via internet aimed the same result – improve present and 
gain new knowledge. In medical school, it is very hardly, because medicine is an 
art of healing and clinical work with patient.  

Educational discipline “Infectious diseases” on the fifth year is studying 
separately and alongside with “Epidemiology and evidence-based medicine” that 
is firstly introduced for fifth year medical students of specialty “Medical doctor” 
Master degree.  

Research purpose. Describe and analyze benefits and obstacles of distant 
learning of the subject “Infectious diseases” with 5th year medical foreign students. 



125 

Main part. New curriculum for fifth year medical students implemented by 
Ministry of Education and Science of Ukraine since 2020/2021 academic year and 
include 180 hours for studying of infectious diseases in two semesters.  

The main clinical discipline in the curriculum of fifth year of study in our 
medical school is internal medicine with infectious diseases. Furthermore, 
problem-based approach in learning of infectious diseases is very useful. This 
determines the objectives and performance standards of medical education within 
the system ECTS, in which the key role is played by the teacher. Teacher of 
medicine and medical student become separated by a place but not a time. Due to 
technological progress and internet access, teacher-student communication is 
available.  

Unfortunately, for studying of medicine this is quite ineffective. Real 
conversation, eye-to-eye explanation, emotional intelligence can be reached by 
personal collaboration only. 

Since march 2020, in our medical school teachers tried to use available 
online educational platform and combine traditional pedagogics and principles of 
own experience in teaching of infectious diseases with new situation. 

Practical on-line session with foreign students in form of Hangouts Meeting 
by means of Google support could really become quite nice alternative to 
traditional practical class, especially in conditions of national quarantine.  

Each practical online session of distant learning is starting up from brief 
introduction about current infectious disease situation worldwide by means of 
official evidence-based sources like WHO depend on the region.  

Within the last five years, Bukovinian state medical university has online 
platform Moodle with essentials from all educational disciplines, including 
infectious diseases. This is helpful informational source with useful data from all 
topics of the curriculum “Infectious diseases”. Notably, that in 2020/2021 
academic year the curriculum had extended with increasing of hours for study of 
this crucial important medical discipline.  

Thinking-out-of-the-box and brainstorm session made discussion smarter 
and memorable. Distant learning is realizing by means of access to teachers’ 
personal account in the National Center for Biotechnology Information (NCBI, USA), 
educational platform as British Medical Journal (BMJ, UK) with numerous 
scientific papers and free access to schemes, algorithms, figures and images.  

Pathophysiologic disorders in case of infectious disease constantly lead to 
specific clinical presentation, and students easily accept schematic information. 
Photos of patients with accepted agreement for their demonstration also is helpful. 
Visualization of the newest and gold standard methods of laboratory confirmation 
of infectious disease diagnosis by means of access to tutorial video. 
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Final conclusive part of such online practical session includes knowledge 
level assessment as MCQs and chatting with students for explanation of crucial 
importance questions about clinical topic.  

Moreover, teacher of infectious diseases need to have vivid conversation 
with each student and evaluate his knowledge but to explain with all his attitude 
and art fundamentals of clinical thinking in infectology.  

Hopeful, this temporally appeared epidemic worldwide situation will 
improve very soon and qualitative educational process will continue with new 
technologic educational skills of both side participants – teacher staff and 
studentship.  

Conclusions.  
1. Changing in the world are unpredictable, infectious diseases may spread 

very fast as pandemics have impact onto real life and education process. Modern 
innovative educational technologies provide a great opportunity to continue 
curriculum in spite of unpredictable international events like pandemic of COVID-
19.  

2. Teacher-student collaboration via internet access aimed the same result 
– improve present knowledge and gaining of new important knowledge with 
formation of clinical thinking towards differential diagnostics between infectious 
diseases with similar syndromes, make plan of laboratory diagnostics and 
understand fundamentals of therapy of the disease. 

3. Negative side of distant learning is absence of real patient vivid contact 
that is necessary to do objective examination. This negative side or obstacle could 
be cancel in case of “standard patient” technology. Teaching of medicine is 
impossible without contact with real patient clinical pathology. Teaching of 
infectious diseases in stationary like clinical hospital basis is essential for fifth 
year medical student.  
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Introduction. Postgraduate medical education in the professional life of 

young doctors, residents and doctors in training are crucial important and 
necessary to stay with trends in diagnostics and therapeautic tactics.  

Bukovinian state medical university has established the Association of 
Alumni with the largest students’ Indian community. It is aims to provide 
educational support too as well as feelings of big university family around the 
world. 

The development of leadership skills in doctors in training is essential to 
support both their professional development and the future supply of clinical 
leaders.  
In recent years, there have been significant changes in the public consciousness, 
which necessitated rethinking of the major trends of education [2]. After analyzing 
the domestic and international experience in organizing training activities, it can 



128 

be concluded that at the present stage, there are two main areas of the educational 
system — the traditional and the innovative.  

The main goal of the modern innovative education can be as follows: 
1. The development of the abilities required for the person and society; 
2. Preservation and development of creative potential; 
3. The inclusion of the individual in a holistic social activity; 
4. Providing opportunities for self-realization of the individual. 
One of the key features of innovative education is to implement competency-

based approach, which involves the development of the student specific 
competencies. Universally accepted definition of competency in modern science 
does not exist, but many scientists emphasize that “competency” is a complex 
concept that includes both knowledge and skills, and abilities [1]. 

Distant education in 2020 became reality for all due to the unpredictable 
pandemic of emergent infectious disease caused by SARS-CoV-2 virus [3].  

Research purpose. To analyze advantages and perspectives of virtual 
lecture course as basics for postgraduate medical education of young physicians 
Alumni of Bukovinian state medical university.  

Main part. Since our Bukovinian state medical university already taught 
foreign students from all over the world since 2003, there are a great quantity of 
young generation of doctors of different specialties. Pandemic of COVID-19 in 
the end of 2019 started from China and spread to all countries, change educational 
concept to the side of virtual and distant even more than ever in the XXI century.  

It is notably and very honorably, that our graduates from Republic of India 
– alumni of Bukovinian state medical university, had the highest positive scores of 
passing Indian border state medical exam among all medical institutions on the 
Eastern Europe. In general, within years of teaching of different medical 
disciplines for foreigners on English language our teachers’ staff became 
certificated and skillful.  

Thus, we had implemented idea to start to deliver online distant lecture 
course about COVID-19 and interdisciplinary issues about this newly appeared 
emergent viral infectious disease. The working group had established from five 
specialists: infectious disease specialist, general practitioner, intensive care 
specialist, pulmonologist, and dermatologist. Our course of virtual lectures consist 
of initial lecture “Clinical and pathogenetical up-to-date aspects, laboratory 
diagnostics and current approach to treatment of COVID-19 patients”. Second 
lecture dedicated to “Current approach to COVID-19 patients with comorbid 
pathology”. Third lecture was given about “Comorbidity of tuberculosis and 
COVID-19”; fourth lecture was about “Evidence-based approach in intensive care 
of COVID-19 positive patients”; and the fifth about “Skin manifestation of 
COVID-19 and differential diagnosis”.  

It should be noticed about one of the most popular virtual educational tool 
as ZOOM conference, which we used to combine physicians from Republic of 
India and lecturer from Ukraine. Total duration of this lecture course for alumni of 
Bukovinian state medical university was 10 hours with quantity of 
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listeners/participants around 76-92 doctors every lecture in the format of webinar 
with dialogue, questions and answers, chatting and real time translation. 

To sum up, such newly implemented virtual educational webinars as series 
of online lectures about current, modern evidence-based approach to COVID-19 
patients given by lecturers, experiencing and young motivated teachers have been 
positive evaluated by participants from Republic of India, young doctors, our 
alumni. Positive feedbacks suggest the further development of innovative 
educational concept in coming times in spite of worldwide epidemiologic 
situation. 

Conclusions. Postgraduate medical education is essential and very 
important for medical doctor, especially in the times of newly detected and 
emergent infectious disease. Since information is changing every day with new 
facts and data, monitoring of the based evidenced scientific papers should be used 
as fundamentals for creation of core of the lecture-webinar. It should be especially 
valuable to share own clinical knowledge and cases, and vivid dialogue with 
listeners as questions-answers within webinar can made the lecture more 
emotional comfort with audience. 

Teamwork among all members of working project group should be 
competent based, polite, strong motivated and with self-criticism as well as able to 
be artistic and laconic within delivering and translation of the webinar. Feelings of 
staying in touch with virtual lecture hall and all listeners can help a lot and 
improve prior lecturer experience.  

Implementation of the first virtual project of webinars lectures “Current 
issues of COVID-19” in the Bukovinian state medical university for physicians of 
Republic of India had positive evaluation and feedbacks, that motivate for future 
improvement of such educational support at the post graduate medical education 
level. 
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Лептоспіроз є одним з найпоширеніших бактерійних зоонозів із 

системним ураженням ендотелію судин, ниркової та гепатобіліарної систем. 
Серед тяжких форм лептоспірозу летальність може становити 30-35%. На 
сьогодні відомо більше двох сотень патогенних для людини лептоспір. В 
епідемічному процесі задіяні гризуни, дрібні ссавці, також домашні тварини, 
які виділяють збудника в довкілля з сечею. Людина контамінується рановим, 
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пиловим і фекально-оральним шляхами. Інкубаційний період становить в 
середньому від 7-14 днів. Сприйнятливість населення висока. Епідеміологи 
відзначають професійний характер недуги, виділяють групи ризику [1]. 

В останні роки в Україні спостерігається ріст захворюваності на 
лептоспіроз і почастішання тяжкого перебігу з летальністю, яка зросла в 
десяток разів. Найбільш поширений (за даними Центру громадського 
здоров’я, м.Київ, 2019) у західних та центральних областях. [2]. Відмічається 
тенденція до урбанізації лептоспірозів [3]. Щорічно реєструють понад 300 
випадків лептоспірозу серед українців, до 20% випадків – біля 80 осіб гинуть 
від летальних ускладнень [4]. Зловживання алкоголем є притаманною 
соціальною рисою певних груп українців. Спостерігали клінічний випадок 
цієї інфекційної хвороби в Обласній клінічній лікарні в інфекційному 
відділенні в жінки зрілого віку, прибиральниці вулиць з фактором 
зловживання алкогольними напоями (Leptospira icterohaemorrhagiae).  

Розрізняють жовтяничні і безжовтяничні форми лептоспірозу різного 
ступеня тяжкості. Диференціювати лептоспіроз потрібно, передусім, з 
вірусними гепатитами, іктеричні форми з жовтяницями різного ґенезу, а 
безжовтяничні форми часто нагадують грип (на початкових стадіях) [5].  

Перебуваючи в інфекційному стаціонарі хворій було призначено 
комплексне етіопатогенетичне, симптоматичне лікування (дезінтоксикаційні, 
етіотропні препарати, кортикостероїди коротким курсом, гепатопротектори, 
серцеві препарати, пробіотики та ін.). Cтан хворої поступово впродовж 
перебування в стаціонарі покращувався: з’явився апетит, менше турбувала 
тяжкість в ногах, особливо при ходьбі, посвітліли шкірні покриви, однак ще 
відмічалася субіктеричність склер та пальпувався нижній край печінки.  

Вірогідно, такий перебіг лептоспірозу з уповільненою регресією 
жовтяничного синдрому корелює з супутніми шкідливими звичками, а саме 
зловживання алкогольними напоями. Цікавим клінічним фактом є поява 
екзантеми на шкірі тулуба, стегнах, що супроводжувалася свербінням. Ця 
ситуація може бути розцінена як прояв алергічного дерматиту, однак в 
закордонному фаховому виданні цю ознаку віднесено до притаманних 
лептоспірозу [6].  

Лептоспіроз як інфекційне захворювання може по-різному перебігати 
при різних коморбідних станах, а даний випадок лептоспірозу в жінки 
зрілого віку на тлі тривалого зловживання алкоголем має певні клінічні 
особливості, зокрема невиражений гарячковий синдром. Маніфестація 
лептоспірозу мала всі типові клінічні синдроми, за винятком гарячкового. 
Однак саме цей стан – раптове підвищення температури тіла до високих 
фебрильних цифр на тлі вираженої м’язової слабкості, больового синдрому в 
ділянці литкових м’язів є чи не найголовнішими на початкових стадіях до 
появи жовтяниці.  

Науковці Малайзії наводять результати когортного дослідження серед 
працівників сфери прибирання міста, в якому за допомогою методів 
статистичного аналізу навели превалентність лептоспірозу за даними 
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полімеразно-ланцюгової реакції у 394 осіб. Так, саме прибиральники вулиць 
та працівники сфери вивозу міського сміття становили групу високого 
професійного ризику. Таким чином, у 15,5% осіб, що замітають вулиці, та у 
9,4% працівників, що задіяні у вивезенні сміття,  виявлено лептоспіроз у 
вигляді безсимптомного перебігу. Зрештою, науковці описують найбільш 
валідні фактори ризику інфікування патогенними лептоспірами: похилий та 
старечий вік, великий робочий стаж за професією та замітання вулиць, 
ймовірно через пиловий шлях інфікування [7].  

Висновки. Існують певні труднощі своєчасної діагностики 
лептоспірозу. Клініцистам варто більше приділяти увагу питанням 
диференційного діагнозу станів, що супроводжуються синдромами 
інтоксикації та жовтяниці з гепатоспленомегалією, звертати увагу на 
коморбідність та хронічні інтоксикації (алкогольними напоями, 
наркотичними препаратами тощо).  

Для працівників галузей з високим ризиком інфікуватися патогенними 
лептоспірами (до прикладу, працівникам сфери прибирання) як один з 
ефективних заходів попередження ранового і пилового лептоспірозу 
рекомендувати використання засобів індивідуального захисту (рукавичок та 
маски), працівникам фермерської галузі слідкувати за вакцинацією тварин.  
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