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Ш а н о в н і  к о л е г и  !  

Десяті марзєєвські читання відбуваються на тлі 
неймовірно важких випробовувань для країни, складної 
соціально-економічної ситуації. Буремність останніх подій 
веде до стрімкого зростання ризиків погіршення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя, виникнення 
глобальних техногенних катастроф, невідворотного 
забруднення довкілля. В ці часи стає ще більш вагомою 
визначальність попереджувальної ролі гігієнічної науки в 
загальнодержавних процесах, спрямованих на збереження 
здоров'я населення та навколишнього середовища. 

Саме тому навожу коротенький витяг з статті 
директора Центру науки і технологій університету 
Колорадо Роджера Пілке «Соціальна функція науки» 
(«Nature» 27 березня 2014 р.) з посиланням на відомого 
фізика і громадського діяча Джона Бернала та його працю 
1939 р., в якій підкреслено, що «Національний науковий 
фонд США має фокусувати свої зусилля на дослідженнях, 
що перетворюють і поліпшують наше життя, сприяють 
розумінню світу…». 

Погоджуюся як з першим так і другим 
твердженням. 

Чому? На мою думку, дослідник не повинен 
обмежувати свої прагнення певними умовами. Він має 
вивчити, зрозуміти, дійти до суті того чи іншого явища, 
детально дізнатися про предмет його наукового пошуку, 
діяти на випередження. 

Діяльність Державної установи «Інститут гігієни 
та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМНУ» завше 
була сконцентрована на вирішенні доленосних для 
суспільства проблем, які потребують негайних та рішучих 
дій науковців з метою запобігання виникнення недоліків, 
що загрожують безпеці держави, її розвитку та охороні 
здоров‘я громадян. І невід’ємна частина – на 
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попередженні, а в разі необхідності – виправлення 
допущених помилок. 

Тож сьогодні, коли життя майже кожної людини 
надзвичайно сильно пов’язане з техно-екосистемами, а 
масштаби цих взаємостосунків постійно зростають, 
ключовими напрямками гігієнічної науки та санітарної 
практики в найближчі роки мають стати : 

– удосконалення протиепідемічних і гігієнічних 
заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров‘я 
населення в місцях його проживання; 

– безпека енергетичної галузі народного 
господарства країни, котра повинна зазнати істотного 
реформування; 

– впровадження сучасних інформаційних 
технологій; 

– інтеграція в світову наукову спільноту. 
Впевнений, під час проведення конференції в творчій 

атмосфері фахових комунікацій виникнуть спільні наукові 
бачення цілого ряду пріоритетних еколого-гігієнічних 
проблем, що відповідають нагальним запитам країни та 
суспільства. Наші зусилля мають бути спрямовані на 
подальший розвиток гігієнічної науки, ефективне 
впровадження її досягнень в практику. 

Окремо про майбутнє нашої науки. Сьогодні воно в 
руках молодих вчених – гігієністів, яких необхідно 
підтримувати Вас як в науковому пошуці, так і в інших 
питаннях. Адже саме їм досягати нових вершин в науці, 
утверджуючи свої інтелектуальні сили, наукові ідеї та 
розробки, публікуючись в провідних вітчизняних та 
міжнародних виданнях. 
 
Бажаю наснаги та успіхів! 
 

А.М. Сердюк 
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ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА НАСЕЛЕННЯ – 
СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК СУЧАСНОЇ МЕДИКО-

ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
Академік НАМН України Сердюк А.М. 

Життя значної частини людства надзвичайно сильно пов‘язане 
з техно-екосистемами. Масштаби цих взаємостосунків постійно 
зростають, знаходяться в центрі уваги науковців і активно 
обговорюються в суспільстві, що цілком зрозуміло. Особливо це 
стосується визначальної складової економіки – енергетики, від рівня 
функціонування якої залежить як перспектива розбудови держави, так 
і стан довкілля та здоров‘я населення. 

Президент країни наголосив, що тотальна реформа 
енергетичного сектору повинна бути одним з пріоритетів державної 
політики. Основними принципами реформи, задекларованими в 
оновленій Енергетичній Стратегії, є безпека та екологічність. Відтак 
питання енергетичної безпеки населення стають стратегічним 
напрямком медико-екологічної політики держави. 

Водночас, беручи за пріоритет здоров‘я людей, як це 
задекларовано в усіх міжнародних документах ООН, ВООЗ, ЄС, 
України, унебезпечення населення від негативного впливу 
забруднення довкілля теплоенергетичними об‘єктами переходить в 
розряд першочергових завдань і стає визначальним в роботі всіх 
рівнів влади. 

Слід підкреслити, що Україна у 2010 р. ратифікувала 
Протокол про приєднання до Договору щодо створення 
Енергетичного співтовариства, у рамках якого взяла на себе 
зобов'язання відповідати нормам Директиви 2001/80/ЄС щодо 
зниження викидів забруднюючих речовин (пилу, оксидів сірки й 
азоту) великими паливоспалювальними установками до 31.12.2017 р. 
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Основні напрямки роботи по виконанню Україною 
екологічних зобов’язань відповідно до вимог ЄС полягають в : 

– координації суб’єктів загальнодержавної системи 
моніторингу за станом атмосферного повітря; 

– відповідності аналітичних методів контролю сучасним 
вимогам лабораторних (інструментальних) досліджень; 

– підвищенні рівня контролю за забрудненням повітря 
природоохоронними та санітарно-епідеміологічною службами; 

– впровадженні економічних механізмів стимулювання 
підприємств щодо впровадження нових технологій та виконання 
природоохоронних заходів… 

І це цілком зрозуміло, зважаючи на те, що енергетика, яка, в 
основному, базується на газі, не може повністю задовольнити 
народногосподарські потреби. Україна змушена приймати ці виклики, 
шукаючи можливості виходу з енергетичної кризи. 

Невтішною залишається ситуація на теплових 
електростанціях. Станом на кінець 2010 р. 84% блоків перевищили 
межу фізичного зношення й потребували модернізації або заміни. 
Зношеність устаткування призводить до перевитрат палива, 
зменшення робочої потужності та погіршення екологічних показників 
і, відповідно, посилення негативного аерогенного впливу на здоров’я 
населення. Досить підкреслити, що на підприємства з виробництва та 
розподілення електроенергії, газу та води припадає 43% викидів 
забруднюючих речовин та 53% діоксиду вуглецю в атмосферне 
повітря. 

В умовах недостатності газового енергетичного ресурсу ми 
можемо прогнозувати збільшення частки підприємств, які будуть 
використовувати вугілля та інші види органічного палива. На жаль, 
виробники забувають, що й за таких умов діяльність підприємств 
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повинна відповідати гігієнічним стандартам. 
Першочерговими завданнями подальшого розвитку теплової 

генерації мають бути : 
 модернізація та реконструкція наявних потужностей ТЕС для 

подовження строку служби устаткування на 15–20 років; 
 збільшення встановлених потужностей, зниження питомих 

витрат палива та приведення обладнання у відповідність до 
міжнародних стандартів;  

 оснащення станцій системами пилогазоочищення для 
зниження викидів пилу, оксидів сірки та азоту; 

 проведення оцінки ризику для здоров’я населення. 
Кількісна оцінка впливу забрудненого повітря на здоров’я 

населення повинна здійснюватися шляхом використання методології 
оцінки ризику, котра опрацьована в Інституті ім. О.М.Марзєєва і 
базується на слідуючих основних положеннях: ідентифікації 
небезпеки, визначенні «доза-відповідь», характеристиці ризику. 
Подальші обов'язкові кроки – управління ризиком та інформування 
щодо них відповідних органів влади, підприємств та населення. 

Для підвищення безпеки енергетичного комплексу України 
концептуально слід об‘єднати зусилля вчених і практиків по взаємно 
пов'язаним напрямкам: наука, освіта, виробництво, медицина, що 
прискорить імплементацію інноваційних розробок, новітніх 
виробничих та медичних технологій, інших результатів наукових 
досліджень. 

Зрозуміло, вище викладене потребує прискорення 
інноваційного розвитку медичної науки, визначення пріоритетів її 
розвитку, запровадження грантової форми фінансування установ, 
персоналізації фінансування проривних наукових груп та напрямків. 
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МОЖЛИВІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 
ГІГІЄНІЧНОЇ НАУКИ 

Тимченко О.І. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Переважна більшість захворювань, на які страждає людина, є 
мультифакторними, тобто такими, що в своєму розвитку мають 
успадковану частину (спадкова схильність), яка реалізується у 
захворювання під впливом тих чи інших зовнішніх факторів. Більша 
частина вроджених вад розвитку новонароджених також має 
мультифакторне походження. Ці ж хвороби виступають і основними 
причинами смерті населення України, як і у світі в цілому. 
Виникнення і подальший перебіг мультифакторних хвороб об’єднані 
концепцією (системою поглядів на те чи інше явище), в якій 
стверджується, що за рахунок зменшення впливу чинників 
зовнішнього оточення людини існує можливість попередити хворобу, 
відстрочити її прояви на більш старший вік або навіть винести 
початок захворювання за рамки середньої тривалості життя (WHO, 
2002). Така концепція надає основну роль у забезпеченні здоров’я 
людини профілактичним заходам, спрямованим на видалення 
шкідливих чинників із оточення людини та розвиток адаптаційно-
компенсаторних процесів як в окремому організмі та у великих 
угрупованнях людей. 

В рамках вказаної концепції гігієнічна наука та практика 
набувають дуже важливого значення. Оскільки гігієна є наукою, що 
інтегрує знання відносно можливості збереження і зміцнення здоров’я 
людини, розвиток фундаментальних та прикладних досліджень в 
галузі гігієнічної науки повинен забезпечувати наукове обґрунтування 
заходів попередження хвороб і погіршення самопочуття, виникнення 
та/або перебіг яких пов’язані з впливом чинників середовища, що 
оточує людину. Першочерговими завданнями уявляються : 
 формування стратегії розвитку гігієни на основі міжгалузевих 

підходів; встановлення реальної загрози здоров’ю людини від 
чинників довкілля із застосуванням методології оцінки 
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ризиків, аналітичної епідеміології з молекулярно-генетичними 
методами включно, визначення шкоди здоров’ю з 
економічними оцінками в сфері управління ризиком; 

 удосконалення методології регламентування шкідливої дії 
чинників на здоров’я населення на основі концепції 
допустимого ризику; гармонізація вітчизняної нормативно-
методичної бази згідно з вимогами ЄС; 

 розвиток методів екологічного моніторингу, кінцевою метою 
якого є необхідність визначення джерел потенційного ризику 
для здоров’я та отримання інформації для осіб, що планують і 
приймають рішення в сфері як політики, так і конкретних дій 
стосовно довкілля; 

 обґрунтування методів моніторингу за біологічними 
маркерами; визначення зв’язків між зовнішньою і поглинутою 
дозою речовини (фактора), розвитком адаптаційно-
компенсаторних процесів і ризиком погіршення здоров’я; 

 удосконалення інформаційних систем нагляду за громадським 
здоров’ям на основі управління як джерелами забруднювачів, 
так і здоров’ям населення (чинниками, які визначають ступінь 
дії забруднювача на здоров’я людини); створення державної 
служби генетичного моніторингу, як це передбачено 
законодавством; 

 відбір критеріїв і вдосконалення методів оцінки 
індивідуального і громадського здоров’я, в т.ч. здоров’я 
здорових та ранніх проявів його пошкодження; 

 визначення розмірів адаптаційно-компенсаторного потенціалу 
при впливі на організм чинників різного походження;  

 визначення індикаторів і моніторинг виконання планів в сфері 
гігієни довкілля за моделлю DPSEEA (Driving forces – Pressure 
– State – Exposure – Effect – Action). 
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Проблеми антропогенного 
забруднення навколишнього 

середовища, контроль його стану 
ПОШУК ГІГІЄНІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ 

ЯКОСТІ ПОВІТРЯ ПІДЗЕМНИХ ГАРАЖІВ 
Акіменко В.Я., Стеблій Н.М. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Актуальність. Кількість легкових автомобілів у великих 
містах з року в рік зростає (Ходикіна І.Ю., 2011, Марков О.Д., 2012). 
Виникає проблема їх паркування, одним із перспективних шляхів 
рішення якої є будівництво стоянок і багатоповерхових гаражів, в 
тому числі підземних. Оскільки автомобіль є потужним джерелом 
забруднення повітря, без відповідної вентиляції такі споруди не 
можуть функціонувати. При організації повітрообміну в підземних 
гаражах вступають в протиріччя вимоги до економії енергії і 
забезпечення необхідної якості повітря. Вимогу ДБН В.2.3-15:2007 
забезпечити в повітрі гаража з допомогою загально обмінної 
вентиляції концентрацію СО згідно ГОСТ 12.1.005-88, не можна 
вважати достатньо науково обґрунтованою, оскільки в гаражі 
перебувають не тільки працюючі, а й населення (хворі, діти, вагітні і 
т.п.) (Акіменко В.Я., 2011). Удосконалення двигунів автомобілів і 
методів очистки відпрацьованих газів в останні роки суттєво змінило 
питомі викиди основних хімічних забруднювачів повітря, тому треба 
продовжувати пошук нових гігієнічних критеріїв оптимального 
функціонування вентиляції підземних гаражів. 

Мета. На базі оцінки потенційного ризику для здоров’я 
людини забруднення повітря удосконалити деякі гігієнічні 
рекомендації до проектування систем вентиляції підземних гаражів. 

Результати. Проведений аналіз інформаційних джерел 
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показує, що як якісні, так і кількісні гігієнічні критерії проектування 
систем вентиляції приміщень в різних країнах суттєво відрізняються. 

Оскільки в останні роки величини питомих викидів продуктів 
згоряння палива сучасних автомобілів суттєво змінились, діючі 
критерії проектування вентиляції підземних гаражів в Україні не 
відповідають реальному складу парку легкових автомобілів в містах 
(Редзюк А.М. та ін., 2011). Це приводить до системної помилки при 
розрахунках ефективності роботи систем вентиляції гаражів. Треба 
відмітити, що вітчизняні нормативно-технічні документи не 
враховують СО2 як критерій забруднення повітря гаражів. 

В різних країнах в методиках розрахунку розсіювання 
забруднення повітря автомобілями питомі викиди продуктів згоряння 
палива суттєво відрізняються в залежності від того, як враховують тип 
двигуна (бензиновий, дизельний), його робочий об’єм та режим 
роботи, швидкість руху автомобіля, активізацію каталізатору, 
технічний стан автомобіля та багато інших моментів. 

Нами проведені розрахунки забруднення повітря підземного 
гаража за основними забруднювачами повітря (СО, NOx, CH, CO2, 
формальдегід, бенз/а/пірен), які можуть утворитися за умови 
використання вибраного підземного простору протягом 20-
хвилинного інтервалу з максимальною інтенсивністю руху 
автомобілів в середині приміщення. 

Результати проведеного розрахунку об’ємних витрат 
припливного повітря для підземного гаража свідчать, що необхідно 
регулювати повітрообмін в приміщенні гаража як по СО, так і по NOx. 

Для гігієнічної оцінки ймовірного впливу досліджених 
речовин у повітрі підземного гаражу на здоров’я людей були 
визначені канцерогенний та не канцерогенний ризики (Методичні 
рекомендації, наказ МОЗ України № 184 від 13.04.2007 р.). При 
розрахунках канцерогенного ризику умовно приймали, що людина 
перебуває на території гаража 1 годину. 

Висновки. Враховуючи, що величини індивідуального 
канцерогенного ризику, який формується формальдегідом та 
бенз/а/піреном в повітрі гаража в агравованих умовах його 
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експлуатації (час пік, заїзд-виїзд більше 35% авто від проектної 
місткості, відсутність вентиляції), знаходяться нижче прийнятного 
ризику для здоров’я населення, неканцерогенний ризик по СО і СН 
являється допустимим, а по NOx - – виходить за ці межі, максимально 
разову ГДК оксидів азоту для атмосферного повітря можливо 
рекомендувати як гігієнічний критерій проектування автоматизованої 
системи вентиляції підземного гаража. 

ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА СТАН 
ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
Бойчук І.Р., Крамарьова Ю.С.* 

Кіровоградське міжрайонне Управління Головного 
управління Держсанепідслужби у Кіровоградській області, 

м. Кіровоград;  
*ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 

м. Дніпропетровськ 

Екологічний стан поверхневих водних об’єктів і якість води в 
них є вирішальними чинниками в формуванні санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення. У сучасний період 
загострення багатьох екологічних проблем, пов’язаних із 
забрудненням природних вод, особливого значення набувають 
питання дослідження якості водних ресурсів. Проблема оцінки якості 
поверхневих вод сьогодні є актуальною та дискутабельною не лише 
для гігієністів, а й для широкого кола споживачів води, і вимагає 
постійної уваги у зв’язку зі зростаючим антропогенним 
навантаженням на водні об’єкти. 

Вивчення екологічного стану природних вод має важливе 
значення для наукових досліджень і практичних потреб, оскільки дає 
змогу раціонально використовувати водні об’єкти та забезпечити їхню 
охорону від забруднення. Об’єктом нашого дослідження були 
поверхневі водойми Кіровоградської області, а саме: річка Інгулець, 
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яка протікає через Олександрійський та Петрівський райони та 
використовується для господарсько-питних цілей, зрошення і 
культурно-оздоровчих потреб (в Петрівському утворює Іскрівське 
водосховище, яке є джерелом централізованого водопостачання 
м. Жовтих Вод та смт. Петрове.) і її протоки р. Бешка, Зелена, Жовта, 
які належать до Дніпровського басейну р. Дніпро. 

Для проведення лабораторних досліджень відбір проб води 
проводився в 17 точках, враховуючи розміщення каналізаційних 
очисних споруд. Дослідження проводилися впродовж 2011–2013 років 
наступними показниками: запах, кольоровість, колір, мутність, 
прозорість, плаваючі домішки, плівки, зважені речовини, РН, 
розчинений кисень, БСК-5, окиснюваність, лужність, загальна 
жорсткість, сухий залишок, кальцій, магній, залізо, хлориди, 
сульфати, аміак, нітрити, нітрати, СПАР, нафтопродукти, мідь, 
загальне мікробне число, індекс ЛКП, коліфаги, бактерії роду 
сальмонела та шигелла, яйця гельмінтів. 

Питома вага досліджених проб води, які не відповідали 
санітарним нормам за санітарно-хімічними показниками становила 
38,5%, за мікробіологічними показниками – 29,4%. 

Найбільший відсоток відхилень за санітарно-хімічними 
показниками відмічається у пробах, відібраних з Іскрівського 
водосховища в районі смт. Петрове – 65,1%; за мікробіологічними 
показниками – у пробах води, відібраних в місці впадіння р. Зеленої в 
Іскрівське водосховище поблизу с. Мала Ганнівка (78,1%). 

Пріоритетний вплив на функціонування річкових екосистем 
здійснює антропогенний чинник, порушуючи природний стан 
водотоків і привносячи невластиві компоненти, які спричинюють до 
зміни складу і властивостей води у водному об’єкті, тобто 
спричинюють погіршення її якості. Дослідження якості води водойм 
свідчать про їх забруднення неочищеними та недостатньо очищеними 
стоками з перевантажених каналізаційних очисних споруд, які в 
більшості випадків знаходяться у незадовільному технічному стані, за 
рахунок скиду стічних вод у поверхневі водойми без належної 
очистки, самовільного скиду стічних вод від приватного сектору, 
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недотримання режиму у прибережних смугах і водоохоронних зонах, 
порушення процесів самоочищення водойм внаслідок утворення 
штучних водосховищ та незадовільного режиму їх експлуатації. 

ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ХЛОРУВАННЯ У ВОДІ 
ПЛАВАЛЬНИХ БАСЕЙНІВ ТА ФАКТОРИ, ЩО 

СПРИЯЮТЬ ЇХ УТВОРЕННЮ 
Бурлака А.І., Гаркавий С.І., Коршун М.М., Соболь В.А.* 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,  
*ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Для досягнення позитивного впливу плавання на організм 
відвідувачів та оптимізації умов їх перебування у плавальних 
басейнах (ПБ) необхідно контролювати якість води та дотримуватися 
превентивних заходів щодо утворення тригалометанів (ТГМ). 
Зазначене потребує виявлення факторів, які сприяють утворенню ТГМ 
та забрудненню ними води і повітря ПБ. 

Мета – гігієнічна оцінка якості води ПБ за вмістом ТГМ та 
характеристика факторів, що сприяють їх утворенню. 

Обстежено 3 ПБ з різними методами знезаражування води і 
режимами експлуатації. У ПБ-1, де існують велика та мала чаші (ВЧ 
та МЧ), вода хлорується, у ПБ-2 – озонується у комбінації з 
препаратами хлору, в ПБ-3 – опромінюється ультрафіолетом (УФО) у 
комбінації з препаратами хлору. Для визначення забруднення води 
ТГМ та санітарно-хімічного аналізу води здійснювали відбір проб в 
кожному басейні протягом 10 послідовних тижнів. Під час відбору 
проб фіксували температуру, загальну кількість відвідувачів і pH 
води. Як контроль використовували водопровідну воду (ВВ), яку 
відбирали з крану у приміщенні ПБ. Статистичну обробку цифрових 
даних проводили методом варіаційної статистики та кореляційного 
аналізу; вірогідність розходжень оцінювали за t-критерієм Стьюдента. 

Встановлено, що під час експлуатації у воді ПБ утворюються 
ТГМ: хлороформ (ХФ), дибромхлорметан (ДБХМ), бромдихлорметан 
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(БДХМ). Вміст бромоформу у воді ПБ і ВВ є нижчим від межі 
кількісного визначення методу. 

Найбільші концентрації ТГМ виявлено у воді ПБ-1, що 
знезаражується гіпохлоритом натрію, найменші-у воді ПБ, що 
знезаражується комбінацією УФО та хлорвмісних реагентів. 
Концентрація ТГМ у воді з ВЧ ПБ-1 є достовірно вищою за таку у воді 
ПБ-2 та ПБ-3 (у 4 та 9 разів відповідно), де використовують 
комбіновані методи знезаражування води. У воді всіх ПБ концентрації 
ХФ є вищими ніж у ВВ. Середні концентрації ХФ в 10 пробах води 
ВЧ та МЧ ПБ-1 вище від ВВ в 6 разів і перевищують ГДК ХФ у ній в 3 
рази. В той же час, у воді ПБ-2 ГДК ХФ перевищена лише в одній з 
десяти проб на 5,8%. У воді ПБ-3, як і у ВВ, концентрації ХФ менші за 
ГДК. 

У всіх пробах води з чаш ПБ в сумі ТГМ основну частину 
складає хлороформ: в ВЧ ПБ-1 − в середньому 95,88±0,31%, в МЧ ПБ-
1 − в середньому 95,64±0,39%, в ПБ-2 − в середньому 95,43±0,24%, в 
ПБ-3 − в середньому 91,28±1,43%). Між концентрацією ХФ і сумою 
ТГМ у воді кожного ПБ виявлено прямий кореляційний зв’язок 
(rs=0,95–1, p < 0,01). 

Досліджено вплив деяких факторів (тижневого робочого 
навантаження, перманганатної окиснюваності, температури та pH 
води) на утворення ХФ і ТГМ у воді кожного ПБ. Результати 
кореляційного аналізу свідчать про наявність статистично 
достовірного зв’язку між концентрацією ХФ або сумою ТГМ та 
перманганатною окиснюваністю (rs = 0,70−0,83), температурою води 
(rs = 0,70−0,80) і кількістю відвідувачів (rs = 0,81−0,97). Між 
утворенням ТГМ та pН води ПБ кореляційного зв’язку не виявлено. 

Висновки 
1. Метод знезаражування води істотно впливає на її якість в 

ПБ. При використанні для знезаражування комбінованих методів 
(УФО + хлор, озон + хлор) якість води за вмістом ТГМ є достовірно 
вищою у порівнянні з хлорованою водою ПБ. 

2. Концентрацію ХФ можна вважати індикатором вмісту ТГМ 
у воді ПБ, оскільки частка ХФ серед суми ТГМ в середньому 



 16 

становить більше 90%, а коефіцієнт кореляції Спірмена наближається 
до одиниці. 

3. Результати кореляційного аналізу свідчать про наявність 
статистично достовірного зв’язку між концентрацією ХФ або суми 
ТГМ, з одного боку, і перманганатною окиснюваністю, температурою 
води чи кількістю відвідувачів ПБ, з іншого, як при хлоруванні, так і 
при його комбінації з озонуванням або ультрафіолетовим 
опромінюванням. 

ГІГІЄНІЧНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ 
САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН ДЛЯ 

АВТОМАТИЧНИХ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СТАНЦІЙ 
Бухало І.Л., Махнюк В.М., Могильний С.М., Стирта З.В. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Фахівцями лабораторії ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ» 
проведено санітарно-гігієнічну оцінку матеріалів розміщення 18 
автоматичних газорозподільних станцій (АГРС), що знаходяться в 
Львівській, Івано-франківській, Закарпатській, Чернігівській областях 
в умовах забудови, що склалася та потребують встановлення СЗЗ 
згідно з їх несприятливим впливом на навколишнє середовище. 

Метою санітарно-гігієнічних досліджень було визначення та 
встановлення санітарно-захисних зон (СЗЗ) для зазначених об’єктів на 
підставі вивчення їх впливу на навколишнє середовище сельбищної 
території. 

Вищенаведені АГРС були побудовані за Радянських часів як 
магістральні. Станом на сьогодні ці об’єкти використовуються тільки 
як газорозподільні, тобто виконують функцію регулювання тиску газу 
та подачі його для населення. При цьому виникло питання вивчення 
можливості функціонування цих АГРС на території, наближеної до 
житлової забудови населених пунктів. 

У санітарній класифікації "Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунктів. ДСП № 173-96" (п.19, 
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додаток № 4) визначено наступне. Для газорозподільчих станцій 
магістральних газопроводів з одоризаційними установками 
меркаптанами встановлена СЗЗ розміром у 300 м. Пряме посилання 
щодо АГРС, які не є магістральними і не мають одоризаційних 
установок меркаптанів, відсутнє. 

За результатами санітарно-епідеміологічної оцінки матеріалів 
з вивчення впливу на навколишнє середовище зазначених АГРС за 
фактичним станом забруднення атмосферного повітря показав, що 
валовий викид від цих об’єктів становив в межах від 5,28 до 376,3 
т/рік, в тому числі метану – 1,6–373,5 т/рік, що становить 38,3–99,99% 
від всіх викидів. 

Згідно з розрахунками розсіювання шкідливих речовин в 
атмосферному повітрі, наданими в проектах, встановлено, що 
максимальні концентрації забруднюючих речовин на відстані 96–
295 м від джерел викидів до найближчих житлових будинків не 
перевищували гігієнічні нормативи за ДСП–201-97 "Державні 
санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від 
забруднення хімічними та біологічними речовинами)" і становили: 
діоксиду азоту – 0,135-0,280 ГДК, оксиду вуглецю – 0,260–0,320 ГДК, 
метану – 0,145-0,282 ГДК. Зазначені розрахунки по кожному 
окремому об’єкту були підтверджені натурними дослідженнями. 

Еквівалентний рівень шуму на межі найближчої житлової 
забудови за результатами натурних досліджень становив 30-43 дБА, 
що відповідає СН № 3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в 
помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 
застройки". 

Також були вивчені матеріали щодо розрахунків зон 
вибухопожежобезпеки мінімальні відстані до житлової забудови 
становили 56,8–123,6 м, що не перевищували розміри запропонованої 
проектом СЗЗ. 

Вищезазначене дає підстави розглянути питання щодо 
обґрунтування встановлення розмірів СЗЗ для кожного окремого 
об’єкта. 

Актуальним на сьогодні залишається проблема вдосконалення 
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санітарної класифікації сучасних газорозподільних станцій з 
урахуванням їх потужності, впровадження сучасних технологій та 
природоохоронних заходів. 

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 
ВИПРОМІНЮВАННЯ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ 

БАЗОВИМИ СТАНЦІЯМИ ТА РАДІОТЕЛЕФОНАМИ 
СТІЛЬНИКОВОГО ЗВЯЗКУ СТАНДАРТУ DCS-1800 

Галак С.С., Думанський В.Ю. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Найбільш поширеним джерелом електромагнітного 
випромінювання в сучасних умовах України є обладнання 
стільникового мобільного зв’язку стандарту DCS-1800, яке в тому чи 
іншому ступені впливає на стан здоров’я населення. 

В зв’язку з цим виникла об’єктивна необхідність: у гігієнічній 
оцінці електромагнітного випромінювання в місцях розміщення та 
експлуатації обладнання стільникового зв’язку стандарту DCS–1800; у 
вивченні впливу даного фактору на функціональний стан організму; в 
обґрунтуванні гігієнічних нормативів на електромагнітне 
випромінювання радіотелефонів стільникового зв’язку стандарту 
DCS–1800. За результатами досліджень встановлено основні 
закономірності територіально-просторового розподілу рівнів ЕМВ від 
засобів стільникового зв’язку стандарту DCS–1800. Так, базові станції 
(БС) стільникового мобільного зв’язку стандарту DCS-1800 на 
прилеглих до них територіях на висоті 2 м від поверхні землі на 
відстанях 2–200 м від них створюють рівні ЕМВ не більше 
0,768 мкВт/см² при гігієнічному нормативі для населення – 2,5 
мкВт/см². На висотах 13 м та вище від поверхні землі рівні ЕМВ від 
БС в ряді випадків перевищують гранично допустимий рівень 
2,5 мкВт/см². Встановлено, що при розміщені антен декількох БС в 
порівнянні з розміщенням антен однієї БС, рівень ЕМВ збільшується 
на 45-58%, а зони обмеження забудови розширюються на 19–38%. 
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Найбільші рівні ЕМВ від БС спостерігаються в радіоекранованих 
приміщеннях, а найменші – при розташуванні БС на домінуючих 
висотах сільської та міської місцевості. Поруч з наведеним 
встановлено, що густина потоку електромагнітної енергії (ГПЕ) на 
відстані 5 см від радіотелефону в залежності від моделі коливається 
від 7,8 до 51,52 мкВт/см². 

Для забезпечення біологічного експерименту з вивчення 
впливу ЕМВ на морфо-функціональний стан піддослідних тварин була 
розроблена фізична модель ЕМВ частотою 1800 МГц та опромінююча 
система ОС-1800, які дозволили отримати реальну картину розподілу 
ЕМВ, що створюється радіотелефонами стільникового мобільного 
зв’язку стандарту DCS-1800, та забезпечити умови проведення 
біологічних досліджень, а саме: мінімальну тривалість роботи на 
випромінювання – 0,2 хв, максимальну тривалість роботи на випромі-
нювання – 30,0 хв, мінімальну паузу – 5 хв, максимальну паузу – 
60 хв, загальний час роботи на випромінювання на протязі доби – 
120 хв, стохастичний режим випромінювання, частоту випромі-
нювання – 180030 МГц, рівні впливу фактору – 10 мкВт/см², 
250 мкВт/см², 1000 мкВт/см². 

За результатами досліджень були встановлені закономірності 
формування реакцій відповіді на вплив ЕМВ частотою 1800 МГц при 
рівнях фактору 10 мкВт/см², 250 мкВт/см², 1000 мкВт/см², що 
проявляються структурно-функціональними змінами в організмі 
піддослідних тварин в залежності від часу дії та діючого рівня: зі 
збільшенням діючого рівня ЕМВ до 1000 мкВт/см² підвищується 
інтенсивність перекисного окислення ліпідів (р<0,05) та 
спостерігається різнонаправлений характер активності ферментів 
антиоксидантного захисту; в крові виявлено збільшення абсолютної 
кількості лейкоцитів (15,63±0,80 проти контролю 11,00±0,72), 
збільшення кількості сегментоядерних нейтрофілів (30,7±2,57 проти 
контролю 18,14±0,91), зменшення кількості лімфоцитів (63,43±3,02 
проти контролю 77,0±1,06) при р<0,05; доведено, що у піддослідних 
тварин під дією ЕМВ спостерігаються зміни у поведінкових реакціях. 

На основі виконаних радіофізичних, математично-
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планувальних, біологічних досліджень обґрунтовано та розроблено 
для населення гігієнічний норматив ЕМВ мобільних терміналів 
стільникового зв’язку стандарту DCS–1800; обґрунтовано гігієнічні 
вимоги щодо захисту здоров’я населення від впливу ЕМВ, що 
створюється БС стільникового зв’язку стандарту DCS–1800. 

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА 
МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ 

(50 ГЦ), ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ПІДЗЕМНИМИ 
КАБЕЛЬНИМИ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ З 

НАПРУГОЮ 110–330 КВ 
Думанський В.Ю., Біткін С.В., Думанський Ю.Д., 
Нікітіна Н.Г., Томашевська Л.А, Медведєв С.В., 

Зотов С.В., Кравчун Т.Е., Безверха А.П., Галак С.С., 
Павлик В.М. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

В зв’язку з ущільненими умовами міської забудови все 
гостріше ставиться питання про заміну в містах повітряних ліній (ПЛ) 
електропередачі на підземні кабельні лінії (КЛ). Для вирішення цього 
питання були використані і проаналізовані проектні матеріали 
будівництва кабельних ліній та результати власних досліджень, які 
дозволили визначити, що КЛ та їх електричні підстанції (ПС) є 
джерелами електричного та магнітного поля. Встановлено, що ці 
чинники розповсюджується в просторі на незначні відстані від КЛ та 
ПС. Максимальний рівень електричного поля на висоті 0,5 над 
поверхнею землі в місці проходження КЛ 110 кВ становить 0,5 кВ/м, а 
магнітного поля – 5,385 мкТл. По мірі віддалення від КЛ на висоті 
0,5 м над поверхнею землі і на віддалі 5 м від проекції КЛ на землю 
рівень електричного поля складає менше 0,1 кВ/м, а магнітного поля – 
1 мкТл. Аналіз матеріалів, отриманих при дослідженні КЛ – 330 кВ, 
яка була запроектована і побудована в Дніпропетровську, показав, що 
рівень електричного поля на висоті 0,5 м над КЛ, не перевищує 
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гігієнічний норматив 1 кВ/м, а магнітного поля – 10 мкТл По мірі 
віддалення від КЛ – 330 кВ рівень електричного поля на відстані 5 м 
від КЛ становить менше 0,1 кВ, а магнітного поля – 1 мкТл. Отримані 
результати були нами використані для постановки біолого-гігієнічних 
досліджень, які включали: розробку фізичної моделі магнітного поля 
50 Гц та побудову опромінюючої системи призначену для проведення 
біологічних досліджень впливу магнітного поля 50 Гц на піддослідних 
тварин (білі щурі); математичне планування біолого-гігієнічного 
експерименту; дослідження дії магнітного поля 50 Гц на 
функціональний стан піддослідних тварин за біохімічними, 
гематологічними, імунологічними, поведінковими показниками 
організму щурів; розробку гігієнічних нормативів магнітного поля для 
територій різного функціонального призначення. Результати біолого-
гігієнічних досліджень показали, що ефект впливу магнітного поля 
при рівнях 10; 30; 90 мкТл на метаболічний гомеостаз організму 
піддослідних тварин обумовлюється порушеннями обмінних процесів 
в крові та органах. Так, були виявлені зміни в паренхімі печінки щурів 
на протязі всього терміну експерименту (чотирьох місяців). Також 
було встановлено порушення білкового та вуглеводного обмінів. Під 
дією магнітного поля відбувалося порушення глікогенолізу і 
відповідне зниження енергетичних ресурсів в організмі, які 
призводили до порушення механізмів адаптації до дії магнітного поля. 
Ступінь порушень метаболічних систем залежав від рівня і часу дії 
магнітного поля. Встановлено також вплив магнітного поля на 
кількісний склад периферічної крові. Так, було визначено підвищення 
абсолютної кількості лейкоцитів, лімфоцитів у групах тварин, які 
знаходилися під впливом магнітного поля при рівнях 30 та 90 мкТл. 
Рівень гемоглобіну в крові тварин та середня концентрація його в 
еритроцитах за період експерименту був нижчим чим в контрольній 
групі тварин. Виявлені зміни в крові здебільшого посилювалися при 
підвищенні рівня магнітного поля, що може свідчити про формування 
адаптаційних процесів у крові та кровотворній тканині. За 
результатами імунологічних досліджень встановлено, що у тварин, які 
піддавались впливу магнітного поля. показники агломерації 
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лейкоцитів майже не відрізнялись від контролю. Це вказує на 
відсутність сенсибілізації тварин до дії магнітного поля. Результати 
фізіологічних досліджень показали, що магнітне поле викликає зміни 
у поведінкових реакціях тварин які свідчать, що даний фактор впливає 
на центральну нервову систему. 

На основі біолого-гігієнічних, фізичних, математичних 
досліджень з урахуванням технічних параметрів КЛ, функціонального 
призначення місцевості (житлова забудова; поза житловою забудо-
вою; ненаселена місцевість) обґрунтовано для населення гігієнічні 
нормативи магнітного поля змінного струму (50 Гц), при виконанні 
яких забезпечується захист здоров’я населення від впливу даного 
фактору. 

ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗМІЩЕННЯ 
ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Жданов В.В., Вітріщак С.В.*, Юркевич В.М.* 
Головне управління Держсанепідслужби у Луганській 

області,  
*ДЗ «Луганський державний медичний університет», 

м. Луганськ 

До теперішнього часу на Луганщині зберігається висока 
концентрація промислового, сільськогосподарського виробництва, 
транспортної інфраструктури в поєднанні з компактністю проживання 
населення, що створює додаткове антропогенне навантаження на 
біосферу, здоров’я населення, у т.ч. за рахунок негативного впливу 
місць видалення відходів. 

У структурі відходів найбільш питому вагу мають відходи 
вугільної промисловості, щорічний обсяг утворення яких становить до 
70% від загальної кількості відходів. 

В області працює 146 вугледобувних та вуглепереробних 
підприємств. За результатами інвентаризації виявлено 548 породних 
відвалів, у яких накопичено приблизно 68 млрд. т породи, це майже в 
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50 разів більше офіційних статистичних даних (1,4 млрд. т). Крім того 
необхідно врахувати що не враховано 134 відвали ТОВ 
«Промінвестекологія». З загальної кількості відвалів 66 – діючі й 
недіючі відвали, що горять. 

Відвали є джерелами забруднення атмосферного повітря 
шкідливими речовинами, концентрації яких у житловій забудові 
перевищують санітарно-гігієнічні нормативи. Особливо несприятлива 
ситуація по забрудненню атмосферного повітря спостерігається у 
Свердловськом регіоні де 62,5% відвалів що перебувають на балансі 
ДТЕК «Свердловантрацит» є палаючими; ДТЕК «Ровенькиантрацит» 
22,9% палаючих відвалів; ДП «Донбасантрацит» – 14,0% палаючих 
відвалів. На балансі ЛОД «Лугансквуглереструктуризація». 113 
породних відвалів ліквідованих шахт, з яких 27,4% (31) розташовані з 
порушеннями нормативних розмірів санітарно-захисної зони, 21,2% 
(24) за результатами температурної зйомки є палаючими або мають 
вогнища загоряння. 

За даним лабораторних досліджень санепідслужби у 2013 році 
рівні забруднення атмосферного повітря в районах розташування 
відвалів шахтної породи по відсоткам нестандартних проб 
оцінюються в м. Первомайську як надзвичайно небезпечні; у м. 
Антрациті – пилом – небезпечні, м. Свердловську – пилом – 
помірковано небезпечні. 

Шахтні відвали, особливо ті що горять, служать джерелами 
забруднення навколишнього середовища важкими металами, для яких 
характерна кумуляція як у компонентах навколишнього середовища 
так і в організмі людини. Дослідженнями встановлене, що в зоні 
впливу відвалів шахтної породи має місце накопичення в підвищених 
концентраціях сполук важких металів, у тому числі таких особливо 
токсичних як миш’як, свинець, барій і інші. У ґрунтах у районах 
розташування шахтних відвалів валовий зміст миш’яку виявлено в 
межах 0,25–91,4 мг/кг (ПДК – 2,0 мг/кг, кларк у ґрунті по 
Виноградову – 5 мг/кг). 

До елементів, що мають поширеність у підвищених 
концентраціях у порівнянні з регіональним геохімічним фоном, а в 
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окремих випадках і із ПДК для ґрунтів, крім миш’яку відносяться 
свинець, ртуть, сурма, барій, марганець і інші речовини. 

Детальний аналіз оцінки ступені забруднення територій у зоні 
впливу шахти дозволяє віднести територію до найбільш забрудненої. 
Ступінь впливу джерел забруднення наочно проглядається на 
прикладі визначення кислотності ґрунтів (рн) у зоні впливу шахти й 
інших джерел забруднення. Для ґрунтів у районі шахти характерна 
слаболужне (рн=7-8) і нейтральне середовище. У безпосередній 
близькості до джерел забруднення (як правило, це відвали й терикони 
гірської породи) рн ґрунтів в окремих пробах має слабокисле (рн>5,0) 
і навіть кисле (рн=5-4) середовище. 

Близьке (500 м і менш) по відношенню друг до друга 
розташування джерел забруднення навколишнього середовища поряд 
з особливостями природно-кліматичних факторів і рельєфу місцевості 
можуть сприяти посиленню формування ареалів забруднення. 

На досліджуваній території виявлялися майданчики 
аномальних ареалів забруднення, по сумарному показникові 
забруднення відносяться до категорії помірно-небезпечного 
забруднення (Zc = 16–32), усередині яких виділяються ділянки, 
ступінь забруднення яких належить до категорії небезпечного (Zc>32) 
і надзвичайно небезпечного (Zc>128) забруднення. Зони небезпечного 
й надзвичайно небезпечного забруднення припадають на території 
промислових майданчиків, санітарно-захисні зони підприємств, 
територій у районі розміщення сміття та відходів. Пріоритетними 
забруднювачами навколишнього середовища в центрі аномалії є сурма 
(Кс=250), миш’як (Кс=43,6), свинець (Кс=11), молібден (Кс= 11,1), 
мідь (Кс=10,7) і інші метали. 

У населених пунктах з високими рівнями забруднення 
атмосферного повітря зберігається тенденція росту захворюваності 
новоутвореннями, аномаліями розвитку, хворобами органів дихання, у 
тому числі й серед дітей і підлітків. Продовжує реєструватися висока 
смертність населення, у структурі якої провідне місце займають 
захворювання системи кровообігу (65,5%), злоякісні новоутвореннями 
(12,5%), хвороби органів травлення (5,3%). 
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Негативний вплив відвалів на здоров’я населення, яке живе на 
прилеглій до них території підтверджується також дослідженнями, які 
були проведені санепідслужбою по Краснодонській групі шахт. 

Тривалий вплив шкідливих викидів породних відвалів 
вугільних шахт на дітей і підлітків 8-17 років приводить до 
збільшення захворюваності школярів основних районів бронхіальною 
астмою, пневмоніями й бронхітами з астматичним компонентом 
(0,25±0,2 і 0,18±0,3 проти 0,18±1,6 контролю на 1000) алергійними 
станами (кропивницею, екссудативним діатезом) (0,24±0,01 і 
0,12±0,03), ревматизмом (0,30±0,05 проти 0,25 ± 0,9), хронічним 
тонзилітом (1,24±0,9 і 0,37±0,08). Частота алергійної патології в 
школярів, які проживають у районі дії породного відвалу, який 
порошить, де основним забруднювачем атмосферного повітря є 
породновугільна пил зустрічається в 36,65% (t = 1,98 при Р < 0,05), а в 
зоні дії палаючого породного відвалу, де повітряний басейн 
забруднюється комплексом шкідливих речовин (пил, диоксид сірки, 
оксид вуглецю), алергійна патологія зустрічається в 41,41% (t = 2,06 
при Р < 0,05). 

Облік позитивних туберкулінових реакцій у школярів 8-17 
років показує достовірне збільшення кількості позитивних проб у 
школярів основних районів (5,8±2,7 на 1000 школярів) у порівнянні з 
їхніми ровесниками контрольного району (4,9±3,8 на 1000 школярів). 
Рівень захворюваності туберкульозною інтоксикацією в школярів 8-17 
років основних районів має в пряму корелятивну залежність від 
ступеня забруднення атмосферного повітря викидами породних 
відвалів вугільних шахт (коефіцієнт кореляції +0,89, Р= 0,02; + 0,80; 
Р= 0,02). 

Таким чином, наявність великої кількості породних відвалів,а 
особливе їх горіння формує стійке забруднення природного 
середовища та обумовлює високий рівень захворювання населення що 
проживає поряд. Проведення повної інвентаризації відвалів, 
вичерпаних заходів з гасіння та рекультивації дозволить знизити їх 
вплив на здоров’я населення. 
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ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПИТНОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Жданов В.В., Качур Н.В., Горишня Н.В., Концесвітна Г.В., 
Кононов К.Е., Оберемко І.В., Гуртяк Г.І. 
Головне управління Держсанепідслужби у 

Луганській області, м. Луганськ 

Централізоване питне водопостачання населення Луганської 
області на 80% здійснюється з підземних джерел водопостачання; та 
на 20% із з поверхневих водних об’єктів. 

За даними соціально-гігієнічного моніторингу якість 
підземних вод постійно погіршується у зв’язку із їх забрудненням 
внаслідок зростаючого антропогенного навантаження та техногенного 
впливу, перш за все зростає загальна мінералізація та жорсткість води; 
як наслідок – зменшуються запаси води, придатної для господарсько-
питного водопостачання. 

Доведення якості питної води, що подається споживачам, за 
рівнем мінералізації до гігієнічних нормативів в Луганській області 
передбачалось за рахунок розведення їх водою із Західної 
фільтрувальної станції, однак ці проектні рішення залишилися не 
реалізованими у зв’язку із тим, що якість води р. Сіверський Донець у 
місці водозабору ЗФС також погіршилась за вищевказаними 
показниками. 

За результатами здійснення державного санітарно-епіде-
міологічного нагляду з 442 водопроводів централізованого водо-
постачання, що забезпечують питною водою населення Луганської 
області, 288 (65,16%) подають воду, яка не відповідає санітарним 
нормам за санітарно-хімічними показниками. 

Згідно ст.23 Закону України «Про питну воду та питне 
водопостачання» № 2918-III від 10.01.2002 року, підприємствам 
питного водопостачання надано право допускати певне відхилення 
якості питної води від вимог державного стандарту на питну воду 
лише за умови наявності дозволу центрального органу виконавчої 
влади у сфері стандартизації, виданого на підставі висновку 
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центрального органу виконавчої влади з питань державного санітарно-
епідеміологічного нагляду, який згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною» надається в окремих випадках, пов’язаних з особливими 
природними умовами та технологією підготовки питної води, що не 
дозволяє довести її якість до жорсткішого нормативу, що повинно 
бути зазначено у технологічному регламенті або іншому документі з 
описом технологічного процесу виробництва питної води. 

Згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10, підприємствам питного 
водопостачання може бути дозволено тимчасово, до 01.01.2020 року, 
припускати певне погіршення якості води за 9 показниками, зокрема – 
загальної жорсткості – до 10,0 ммоль/дм³, сухого залишку – до 1500,0 
мг/дм³, вміст сульфатів – до 500,0 мг/дм³, хлоридів – до 350,0 мг/дм³, 
заліза загального – до 1,0 мг/дм³, амонію – до 2,6 мг/дм³, марганцю – 
до 0,5 мг/дм³, забарвленості – до 35 градусів, каламутності – до 3,5 
НОК; у той же час законодавством не визначено порядок отримання 
таких висновків. 

Ситуація з централізованим господарсько-питним водо-
постачанням населених місць Луганської області залишається в 
цілому незадовільною. Основною причиною є подача води за 
графіками або її повне припинення протягом доби і більше, внаслідок 
чого у населених пунктах з нерегулярним централізованим 
водопостачанням унеможливлюється дотримання санітарно-
протиепідемічного режиму на об’єктах підвищеного епідемічного 
ризику – дитячих закладах, харчових об’єктах, лікарняно-
профілактичних закладах, ускладнюється дотримання правил 
особистої гігієни населенням, насамперед – в багатоповерхових 
житлових будинках. Через відсутність води населення змушене 
використовувати випадкові джерела, вода яких не відповідає 
санітарним нормам. У зв’язку з недостатньою кількістю води 
порушується технологічний процес роботи каналізаційних систем і 
очисних споруд, що призводить до виникнення аварійних ситуацій. 

Загальна кількість водопроводів централізованого госпо-
дарсько-питного водопостачання в області у 2000 році дорівнювала 
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595, а у 2013 зменшилась до 442; при цьому 103 (23,31% від загальної 
кількості) за результатами здійснення держсанепіднагляду не 
відповідають санітарним нормам і правилам. 

За даними «Національної доповіді про якість питної води та 
стан питного водопостачання в Україні за 2011 рік» санітарний стан 
водопроводів по Україні був найгіршим у Луганській області, де зміни 
потребувало 70,1% труб, з яких протягом року було замінено тільки 
0,7%. 

У 2013 році на водопровідних мережах області було 
зареєстровано 16008 аварійних ситуацій, з яких у нормативні терміни 
ліквідовано лише 13105 (81,9%), решта – протягом тривалого часу, 
більше однієї доби. 

Незадовільний технічний стан водопроводів та водопровідних 
мереж, подача води за графіками, несвоєчасна ліквідація поривів та її 
тривала відсутність в мережах сприяє бактеріальному забрудненню 
питної води. У 2013 році за результатами лабораторних досліджень 
питної води 4,96% досліджених проб не відповідало за санітарно-
мікробіологічними показниками. 

Бактеріальне та вірусне забруднення води у водорозподільчих 
мережах неодноразово призводило до виникнення спалахів вірусного 
гепатиту А на території області, зокрема – у м. Кіровськ (1995р.) – 
захворіло 379 людей, у тому числі 179 дітей; у м. Свердловську 
(2002рр) – 54 особи, у т.ч. дітей – 21; у м. Суходольську 
Краснодонського району (2003р.) –782 хворих, у т.ч. 244 дитини. У 
2011 році зареєстровано випадок групового захворювання на 
гастроентероколіт ротавірусної етіології 23 працівників вертикального 
стволу ВП шахти ім. Космонавтів ДП «Ровенькиантрацит». 

Що стосується санітарно-хімічних показників то у 2013 році не 
відповідали санітарним нормам 50,3% досліджених проб. 

Продовжується зменшення кількості сільських водопроводів. 
За даними санітарно-епідеміологічної служби області кількість 
сільських водопроводів зменшилась з 392 у 2000 році до 263 у 2013 
році, внаслідок чого мешканці населених пунктів, де знаходилися ці 
водопроводи, втратили можливість централізовано отримувати питну 
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воду. 19,7% від загальної кількості існуючих сільських водопроводів 
централізованого господарсько-питного водопостачання не 
відповідали вимогам санітарних норм та правил. Знезаражування 
питної води на сільських водопроводах, як правило, не проводиться, 
виробничий лабораторний контроль якості питної води практично не 
здійснюється. 

Положення в сільському водопостачанні продовжує 
залишатися незадовільним. Частина сільських водопроводів 
залишаються безгосподарчими. Проблемним залишається питання 
створення служб, або хоча б бригад по експлуатації сільських 
водопроводів, не вирішуються питання проведення виробничого 
лабораторного контролю якості питної води. 

У Луганській області зберігається тенденція високого вмісту 
нітратів, що мають канцерогенний вплив на людину та інших хімічних 
інгредієнтів (сульфатів, загальної жорсткості, сухого залишку, азоту 
амонійного, нітритів, заліза загального та ін.) в цілому ряді джерел 
централізованого і нецентралізованого господарсько-питного 
водопостачання. В окремих джерелах централізованого 
водопостачання області вміст у воді нітратів перевищує гранично 
припустимі концентрації біль ніж втричі, що становить особливу 
небезпеку для здоров’я населення, особливо дітей. 

З метою покращення ситуації, що склалася, доцільно: 
 забезпечити постійне централізоване водопостачання 

населених місць області; 
 забезпечити своєчасну ліквідацію аварійних ситуацій на 

водопровідно-каналізаційних мережах з подальшим 
виконанням необхідних заходів; 

 забезпечити проведення виробничого лабораторного контролю 
якості питної води з визначенням всього переліку інгредієнтів, 
що передбачені вимогами державних санітарних норм та 
правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною», що затверджені наказом МОЗ України 
від 12.05.2010 р. № 400, ДСанПіН 2.2.4-171-10; 

 провести корегування, а разі необхідності – розробку проектів 
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зон санітарної охорони джерел централізованого 
водопостачання, споруд та мереж водопостачання, а також 
проведення в них заходів щодо їхнього захисту від 
забруднення у відповідності до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.12.1998 року № 2024 «Про правовий 
режим зон санітарної охорони водних об’єктів»; 

 створити служби експлуатації сільських водопроводів з 
організацією виробничого лабораторного контролю якості 
питної води; 

 забезпечити виконання вимог постанови регіональної 
програми «Питна вода Луганщини на 2006-2020 роки», що 
затверджена рішенням двадцятої сесії 4 скликання Луганської 
обласної ради від 23.09.2005 року № 20/85, державних та 
місцевих програм покращення водопостачання та якості 
питної води населених пунктів області; 

 забезпечити виконання «Комплексного плану заходів з 
профілактики інфекційних та паразитарних захворювань у 
Луганській області на 2011-2015 рр.», що затверджений 
рішенням надзвичайної протиепідемічної комісії при 
Луганській обласній державній адміністрації № 2 від 
09.02.2011 р.; 

 Забезпечити виконання постанов головного державного 
санітарного лікаря України № 37 від 06.11.2006 р. «Про 
додаткові заходи щодо недопущення епідемічних ускладнень з 
вірусного гепатиту А в України» та від 17.05.2010 р. № 16 
«Про попередження виникнення водно-нітратної 
метгемоглобінемії у дітей». 



 31 

НЕКАНЦЕРОГЕННИЙ РИЗИК ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 
ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ЖИТЛОВИХ 

ПРИМІЩЕНЬ 
Зінченко Н.О., Черниченко І.О., Литвиченко О.М. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Повітряне середовище існування людини характеризується 
стабільним забрудненням хімічними сполуками різних класів. Серед 
яких значне місце належить канцерогенним сполукам. Окрім 
специфічної дії на організм людини хімічні канцерогени викликають 
розвиток неспецифічних змін у тропних органах. 

Метою роботи була гігієнічна оцінка аерогенного 
неканцерогенного ризику, який формується за рахунок перебування 
людини у житлових приміщеннях. 

Матеріали та методи. Натурні дослідження умов проживання 
проведено у квартирах, розташованих у різних районах міста і різних 
типах житлових будівель. В роботі проводилось вивчення вмісту 
таких речовин, як бенз/а/пірен, нітрозодиметиламін, 
нітрозодиетиламін, бензол, формальдегід, нафталін та деяких 
представників класу важких металів (кадмій, нікель, хром). 

Проби відбирались тричі на добу через рівні проміжки часу з 
визначенням середньодовобої дози кожної з сполук. Дані щодо 
забруднення житлових приміщень важкими металами було взято з 
літературних джерел. Для ідентифікації канцерогенних сполук 
застосовували фізико-хімічні методи досліджень – 
низькотемпературний спектрально-люмінесцентний та газохро-
матографічний. Оцінку неканцерогенного ризику для людини 
внутрішньожитлового хімічного забруднення проводили шляхом 
розрахунку коефіцієнту небезпеки та сумарного індексу небезпеки. 

Результати досліджень. Проведені дослідження дозволили 
визначити, що сумарний показник забруднення житлових приміщень 
порівняно з небезпекою, яку створює забруднення атмосферного 
повітря вищий у 1,5 рази. Найбільша питома вага у формуванні 
неканцерогенного ризику належить важким металам нікелю та 
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кадмію, а також в значній мірі таким канцерогенам, як БП та 
формальдегід. Причому, згідно загальноприйнятої класифікації рівнів 
неканцерогенного ризику вказані сполуки формують насторожуючий 
та високий рівні ризику. 

Розрахунок сумарних індексів небезпеки здійснювався з 
урахуванням критичних органів та систем, які першими зазнають 
негативного впливу досліджуваних речовин. Результати наукових 
досліджень показали, що вплив суміші різних сполук на одні ї ті ж 
самі органи або системи призводить до сумації їх комбінованої дії. 
Згідно проведених у нашій роботі розрахунків сумарних індексів 
найбільшого негативного впливу зазнають органи дихання та імунна 
система людського організму. Крім цього існує високий ризик 
ураження центральної нервової та кровотворної систем, а також 
виникнення вроджених вад розвитку. 

Висновки. Порівняльна оцінка індексів небезпеки з 
граничнодопустимими концентраціями (ГДК) свідчить про їх більшу 
інформативність щодо небезпеки для населення такого критерію як 
референтні концентрації. Зазначене вказує на необхідність 
гармонізації вітчизняних нормативів по відношенню до закордонних, 
що діють на території країн ЄС та США. 

МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ ЯК РАЗДІЛ 
ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОГО 

МОНІТОРИНГУ (СГМ) 
Капранов С.В., Тимофієнко В.І., Назаренко В.І.*, 

Гурова Р.І.* 
Алчевська та Стаханівська міські філії Державної установи 

«Луганський обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України»,  

*Відокремлений структурний підрозділ Алчевське міське 
управління Головного управління Держсанепідслужби у 

Луганській області, м. Алчевськ 

Метою роботи є визначення ролі моніторингу 
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довкілля як важливого розділу державного соціально-гігієнічного 
моніторингу (СГМ) з подальшою підготовкою рекомендацій щодо 
удосконалення системи спостереження за техногенними факторами 
середовища життєдіяльності. 

Результати та їх обговорення. Під терміном «моніторинг» 
розуміється спостереження за якимись об’єктами і явищами. 
Моніторинг довкілля – це стеження за станом навколишнього 
природного середовища людини з метою попередження створення 
критичних ситуацій, шкідливих або небезпечних для здоров’я людей 
та інших живих організмів. 

Значними проблемами у здійсненні моніторингу довкілля і 
використанні його результатів в Україні є наступні: 

1. Відсутність раціональної координації діяльності суб’єктів 
моніторингу на центральному, регіональному (обласному) і особливо 
місцевому рівні (у промислових містах обласного підпорядкування). 

2. Недостатня оснащеність суб’єктів моніторингу сучасними 
засобами контролю забруднення довкілля і, як наслідок, отримання 
недостатньо повної інформації про характер техногенного 
навантаження на середовище життєдіяльності населення і організм 
людини. 

3. Застаріле методичне забезпечення системи спостережень за 
станом забруднення довкілля. 

4. Проведення досліджень навколишнього середовища 
суб’єктами моніторингу довкілля за різними методиками. 

5. Низька кваліфікація більшості фахівців у використанні 
сучасних вимірювальних приладів і апаратури. 

6. Значні складності у здійсненні державної повірки засобів 
контролю довкілля, особливо сучасних високоточних вимірювальних 
приладів. 

7. Недостатнє використання результатів моніторингу довкілля 
для оцінки впливу забруднювачів на стан здоров’я населення з метою 
визначення розмірів шкоди здоров’ю у медичному і грошовому 
вираженні з подальшою розробкою і впровадженням профілактичних 
заходів. 
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Моніторинг довкілля, що передбачає спостереження за станом 
забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, питної води і 
ґрунту, є складовою частиною державного СГМ, який включає в себе 
не тільки контроль екологічного середовища, але також соціальних, 
економічних та інших факторів середовища життєдіяльності і 
найголовніше – здоров’я дитячого та дорослого населення, що 
формується під впливом комплексу усіх факторів, а не тільки 
забруднювачів навколишнього середовища. Успішне реагування на 
погіршення здоров’я населення під впливом депресивного соціального 
і техногенного екологічного середовища можливе лише за наявності 
об’єктивних відомостей про стан середовища життя і здоров’я 
населення за багаторічний період. У вирішенні важливого завдання 
моніторингу довкілля – використанні даних системи спостереження за 
станом навколишнього середовища для оцінки впливу техногенних 
факторів на здоров’я населення з наступною розробкою 
профілактичних рекомендацій щодо поліпшення здоров’я важлива 
роль належить державній санітарно-епідеміологічній службі (СЕС) 
України. У промисловому м. Алчевську організована на науковій 
основі, постійно функціонує і вдосконалюється система СГМ міського 
рівня, що здійснюється міською СЕС спільно з іншими суб’єктами 
моніторингу. В удосконаленні СГМ спільно з гігієністами беруть 
участь фахівці різного профілю (програмісти, математики, лікарі 
клінічних закладів тощо). 

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ САНІТАРНО-
ЗАХИСНИХ ЗОН ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ З 

ВИРОБНИЦТВА ФЕРОСПЛАВІВ 
Кіреєва І.С., Махнюк В.М., Могильний С.М. 

ДУ «ІГМЕ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», м. Київ. 

Феросплавне виробництво є однією з важливих галузей чорної 
металургії, що забезпечує процеси плавки сталі компонентами для 
покращання її властивостей та легування. 
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На сьогодні активно розбудовуються і реконструюються 
підприємства з виробництва широкого асортименту феросплавів 
(феромарганець, феросилікомарганець, феросиліцій, силікоалюміній, 
феронікель, ферохром, феротитан та ін.). Для отримання різних за 
складом феросплавів в сучасному виробництві використовують 
електротермічний спосіб, який за типом відновника поділяється на 
вуглевідновний та металотермічний (алюмотермічний, 
силікотермічний). За вуглевідновним способом отримують 
високовуглецеві феросплави (з вмістом вуглецю 5–8%) та всі 
крем’янисті сплави переважно в рудотермічних печах великої 
потужності (16,5–72 МВа). Металотермічним способом отримують 
низьковуглецеві або безвузлецеві (рафіновані) феросплави (з вмістом 
вуглецю 0,01–2,5%) в електродугових електропечах потужністю 2,5–
5 МВа. Позапічним алюмотермічним способом виплавляють 
феротитан, металевий хром, ванадій; позапічним силікотермічним 
способом – феромолібден. 

За чинною санітарною класифікацією підприємств 
«Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів. ДСП №173-96» виробництво з виплавки спецчавунів та 
феросплавів відноситься до підприємств І класу небезпеки з 
нормативною санітарно-захисною зоною (СЗЗ) розміром 1000 м. 

Впровадження сучасних технологій виробництва феросплавів, 
які характеризуються значною різноманітністю за складом сплавів та 
потужністю, облаштування підприємств високоефективними 
пилогазоочисними установками (переважно рукавними фільтрами з 
ефективністю очистки 99,0-99,8%), що загалом значно зменшує вплив 
цих виробництв на довкілля, дає підстави для обґрунтованого 
зменшення розмірів СЗЗ і диференціації їх залежно від особливостей 
виробництва. 

За матеріалами санітарно-епідеміологічної експертизи 
проектів будівництва і реконструкції 8 підприємств з виробництва 
феросплавів (переважно із вторинної сировини – відходів чорних і 
кольорових металів) нами проаналізовано їх вплив на забруднення 
атмосферного повітря і акустичний режим прилеглої території. 
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Розгляду підлягали: виробництво феронікелю і 
феросилікомарганцю в електродугових печах потужністю 41,4 тис. 
т/рік з обсягом викидів 127,4 т/рік (м. Запоріжжя); виробництво 
ферохрому в рудовідновлюваній печі потужністю 12 тис. т/рік з 
обсягом викидів 199 т/рік (м. Амвросіївка); виробництво феротитану 
алюмотермічним способом потужністю 5,5 тис. т/рік з обсягом 
викидів 55,0 т/рік (м. Харцизськ); виробництво феромарганцю в 
електродугових печах потужністю 4,2 тис. т/рік з обсягом викидів 47,5 
т/рік (м. Запоріжжя); виробництво феромарганцю і 
феросилікомарганцю в електродугових печах потужністю 2,55 тис. 
т/рік з обсягом викидів 39,2 т/рік; виробництво феротитану, 
феротитаноалюмінію фероалюмінію, феровольфраму 
алюмотермічним способом потужністю 1,4 тис. т/рік з обсягом 
викидів 3,3 т/рік (с. Партизанське Дніпропетровської обл.); 
виробництво феротитану в електродуговій печі потужністю 4,0 тис. 
т/рік з обсягом викидів 35,4 т/рік (м. Горлівка); виробництво 
феротитану потужністю 0,4 тис. т/рік та чавунного і сталевого литва 
(1,5 тис. т/рік) в дуговій та індукційній електропечах з обсягом 
викидів 5,4 т/рік (м. Дніпродзержинськ). 

На підставі аналізу матеріалів щодо впливу розглянутих 
підприємств з виробництва феросплавів на навколишнє середовище 
можна констатувати, що максимальні розрахункові концентрації 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на відстані 500, 700 і 
1000 м від джерел викидів для конкретних виробництв не 
перевищували гігієнічні нормативи, а розрахункові рівні акустичного 
забруднення не перевищували допустимі рівні шуму для денного та 
нічного часу доби. 

В той же час слід звернути увагу на значні викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу при виробництві ферохрому із 
хромітової руди в рудовідновлювальній печі (м. Амвросіївка) та від 
потужного виробництва феросплавів (41,4 тис. т/рік) в електродугових 
печах (м. Запоріжжя). Найбільш небезпечними компонентами 
забруднення атмосферного повітря від виробництва феросплавів є 
хром, нікель, марганець (речовини І-ІІ класів небезпеки), для яких 
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розрахункові концентрації навіть значно нижчі за гігієнічні нормативи 
здатні створювати ризик для здоров’я населення при їх хронічній 
експозиції, оскільки їх безпечні концентрації хронічної дії (референтні 
концентрації) для хрому в 20 разів, для сполук нікелю в 40 разів і для 
сполук марганцю в 200 разів менші за максимально разові ГДК. Це 
підтверджується дослідженням О.І. Турос і співроб. (2013 р.) по 
виробництву феросплавів, які встановили, що розрахункова 1-годинна 
концентрація марганцю на рівні 0,006 мг/м³ (0,6 ГДК), при хронічній 
дії відповідної середньорічної концентрації (0,00007 мг/м³) 
створюватиме ризик несприятливих ефектів для здоров’я людини 
вище допустимого. 

Таким чином, на підставі проведених експертних досліджень 
визначено встановлення таких санітарно-захисних зон для сучасного 
виробництва феросплавів: для виробництва високовуглецевих 
феросплавів у рудовідновлювальних печах, а також для виробництва 
феросплавів потужністю 20 тис. т/рік і більше в електродугових печах, 
в тому числі феромарганцю, ферохрому, феронікелю – розміром 1000 
м; для виробництва низьковуглецевих феросплавів в електродугових 
печах та позапічним способом потужністю до 10 тис. т/рік, а також 
для виробництва феротитану – розміром 500 м. Для підтвердження 
достатності визначених СЗЗ необхідне проведення подальших 
натурних досліджень в зоні впливу феросплавних підприємств. 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ГИГИЕНИЧЕСКОГО И МЕДИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ УКРАИНСКОГО ПРИДУНАВЬЯ 

Ковальчук Л.И., Мокиенко А.В.* 
Одесский национальный медицинский университет 

МОЗ Украины, 
*ГП Украинский научно-исследовательский институт 

медицины транспорта МЗ Украины, г. Одесса 
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Одной из актуальных проблем, которая заметно сдерживает 
социально-экономическое развитие Украинского Придунавья, 
является неудовлетворительная экологическая ситуация, ухудшение 
экологического состояния Придунайских озер и низкое качество воды, 
которой пользуется часть населения. Экологическое состояние 
мощных водных ресурсов края в целом неудовлетворительно. 
Ухудшается качество поверхностных вод – Придунайских озер, Дуная 
и малых рек, имеет место трансграничный перенос из соседних стран 
загрязнений вплоть до техногенных катастроф, что требует 
соответствующего международного регулирования. Вследствие 
низкого качества дунайской воды в регионе отсутствуют современные 
технологии ее очистки. 

В определенной степени именно экологические проблемы 
являются причиной демографического кризиса в регионе: смертность 
местного населения превысила рождаемость в 2 раза, а естественная 
потеря населения составляет 8% в среднем за 1995-2003 года; 
смертность детей до 1 года была в 3,5 раза выше, чем в среднем по 
всей Украине за последние годы. 

Анализ данных литературы показал крайне ограниченное 
количество данных относительно экологического состояния водных 
ресурсов Украинского Придунавья. Предлагаемая нами стратегия и 
тактика санитарно-гигиенических и медико-экологических 
исследований должна предусматривать всестороннее изучение 
влияния водного фактора на здоровье населения. Это связано с 
изучением, в том числе, реальных уровней антропогенного 
(биологического и химического) загрязнения водных объектов. 

Результаты мониторинга состояния водных объектов 
Украинского Придунавья в местах водопользования населения в 2009-
2013 гг. показал следующее. Установлены высокие проценты 
несоответствия качества воды всех водных объектов 1 и 2 категории. 
Анализ показывает, что вода р. Дунай в течение всего периода 
исследований во всех точках отбора по основным физико-химическим 
показателям в целом отвечала действующим нормативным 
требованиям. Ранее установлено, что среднее содержание 
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неорганических соединений азота в воде Дуная на украинской части 
составляет 1,55 мг/дм³. Тогда как наши данные показывают 
следующее: в г. Измаил колебания составляли (мг/дм³): 6,346–15,011, 
в г. Рени – 4,14–11,747, в г.Килия – 2,348–10,626, г. Вилково – 2,488–
7,346. То есть, эти цифры превышали первые в 4,1–9,7; 2,7–7,6; 1,5–
6,8; 1,6–5,0 раз соответственно. Если же учитывать то, что чрезмерная 
эвтрофикация водоемов начинается при содержании в воде азота в 
концентрации 0,2-0,3 мг/дм³, такие уровни загрязнения соединениями 
азота следует рассматривать как угрожающие для р. Дунай в 
определенных точках отбора за период наблюдений. 

Результаты физико-химических и санитарно-химических 
исследований воды из оросительного канала р. Дунай – оз. Сасык и в 
самом оз. Сасык свидетельствуют о резком ухудшении качества воды 
р. Дунай (по ДСТУ 4808:2007) фактически по всем показателям: по 
цветности от 2 до 2-4 класса; окисляемости – от 1,2 до 2,3; общей 
жесткости – от 2 до 2-4; магнию – от 2 до 3,4; хлоридам – от 1 до 1-4; 
сульфатам – от 1,2 до 2-4; сухому остатку – от 1 до 4; рН – от 1-3 до 3 
класса качества. 

Продолжение этих исследований позволит получить 
адекватную гигиеническую и медико-экологическую оценку состояния 
водных ресурсов Украинского Придунавья и разработать 
рекомендации относительно минимизации влияния водного фактора 
на здоровье населения. 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ЯКОСТІ 

ВОДОПРОВІДНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ 
ЇЇ ДООЧИЩЕННЯ 

Липовецька О.Б. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Складна ситуація, що склалася в Україні із якістю 
водопровідної питної води, викликає значне занепокоєння у населення 
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та потребує прийняття ефективних заходів. 
Мета роботи – вивчити ставлення населення нашої країни до 

якості водопровідної питної води та необхідності в її доочищенні. 
Матеріали і методи. Дослідження проводилося методом 

індивідуального анкетування населення за розробленою нами 
анкетою. Анкета містила 18 запитань, об’єднаних у дві групи: перша – 
питання стосовно ставлення респондентів до якості водопровідної 
питної води, друга – питання до осіб які використовують 
водоочищувачі для її доочищення. Всього нами було зібрано та 
проаналізовано понад 350 анкет від респондентів, що мешкають в 
різних адміністративно-територіальних регіонах країни. 

Отримані результати. Аналіз отриманих даних показав, що 
значний відсоток опитаних (85%) вважає проблему забезпечення 
якісною питною водою актуальною для населених пунктів, в яких 
вони мешкають. 80% респондентів не задоволено якістю питної води, 
насамперед за органолептичними показниками, загальною 
жорсткістю, вмістом хлору тощо. 

Найбільш радикальним заходом поліпшення якості питної 
води респонденти вважають необхідність вдосконалення технологій 
водопідготовки на водопровідних станціях з одночасною заміною 
водопровідних мереж. При цьому третина опитаних (29%) розуміють, 
що досягти цього в короткий термін практично малоймовірно і 
вважають, що в сучасних умовах найбільш оптимальним шляхом, 
спрямованим на поліпшення якості питної води, повинна стати її 
доочистка в місцях безпосереднього споживання. 

Практично половина опитаних (48%) використовують у побуті 
системи доочищення питної води. Найпоширенішими є ємнісні 
побутові фільтри-глечики, якими користуються 73% опитаних. 
Використовуються також проточні фільтри: фільтри-насадки на 
водопровідний кран (8%), та фільтри, що безпосередньо приєднуються 
до водопровідної труби в квартирі (10%). Водоочищувачі з 
активованим вугіллям становлять 73%, на основі іонообмінних смол 
та мембран зворотного осмосу – 15% та 10% відповідно. 

Якість питної води після доочищення задовольняє 80% 
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респондентів, при цьому вода використовується не лише для пиття, 
але й для приготування їжі на напоїв (68% опитаних). 

Загалом застосування побутових водоочищувачів як пристроїв 
для доочищення питної води задовольняє лише 31% опитаних, 
частина респондентів відмічає як недолік невеликий об’єм 
доочищеної питної води (34%) та необхідність в частій заміні 
очищувальних елементів (30%). 

Висновки. Таким чином, проведене нами опитування 
показало, що на сьогодні населення занепокоєно станом питного 
водопостачання та якістю водопровідної питної води. Доочищення 
питної води як захід поліпшення її якості вважають одним із 
оптимальних на сучасному етапі. 

З цією ціллю у побуті найчастіше використовують фільтри-
глечики, на основі активованого вугілля, в меншій мірі – фільтри на 
основі іонообмінних смол та мембран зворотного осмосу. Вибір 
водоочищувачів зазвичай здійснюється за порадою близьких, 
знайомих, рекламою, а не за результатами досліджень якості 
водопровідної питної води, що, на наш погляд, обумовлює наявність 
серед опитаних тих, що не задоволені якістю питної води після 
доочистки та самим водоочищувачем. 

САНІТАРНО-ГІГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО 
БУДІВНИЦТВА СУЧАСНИХ 

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 
(ФАБРИК-КУХОНЬ) НА СЕЛЬБИЩНИХ 

ТЕРИТОРІЯХ 
Махнюк В.М. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

За ініціативи Мінагропрому України та МОН України до 
Уряду країни наданий на розгляд соціальний проект будівництва 
сучасних високотехнологічних комплексів – фабрик-кухонь (далі – 
проект будівництва комплексів) з приготування готової їжі з 
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використанням нової імпортної технології – вакуумування та 
використання її в харчуванні дітей, підлітків і молоді, зокрема дітей з 
особливими потребами та дітей сиріт в освітніх, лікувально-
профілактичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладах. За 
дорученням МОЗ Інститутом проведена санітарно-епідеміологічна 
оцінка проекту будівництва комплексів та встановлено наступне. 
Обґрунтуванням щодо проекту будівництва комплексів, на думку 
авторів, є стан здоров’я дітей особливо дітей шкільного віку, дітей-
інвалідів та дітей-сиріт, що пов’язаний з проблемами харчування дітей 
в бюджетних установах, а також зазначалась застаріла нормативно-
правова база, яка не дає можливості запровадження інноваційних 
технологій. Метою соціальної ініціативи було здешевлення 
харчування за рахунок скорочення постійних витрат на утримання 
їдалень, харчоблоків загальноосвітніх закладів, в тому числі шкіл-
інтернатів, лікувально-профілактичних закладів. 

Будівництво таких об’єктів планується у 4 областях 
(Львівській, Одеській, Київській та Дніпропетровській) на базі 
військових містечок. Проектом передбачається виготовлення страв на 
технологічних лініях і обладнанні (бойлерні, пароконвектомати, 
автоматизовані лінії виробництва мілкосерійних (поштучних) хлібо-
булочних виробів, формування напівфабрикатів із фаршу, 
технологічні лінії для мийки та чистки коренеплодів та ін.) 
закордонного виробника (Італія, Австрія, Бельгія, Німеччина). 

Закордонна технологія приготування страв бельгійської 
компанії «DELIVA NV», що пропонується до широкого використання 
в Україні, передбачає вакуумування готової їжі. Термін зберігання 
готової вакуумованої продукції (готових страв) – 20 діб. Останній етап 
цієї інноваційної технології вакуумування є процес регенерації 
(розігрівання). Доставка сировини та готової продукції передбачається 
з розрахунку продовольчо-сировинних поясів та логістичного 
покриття радіусом 100-150 км. 

Авторами проекту наводяться приклади щодо використання 
аналогічної технології в США, країнах Євросоюзу та РФ. За 
ствердженням авторів проекту зазначена технологія схвалена 
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санітарним законодавством цих держав. 
За результатами гігієнічної оцінки проекту будівництва 

комплексів було виявлено наступне: 
– у матеріалах не надано жодного посилання на санітарні 

норми та правила чи будь-які інші нормативні документи, зокрема 
Євросоюзу, які регламентують використання зазначеної їжі для дітей 
організованих колективів; 

– нормативна документація (ТУ, ДСТУ і ін.) на технологію 
виготовлення кулінарних виробів з використанням методу 
вакуумування готової їжі для харчування дітей та підлітків в 
організованих колективах в Україні відсутня; 

– у структурі комплексів (фабрик-кухонь) відсутні цехи, де 
будуть готуватись перші страви (супи, борщі) і напої (киселі, 
компоти) для дітей, та не визначено, які технологічні процеси будуть 
здійснюватись з молочними продуктами, не врахована необхідність 
розробки рецептур за віком та станом здоров’я дітей; 

– штат робітників комплексів (фабрик-кухонь) не передбачає 
медичний персонал (лікар-дієтолог, дієтсестра, санітарний лікар з 
гігієни харчування), не визначена медична компетенція щодо 
встановлення відповідності меню та затверджених норм споживання 
продуктів харчування фактичним фізіологічним потребам, 
калорійність, збалансованість меню за основними видами 
мікроелементів та вітамінів, бактеріальна безпечність, органолептична 
складова та ін.; 

– відсутній лабораторний контроль сировини та контроль 
якості готових (регенерованих) страв у «шкільній тарілці»; 

– свіжі овочі і фрукти, які містять вітаміни, ненасичені жирні 
кислоти та мінеральні речовини і повинні бути обов’язково включені в 
раціон харчування дітей, відсутні в переліку продуктів, що 
недопустимо у харчуванні школярів, особливо дітей-сиріт;  

– відсутні дані щодо: ваги порції готової страви, її терміну 
реалізації; характеристики посуду, в якій знаходиться готова страва; 
температура страв при регенерації та безпосередньо на столі у 
«шкільній тарілці»; умови транспортування та зберігання у 
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громадському закладі що важливо в гігієнічному та епідеміологічному 
відношенні при доставці цих страв на великі відстані (100-300 км) та 
5-ти разовому харчуванні у школах-інтернатах;  

– відсутній порівняльний аналіз щодо кошторису обідів (І, ІІ 
страва та чай чи молоко) за новою технологією у порівнянні з 
фактичним кошторисом обідів, які виготовляються за традиційною 
технологією, що важливо для органів місцевого самоврядування, які 
забезпечують харчування дітей. 

За проектом передбачається використання вивільнених площ 
харчоблоків та обідніх залів для проведення соціальних заходів 
«організації банкетного обслуговування" тощо, що недопустимо, 
оскільки школа є об’єктом високого ступеня ризику за критеріями 
санепідблагополуччя відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України № 869 і згідно з санітарним законодавством оренда 
навчальних закладів під проведення таких заходів забороняється. 

Слід зазначити, що у навчально-виховних закладах 
дозволяється лише свіжоприготовлена гаряча їжа з плити, яка має 
високі органолептичні якості для викликання у дітей апетиту, що 
забезпечує здорове харчування дітей. 

Окрім того, подвійне консервування та повторний розігрів 
готової їжі заборонено санітарним законодавством України, зокрема 
ДСанПіН "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму 
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та 
навчально-реабілітаційних центрів". 

Таким чином, проект будівництва сучасних 
високотехнологічних комплексів з приготування якісної їжі 
(фабрик-кухонь) для дітей, підлітків і молоді, зокрема дітей з 
особливими потребами та дітей сиріт не може бути 
використаний у заявленій сфері, оскільки немає підтвердження 
щодо якості та безпеки готової їжі для дітей організованих 
колективів, виготовленої за інноваційними технологіями на 
фабриках-кухнях, а може призвести до харчових отруєнь в 
дитячих колективах, зокрема спалахів ботулізму. 
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ДО ПИТАННЯ РОЗОБКИ САНІТАРНО-
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ДО РОЗДІЛІВ 
ПРОЕКТУ ДБН "ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА 

ТЕРИТОРІЙ" 
Махнюк В.М., Кіреєва І.С. Фещенко К.Д. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Відповідно до ініціативи Мінрегіону України та у рамках 
договору про наукову співпрацю щодо "Розробки санітарно-
епідеміологічної складової у розділах проекту ДБН "Планування та 
забудова територій", укладеного між ДП «УДНДІ проектування міст 
«Діпромісто» ім.Ю.М.Білоконя» та ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва 
НАМНУ», інститутом виконується фрагмент щодо формулювання 
санітарно-епідеміологічних вимог згідно з чинним санітарним 
законодавством до планування і забудови територій (населених 
пунктів) за основними структурними розділами проекту ДБН 
"Планування і забудова територій". 

Проект ДБН "Планування і забудова територій" розробляється 
на заміну чинних будівельних норм: ДБН 360-92** "Містобудування. 
Планування і забудова міських і сільських поселень"; ДБН Б.1-2-95 
"Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження 
комплексних схем транспорту для міст України"; СНиП ІІ-89-80 
"Генеральные планы промышленных предприятий"; ДБН Б.2.4-1-94 
"Планування і забудова сільських поселень"; ДБН Б.2.4-3-97 
"Генеральні плани сільськогосподарських підприємств"; ДБН Б.2.4-4-
97 "Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств 
та селянських (фермерських) господарств" та ДБН Б.2.4-3-95 
"Генеральні плани сільськогосподарських підприємств". 

Розробка санітарно-епідеміологічної складової у розділах 
проекту ДБН здійснюватиметься на підставі чинних нормативних 
документів санітарного законодавства: Закону України "Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"; 
ДСП № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови 
населених пунктів"; ДСП 172-96 "Державні санітарні правила 
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розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів"; ДСП–
201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря 
населених місць (від забруднення хімічними та біологічними 
речовинами)"; СанПиН 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны 
поверхностных вод от загрязнения"; ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"; 
ДСанПіН 145-11 "Державні санітарні норми і правила утримання 
територій населених місць"; ДСанПіН 239-96 "Державні санітарні 
норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних 
випромінювань"; СН 3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума 
в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 
застройки"; СанПиН 2605-82 "Санитарные нормы и правила 
обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории 
жилой застройки" та ін. При виконанні роботи будуть враховані 
вітчизняний досвід використання державних санітарних норм і правил 
у сфері планування і забудови населених пунктів, а також 
міжнародний досвід щодо гігієнічних критеріїв планування і забудови 
територій. 

Інститутом при розгляді концептуальних підходів щодо 
розробки структури проекту нормативного документа ДБН 
"Планування і забудова територій" було запропоновано наступне. 

Враховуючи міжнародний досвід щодо надання унормування 
території країн та окремого унормування території столиці цих країн, 
що є відмінним від нормативної містобудівної бази України, вважаємо 
за необхідне рекомендувати основному розробнику надати по всій 
структурі проекту документа ДБН "Планування і забудова територій" 
критерії унормування території міста-героя Києва – столиці України. 
При цьому необхідно врахувати орієнтацію розвитку м. Києва як 
столичної агломерації відповідно до генерального плану м. Києва та 
Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ". 

Таким чином, розробка санітарно-епідеміологічної складової 
у розділах проекту ДБН "Планування і забудова територій" 
врегулює нормативні положення будівельних норм в частині 
санітарного та епідемічного благополуччя населення та 
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сприятиме забезпеченню оптимальних умов життєдіяльності і 
покращення його здоров’я. 

УДК 614.71 

ВИМІРЮВАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН ЗА 
КОРОТКИМ ПЕРЕЛІКОМ В ПОВІТРІ НОВИХ АБО 

ВІДРЕМОНТОВАНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВИХ ТА 
ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ 

Михіна Л.І., Турос О.І. 
ДУ «ІГМЕ ім. О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Актуальність. Хімічне забруднення повітря приміщень 
житлових і громадських будинків відносять до найбільш важливих 
факторів ризику довкілля для здоров’я населення [WHO, 2010; 
Посудін Ю.І., 2011; Braubach M., 2014 ]. Це пов’язане з великою 
кількістю не тільки зовнішніх, а й внутрішніх джерел забруднення. 
Традиційно гігієна приділяє увагу людині та системам опалення і 
приготування їжі як джерелам забруднення повітря приміщень 
[Голдобин В., 2007; Неплохов А., 2008; Литвиченко О., Зінченко Н., 
2013]. В останні роки ця проблема набула іншого звучання в зв’язку з 
широким використанням у будівництві та при виготовленні елементів 
внутрішнього оздоблення і меблів різних штучних та синтетичних 
матеріалів [Diel F., Schubert H., 2002; Saarela K., 2003; Мартинсоне Ж., 
2011; Hurrab J., 2013]. Незважаючи на позитивні висновки 
санепідекспертизи та пожежної служби на матеріали, при загальному 
їх використанні для оздоблення внутрішнього простору приміщення, 
вони можуть виділяти хімічні речовини, які безпосередньо впливають 
на якість повітря приміщень. Крім того, оздоблення будинків може 
проводитися не за проектами, які пройшли будінвестекспертизу, а 
випадковими людьми і матеріалами сумнівної, невідомої якості 
[Ларионов А., 2004, Акіменко В., 2011]. 

Тому, метою наших досліджень було підтвердження 
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необхідності використання «короткого переліку» хімічних речовин, як 
якісного критерію оцінки якості повітря заново побудованих та 
відремонтованих і готових до експлуатації приміщень житлових та 
громадських будинків. Цей перелік, гармонізований з міжнародними 
вимогами, включає: формальдегід, фенол, аміак, стирол, 
толуілендіізоціанат (ТДІ), ацетон, ксилол [Турос О., Михіна Л., 2013]. 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження 
проводилися за скаргами власників на присутність нав’язливих 
запахів в приміщеннях після ремонту, або за побажанням власників 
перевірити повітря приміщень на присутність хімічних речовин 
(офіси, квартири, приватні будинки, кімнати дитячих садків тощо). 
Приміщення не були оснащенні меблями та предметами інтер’єру. 
Проби повітря відбиралися з часом осереднення 20 хв. Аналіз 
забруднення повітря приміщень і атмосферного повітря проводився за 
діючими нормативно-методичними документами з використанням 
газових аналізаторів («Колион-1», «RM16-2.00m»), фотоколориметра 
(«КФК-2») та газового хроматографа («KONIK HRGC 5000B») згідно 
методів, викладених в РД та керівництві NIOSH. 

Одночасно відповідно до способу визначення концентрацій 
хімічних речовин в повітрі приміщень житлових та громадських 
будинків вимірювалися параметри: мікроклімату, кратності 
повітрообміну, об’єму приміщення [Патент № 71348; Дорогова В., 
2010]. 

Результати. 
При детекції хімічних речовин в повітрі нових та 

відремонтованих різного типу приміщень житлових та громадських 
будинків було встановлено, що речовини «короткого переліку» 
можуть бути присутні в повітрі окремо та в різних комбінація, а також 
відрізнятися кількісним показником. 

Висновки 
Науково обґрунтовано необхідність санітарно-хімічного 

контролю по «короткому переліку» речовин за станом повітря нових 
та відремонтованих приміщень житлових та громадських будинків на 
стадії прийняття об’єктів до експлуатації: 
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 визначено, що у повітрі 50 досліджуваних нових або 
відремонтованих приміщень житлових та громадських 
будинків хімічні речовини визначалися таким чином: ТДІ – 10 
об’єктів, формальдегід – 48 об’єктів, фенол – 36 об’єктів, 
стирол – 13 об’єктів, ксилол – 32 об’єктів, аміак – 28 об’єктів, 
ацетон – 17 об’єктів; 

 зазначено, що речовини, які можуть бути присутні в повітрі 
приміщень житлових та громадських будинків після 
проведення ремонтних та оздоблювальних робіт, відносяться 
до всіх 4-х класів небезпеки: до першого (надзвичайно 
небезпечні речовини) – ТДІ; до другого (високо небезпечні 
речовини) – формальдегід, фенол; до третього (помірно 
небезпечні речовини) – ксилол, стирол та до четвертого (мало 
небезпечні речовини) – аміак, ацетон; 

 при оцінці якісного критерію хімічного забруднення повітря 
приміщень дослідних об’єктів було виявлено різні комбінації 
речовин «короткого» переліку та їх внески до загального 
забруднення повітря приміщення. показано, що усі речовини 
«короткого» переліку – формальдегід, фенол, аміак, стирол, 
ТДІ, ацетон, ксилол – визначалися у повітрі 5% досліджених 
об’єктів; 5 речовин – формальдегід, фенол, аміак, ацетон, 
ксилол – у 40%; комбінація з 2-х речовин, визначених у 
«короткому» переліку, в 55%. 

БІОПЛІВКИ І НОЗОКОМІАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ:ДО 
ОБҐРУНТУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

Мокієнко А.В. 
Державне підприємство Український науково-дослідний 
інститут медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса 

Сьогодні сформувалося обґрунтоване переконання, що 
основним джерелом нозокоміальних інфекцій і фактором персистенції 
їх збудників у госпітальних екосистемах, від повітря і води до 
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внутрішньої поверхні катетерів і систем організму, є біоплівки. 
Аналіз показав: біоплівка – це не хаотичний конгломерат 

мікробів, які не пов'язані між собою, а саморегулююча, 
самоорганізована, самодостатня система, яку по праву можна назвати 
самостійною формою біоти і найважливішою біотичною компонентою 
біосфери. 

Фундаментальні принципи організації біоплівок полягають у 
їх убіквітарності як домінанти існування бактерій у навколишньому 
середовищі; опортунізмі бактерій біоплівки; наявності 
високорезистентних бактерій – персистерів; структурі 
екзополісахаридного матриксу; мультиантибіоетико-
біоцидорезистентності бактерій біоплівки; стійкості біоплівок до 
зовнішніх впливів; наявності quorum-sensing – відчуття кворуму – 
здатності бактерій спілкуватися одна з одною сигнальними 
молекулами (автоіндукторами); асоціація з вільно - живучими 
амебами (FLA). 

За різними оцінками з біоплівками пов'язані від 60% до 80% 
захворювань людини. Мікроорганізми, позаклітинні компоненти 
біоплівки, її природа і характер патогенності змінюються від одних 
умов хвороби до наступних. Однак, у кожному конкретному випадку 
існують певні загальні незмінні закономірності: продукція 
позаклітинного матричного полімеру, резистентність до 
антимікробних засобів, яка збільшується з віком біоплівки, і стійкість 
до факторів імунної системи. 

Результати епідеміологічних досліджень незаперечно свідчать 
про роль біоплівок в інфекційних хворобах і в результаті впливу 
медичних обладнань. Це може бути особливо важливим для пацієнтів 
з тими або іншими явищами імунодефіциту. Запропоновані механізми 
такого взаємозв'язку наступні: відділення бактерій або їх скупчень із 
біоплівок медичних обладнань у кровоток або в сечовивідні шляхи; 
продукція ендотоксинів; стійкість до імунної системи організму; 
утворення ніші для генерування резистентних мікроорганізмів (через 
обмін плазмідами резистентності). 

На думку Rodney M. Donlan і J. William Costerton необхідно 
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досліджувати будь-яку інфекцію, резистентну до антибіотикотерапії 
та до систем імунного захисту, з експресією відповідних генів, що 
кодують несприйнятливий бактеріальний фенотип. 

Надзвичайно перспективним методом видалення біоплівок є 
використання бактеріофагів у лікувальних та профілактичних 
(протиепідемічних) цілях для попередження утворення госпітальних 
біоплівок і їх деструкції. 

Аналіз значимості води в поширенні нозокоміальних інфекцій 
підкреслює необхідність врахування цього важливого фактора. Нами 
обґрунтована можливість застосування діоксиду хлору для 
вторинного знезараження води в лікарнях, а також для дезінфекції 
медичного інструментарію, устаткування та поверхонь. 

Зважаючи на міждисциплінарність проблеми біоплівок, є 
зрозумілою необхідність як обміну думками, так і проведення 
відповідних аналітичних і експериментальних досліджень. 

УДК 614.8.086.52;613.648.4;628.4.047;546.296;614.876 

АНАЛІЗ ВМІСТУ ПРИРОДНИХ РАДІОНУКЛІДІВ У 
ЗАЛИШКАХ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕЯКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
Павленко Т.О., Макаровська О.А.*, Рязанцев В.Ф.*, 

Шабуніна Н.Д., Аксьонов М.В., Фризюк М.А., 
Михайленко О.В., Федоренко О.В., Ковтонюк Н.Л., 

Семенюк Н.Д., Тарасюк О.Є. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ»,  

*Державна інспекція ядерного регулювання України, 
м. Київ 

У зв‘язку з інтенсивним розвитком промисловості та 
зростанням уваги до якості життя у світі вельми нагальною стає 
проблема поводження із залишками діяльності підприємств, які 
містять підвищені концентрації природних радіонуклідів (ПРН). 



 52 

За вимогами нових Стандартів радіаційної безпеки 
Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) (2010 р.) 
підприємства, залишки (матеріали) виробничої діяльності яких мають 
підвищений вміст ПРН, повинні ліцензувати свою діяльність та 
підлягати регуляторному контролю. 

Сьогодні в Україні відсутній радіаційно-гігієнічний контроль 
за хвостосховищами та відвалами (звалищами) промислових 
підприємств з видобутку та переробки корисних копалин, 
виробництва мінеральних добрив, золами теплових електростанцій 
тощо. Це приводить до розповсюдження довгоіснуючих ПРН у 
навколишньому середовищі та додаткового опромінення населення, 
яке мешкає поблизу таких легкодоступних звалищ і може 
використовувати ці залишки для особистих потреб у господарстві. 
Крім того, у чинних нормативних документах України з радіаційної 
безпеки визначено лише дозові обмеження опромінення на робочих 
місцях. 

Таким чином, обмеження опромінення населення, обумовле-
ного залишками діяльності підприємств з переробки корисних 
копалин та ін. з підвищеним вмістом ПРН, та створення і розробка 
вимог до їх ефективного контролю є актуальними та одними з 
першочергових задач сучасної системи протирадіаційного захисту в 
Україні. 

Метою даної роботи було дослідження вмісту ПРН в залишках 
виробничої діяльності деяких підприємств України для встановлення 
їх відповідності Стандартам радіаційної безпеки МАГАТЕ. 

Всього було досліджено 90 зразків з 11 підприємств з різних 
регіонів України (Дніпропетровської, Івано-Франківської, Львівської, 
Миколаївської та Полтавської областей). Відбір зразків здійснювався 
за участю фахівців Державної інспекції ядерного регулювання 
України за розробленою інструкцією. Моніторинг за вмістом ПРН у 
залишках діяльності підприємств включав визначення величини 
питомої активності 226Ra, 232Th, 40K із застосуванням гамма-
спектрометричного методу. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що у 
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залишках виробничої діяльності деяких підприємств рівні вмісту за 
всіма ПРН не перевищують 100 Бк∙кг-1. На деяких підприємствах за 
окремими радіонуклідами питомі активності знаходяться в діапазоні 
від 100 до 609 Бк∙кг-1. 

Загалом у понад 90% зразків залишків виробничої діяльності 
досліджених підприємств значення питомої активності ПРН не 
перевищує норматив МАГАТЕ за 226Ra і 232Th – 1 Бк∙г-1 (1000 Бк∙кг-1) 
та за 40K – 10 Бк∙г-1 (10000 Бк∙кг-1). За вимогами МАГАТЕ такі 
підприємства або технологічні процеси не підлягають обов’язковому 
ліцензуванню. 

У той же час, на двох підприємствах (Івано-Франківська та 
Полтавська області) у зразках залишків виробничої діяльності рівні 
вмісту ПРН перевищують норматив МАГАТЕ за радієм у 3–12 разів та 
за торієм – до 3 разів. Тобто ці підприємства підлягають 
обов’язковому ліцензуванню. 

ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ 
ВІДКРИТИХ ВОДОЙМ В 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Паничев В.О., Марків Б.Є., Чайкіна Г.В., Гурський О.Й., 

Черномиз Х.І., Дементєв Ю.Г., Блажкевич Л.Й. 
Головне управління Держсанепідслужби в Тернопільській 

області, м. Тернопіль 

Під час теплого періоду (з квітня по жовтень) спеціалістами 
Держсанепідслужби проводиться лабораторний контроль води з 
відкритих водойм Тернопільської області на водоймах ІІ категорії в 71 
постійній точці спостереження за бактеріологічними, санітарно-
хімічними та паразитологічними показниками. 

Впродовж 2013 року відібрано та досліджено 494 взірців за 
санітарно-хімічними показниками, з них 10 (2,0%) взірців не 
відповідали санітарним вимогам, за мікробіологічними показниками 
досліджено 559 взірців, з них 241 (43,1%) взірців не відповідали 
санітарно-гігієнічним вимогам. 
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Враховуючи відхилення якості води за мікробіологічним 
показниками та наявність у ній поліфосфатів (які не можуть 
утворюватися в результаті природних процесів) можна стверджувати, 
що у водойми потрапляють технічні води та побутові стоки, 
незважаючи на значний спад промислового виробництва за останні 
роки та зменшенням скидів стічних вод у водойми. 

На території Тернопільської області нараховується 95 об’єктів, 
які мають скиди стічних вод у відкриті водойми, з них – 63 скиди 
господарсько-побутових стічних вод, з них без очищення – 46 (73,0%), 
що не відповідають санітарним вимогам та 32 скиди промислових 
стічних вод, з них без очищення 7 (21,8%), що не відповідають 
санітарним вимогам. 

Основними причинами забруднення водойм області є те, що не 
всі населені пункти (міста і селища) забезпечені централізованими 
системами каналізування, станціями для очистки стічних вод, значна 
кількість діючих очисних споруд застарілі і невідповідність сучасним 
вимогам, відсутні кошти на проведення реконструкції та будівництво 
нових очисних споруд, каналізаційних мереж. 

З метою уникнення в подальшому забруднення водойм, 
необхідно здійснити ряд заходів що полягають, зокрема, у 
забезпеченні централізованого водопостачання та каналізування 
населених пунктів, посилення контролю за технічним станом септиків 
та локальних очисних споруд, контроль за дотриманням кратності 
вивезення рідких відходів із них, утримання в належному стані 
санітарного очищення прибережних зон санітарної охорони водойм. 

НАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ЛЕТКИХ 
ТОКСИЧНИХ ХОС У ПИТНІЙ ВОДІ РАЙОНИХ 

ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ М. КИЄВА 
Прокопов В.О., Зоріна О.В., Труш Є.А., Соболь В.А., 

Куліш Т.В. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 
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Як відомо, при використанні в технології підготовки питної 
води з поверхневих водойм методу хлорування у воді в результаті 
взаємодії хлору з органічними речовинами (в основному з гуміновими 
та фульвокислотами) утворюються токсичні хлорорганічні сполуки 
(ХОС), яким притаманні мутагенні, канцерогенні та інші ефекти дії на 
організм. 

Попередні дослідження, що виконувались нами в різні роки 
останнім часом (після заміни в технології водопідготовки на київських 
водопроводах хлору на хлораміачну воду), стосувалися визначення у 
питній воді токсичних летких ХОС, зокрема, тригалометанів (ТГМ). 
Такі дослідження періодично поновлюються нами для визначення 
надійності застосування методу хлорування з преамонізацією як 
заходу мінімізації утворення ХОС у воді. 

Мета досліджень: визначити та оцінити фактичні рівні 
токсичних ТГМ у хлоровані питній воді, встановити перелік 
пріоритетних токсикантів та потенційну їх небезпеку для здоров’я 
людей в умовах використання у водопідготовці методу хлорування з 
преамонізацією. 

Матеріали і методи. Предметом досліджень була 
водопровідна питна м. Києва (суміш дніпровсько-деснянсько-
артезіанської води), відібрана у січні-лютому 2014 року з мереж 
централізованого питного водопостачання (з водопровідних кранів 
квартир мешканців) в усіх адміністративних районах міста. У питній 
воді визначались такі ХОС: хлороформ, чотирихлористий вуглець, 
трихлоретилен, тетрахлоретилен, дибромхлорметан, 
дихлорбромметан, бромоформ. Визначення ХОС проводили на 
газовому хроматографі «Кристаллюкс 4000-М». 

Результати досліджень та висновки. В таблиці представлені 
дані вмісту лише тих представників ХОС (хлороформу, 
дихлорбромметану), що визначались у питній воді. Інші ХОС 
(чотирихлористий вуглець, трихлоретилен, тетрахлоретилен, 
дибромхлорметан, бромоформ) у питній воді в період спостереження 
були відсутні. 
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Таблиця 
Результати вмісту токсичних ХОС у питній воді з районних 

водопровідних мереж м. Києва 

Район 

Назва компоненту 
CHCl3 CHBrCl2 

ГДК, мкг/дм³ 
≤ 60 ≤ 30 

Голосіївський 
вул.Червоноармійська 
пр. 40-річчя Жовтня 

 
18,9 
25,2 

 
3,3 
3,6 

Дарницький 
вул. Харківське шосе 

 
24,6 

 
4,2 

Деснянський 
вул. М.Закревського 

 
8,8 

 
1,3 

Дніпровський 
вул. Микитенко 

 
7,1 

 
1,1 

Оболонський 
вул. Маршала Будьоного 
вул. Мате Залки 

 
1,5 
12,5 

 
н/в 
2,4 

Подільський  
вул. Мостицька 

 
26,6 

 
1,6 

Печерський  
вул. Госпітальна  

 
16,3 

 
2,4 

Святошинський 
вул. Ф. Пушиної 

 
19,2 

 
1,2 

Солом’янський 
вул. І. Пулюя 

 
10,1 

 
1,3 

Шевченковський 
вул. Дегтярівська 
вул. Котовського 

 
21,3 
33,6 

 
2,8 
5,0 

Примітка: CHCl3 – хлороформ; CHBrCl2 – дихлорбромметан. 

 
Як свідчать наведені у таблиці дані, середня концентрація 

хлороформу у питній воді з водопровідних мереж міста становила 17,4 
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мкг/дм³, дихлорбромметану – 2,3 мкг/дм³. При цьому вміст 
хлороформу у воді коливався від 7,1 до 26,6 мкг/дм³, 
дихлорбромметану – від 1,1 до 5,0 мкг/дм³. 

Середні концентрації хлороформу та дихлорбромметану 
стосовно гігієнічних нормативів цих речовин (60 та 30 мкг/дм³) у 
питній воді були в 3,5 та в 12 разів менше відповідно. Навіть 
максимальні рівні, зокрема хлороформу, у питній воді були у 2 рази 
нижчі за гігієнічний норматив. Щодо мінімальних концентрацій, що 
були характерні для питної води окремих районів міста і навіть 
вулиць, то ймовірно це пов’язано з різним співвідношенням в мережах 
об’ємів дніпровської, деснянської та артезіанської питної води. 

Загалом результати досліджень засвідчили, що використання у 
водопідготовці методу хлорування з преамонізацією дозволяє 
мінімізувати утворення до безпечних рівнів у питній воді токсичних 
летких ХОС, пріоритетним з яких є хлороформ. Концентрації ХОС, 
що визначаються у питній воді, не несуть загрозу здоров’ю населення 
м. Києва. Раніше використання на київських водопроводах для 
очищення та знезараження природної води хлор-газу, що приводило 
до понаднормативного вмісту ХОС у питній воді, створювало 
потенційний ризик виникнення неінфекційних захворювань у 
населення. 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СУЧАСНИХ 
ПОБУТОВИХ ТА КОЛЕКТИВНИХ УСТАНОВОК, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ДООЧИЩЕННЯ 
ВОДОПРОВІДНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ 

Прокопов В.О., Липовецька О.Б. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Одним із ефективних заходів поліпшення якості водопровідної 
питної води в умовах зростаючого забруднення джерел питного 
водопостачання, використання застарілих технологій водопідготовки є 
доочищення питної води у місцях безпосереднього її споживання за 
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допомогою побутових фільтрів або колективних водоочисних 
установок. 

Мета роботи: визначити основні переваги та недоліки 
сучасних побутових та колективних водоочищувачів, які 
використовуються в Україні. 

Матеріали і методи. Предметом дослідження були побутові 
фільтри та колективні водоочисні установки, що дозволені для 
використання в Україні. Гігієнічна оцінка водоочищувачів 
проводилась за схемою, що включала аналіз вихідних даних від 
виробників щодо конструкції водоочищувачів, їх продуктивності, 
методів очистки, що в них використовуються, встановлених робочих 
ресурсів, ефективності очищення тощо, а також результатів власних 
досліджень із встановлення фактичної їх ефективності в межах 
робочого ресурсу стосовно заявлених виробником показників. 

Отримані результати. Нами опрацьовано дані по 26 
побутовим водоочищувачам та проведено власні дослідження 9 з них. 
Серед них розглядались ємнісні (типу глечиків) та проточні фільтри з 
підключенням до водомережі (насадки на кран та фільтри з окремим 
краном для доочищеної води). За методами очистки були фільтри на 
основі механічної фільтрації, сорбції (активоване вугілля), іонного 
обміну (смоли, цеоліти, шунгіти), зворотного осмосу тощо, а також 
фільтри на основі кількох методів очистки. 

На підставі експертної оцінки та результатів досліджень 
визначено переваги побутових фільтрів: невеликі розміри, доступна 
ціна, простота у використанні, змінні картриджі, висока ефективність 
в межах експлуатаційного ресурсу тощо. До недоліків слід віднести: 
низьку швидкість фільтрації (від 0,2 до 2,5 л/хв), невеликий ресурс 
роботи, відсутність контролю за ефективністю доочищення води, 
необхідність регенерації іонообмінних смол, часта заміна 
фільтруючих елементів, можливість забруднення питної води при 
несвоєчасній їх заміні тощо. Але основним недоліком є те, що 
побутові фільтри зазвичай обираються та використовуються без 
урахування якості вихідної питної води. Наприклад, в м. Києві питна 
вода не потребує демінералізації, а отже і використання побутових 
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фільтрів на основі зворотного осмосу. В результаті застосування таких 
фільтрів відбувається практично повне видалення солей та 
отримується фізіологічно неповноцінна вода. Фільтри на основі 
зворотного осмосу показані для регіонів країни, де населення 
споживає некондиційну за мінеральним складом водопровідну воду. 

Для доочищення питної води у дитячих дошкільних та 
шкільних закладах, лікувально-профілактичних установах тощо 
знаходять застосування колективні водоочисні установки. Вони 
представляють собою складні багатомодульні системи, кожен модуль 
яких виконує функцію самостійного простого фільтра. Конструкція 
таких установок залежить від якості вихідної води та може 
корегуватися. Зазвичай до їх складу входить предфільтр, модуль 
безпосередньої очистки (сорбційний, іонообмінний, сорбційно-
іонообмінний, зворотноосмотичний) та модуль знезараження 
(ультрафіолетова лампа або озонатор). 

На підставі опрацювання даних по 20 колективним 
водоочисним установкам та проведених власних досліджень 7 з них, 
було встановлено основні їх переваги та недоліки. Перевагами 
колективних водоочищувачів є значна продуктивність (0,1–
10 м³/добу), висока швидкість фільтрації (до 7 л/хв), можливість 
очищення води від багатьох компонентів, висока ефективність, 
великий ресурс роботи, можливість сервісного обслуговування та 
найголовнішим є те, що за такими установками можливо здійснювати 
контроль щодо їх ефективності та якості доочищення води. До 
недоліків потрібно віднести: високу вартість колективних установок 
та окремих їх модулів, необхідність в технічному персоналі для 
обслуговування установки (контроль роботи, проведення регенерації 
іонообмінних матеріалів, використання антискалантів для запобігання 
пошкодження мембрани, заміна мембран тощо), утворення значної 
кількості концентрату при використанні зворотноосмотичних 
установок, необхідність у підключенні до електромережі, каналізації 
та виділенні окремого місця для розташування, не завжди виправдану 
максимальну комплектацію установок різноманітними очисними 
модулями тощо. 
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Висновки. Одним із оптимальних шляхів поліпшення якості 
некондиційної питної води є її доочищення за допомогою побутових 
фільтрів та колективних водоочисних установок. Вони мають як 
переваги, так і недоліки, що потрібно зважувати при їх виборі та 
експлуатації. Основним критерієм для вибору водоочищувача має 
бути якісний склад питної води з урахуванням конкретних показників, 
що потребують корекції. 

На сьогодні нами розробляється нормативний документ, що 
дозволить на науковій основі обґрунтувати вимоги до вибору та 
використання водоочищувачів для доочищення питної води у місцях 
безпосереднього її споживання. 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ВМІСТУ ЛЕТКИХ 
ТОКСИЧНИХ ХОС У ХЛОРОВАНІЙ ПИТНІЙ ВОДІ 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ КІРОВОГРАДЩИНИ, ЩО 

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ВОДОЮ З ВОДОПРОВОДУ 
«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 

Прокопов В.О., Зоріна О.В., Соболь В.А., Куліш Т.В., 
Протас С.В.* 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ;  
*Головне управління Держсанепідслужби у Кіровоградській 

області, м. Кіровоград 

Згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 
питної, призначеної для споживання людиною» з 1 січня 2015 р. у 
хлорованій питній воді централізованих систем водопостачання 
передбачається обов’язкове визначення токсичних хлорорганічних 
сполук (ХОС), яким, як відомо, притаманні канцерогенні, мутагенні та 
інші ефекти дії на організм людини. У зв’язку з цим нами на 
замовлення Кіровоградського ОКВП «Дніпро-Кіровоград» були 
проведені дослідження водопровідної питної води, що виробляється з 
поверхневої водойми та підземних вододжерел, на вміст токсичних 
ХОС. 
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Джерелом питної води міст Кіровограда, Олександрії, 
Знам’янки та деяких інших населених пунктів області є Кременчуцьке 
водосховище. Вода водосховища після очищення та знезараження на 
Дніпровській водопровідній станції (ДВС, м. Світловодськ), де 
запроваджена традиційна технологія водопідготовки з використанням 
рідкого хлору, по 120-км водоводу «Дніпро-Кіровоград» надходить у 
прилеглі населені пункти області. На шляху від м.Світловодська до 
м. Кіровограда на водопровідних насосних станціях «Олександрія», 
«Ново-Пилипівська», «Димитрівська», «Знам’янка» питна вода ще 
дохлорується з використанням гіпохлориту натрію (доза 1,5 мг/дм³). 

На ДВС в технології водопідготовки використовується рідкий 
хлор: при первинному хлоруванні – 5 мг/дм³, при вторинному – 1,5 
мг/дм³. В м. Світловодську також є водопровідна очисна станція 
(ВОС), що забезпечує питною водою лише населення цього міста. 
Річкова вода на ВОС двічі обробляється гіпохлоритом натрію дозами 
3-8 мг/дм³ та не більше 2 мг/дм³ відповідно. В м.Кіровограді питна 
вода з водоводу «Дніпро-Кіровоград» перед надходженням до 
населення проходить додаткове знезараження рідким хлором (доза 1,5 
мг/дм³). Окрім питної води з водоводу «Дніпро-Кіровоград», в 
м.Кіровограді використовуються і підземні води, що видобуваються 
на водозаборі «Лелеківський» та «Холодні ключі». Ця вода перед 
надходженням до населення знезаражується гіпохлоритом натрію 
дозою 1,5 мг/дм³. 

Мета роботи: оцінити небезпечність для здоров’я людини 
хлорованої питної води з водоводу «Дніпро-Кіровоград» та місцевих 
джерел, що забруднена токсичними ХОС, та розробити профілактичні 
заходи. 

Завдання роботи включали визначення переліку та рівнів ХОС 
у питній воді населених пунктів, що забезпечуються водою з водоводу 
«Дніпро-Кіровоград» та місцевих джерел, встановлення динаміки змін 
концентрацій цих показників на шляху проходження води по 
водоводу від м.Світловодська до м.Кіровограда, а також оцінку 
небезпеки фактичних рівнів ХОС у воді для здоров’я населення. 

Матеріали та методи досліджень Моніторинг питної води з 



 62 

водопроводу «Дніпро-Кіровоград» та місцевих джерел на вміст ХОС 
проводився у вересні 2013р. Було досліджено 10 проб хлорованої 
питної води, відібраної у наступних точках: 
№ 1 (вода з ДВС у м.Світловодську),  
№ 2 (вода з ВОС у м.Світловодську),  
№ 3 (вода з насосної станції на виході у м.Олександрія),  
№ 4 (вода з насосної станції на виході у с.Димитрове),  
№ 5 (вода з насосної станції на виході у м.Олександрія),  
№ 6 (вода з насосної станції на виході у м.Знам’янка ),  
№ 7 (вода з насосної станції на вході у м.Кіровоград),  
№ 8 (вода з насосної станції на виході з м.Кіровоград),  
№ 9 (вода з насосної станції водозабору «Лелеківський», 
м. Кіровоград), 
№10 (вода з насосної станції водозабору «Холодні ключі», 
м.Кіровоград). 

Визначення у питній воді ХОС (хлороформу, чотири-
хлористого вуглецю, трихлоретилену, тетрахлоретилену, дибромхлор-
метану, дихлорбромметану, бромоформу) проводили на газовому 
хроматографі «Кристаллюкс 4000-М». 

Результати досліджень та висновки. Як свідчать наведені у 
таблиці дані, в результаті застосування рідкого хлору на Дніпровській 
водопровідній станції (м.Світловодськ) для очищення та знезараження 
дніпровської води, у питній воді утворюються понаднормативні рівні 
токсичних ХОС, зокрема хлороформу. 

Така сама картина спостерігається і на водопровідній очисній 
станції м.Світловодська, на якій для знезараження дніпровської води 
використовується замість рідкого хлору гіпохлорит натрію. Упродовж 
всього шляху проходження питної води по водоводу «Дніпро-
Кіровоград» (від м.Світловодська до м.Кіровограда) вміст в ній 
хлороформу практично не змінюється і залишається конче високим. 
При цьому концентрація хлороформу, що визначається у питній воді з 
водоводу, формується в основному в результаті первинного 
хлорування води, внесок додаткового хлорування води, що 
проводиться в окремих точках на виході питної води з водоводу у 
прилеглі до нього населені пункти, найбільш ймовірно є незначним. 



Таблиця 
Результати аналізу водопровідної питної води на вміст токсичних ХОС 

Точка 
відбору 
проби 

Показник, гігієнічний норматив в мкг/дм³ 

хлоро-
форм 

тетра-
хлор-

вуглець 

три-
хлор-

етилен 

тетра-
хлор-

етилен 

бром-
дихлор-
метан 

дибром-
хлор-
метан 

бромо-
форм сума 

≤60 ≤2 ≤10 ≤30 ≤10 ≤100 
(ВООЗ) ≤100 

1 228,1 н/в н/в н/в 12,1 н/в н/в 240,2 
2 237,7 н/в н/в н/в 12,7 н/в н/в 250,4 
3 193,2 н/в н/в н/в 9,6 н/в н/в 202,8 
4 209,6 н/в н/в н/в 10,2 н/в н/в 219,8 
5 214,5 н/в н/в н/в 12,5 н/в н/в 227,0 
6 231,7 н/в н/в н/в 13,1 н/в н/в 244,8 
7 248,0 н/в н/в н/в 18,4 н/в н/в 266,4 
8 242,3 н/в н/в н/в 16,8 н/в н/в 259,1 
9 9,0 н/в н/в 1,9 2,6 7,8 17,6 38,9 

10 10,2 н/в н/в н/в 2,4 7,2 23,8 43,6 



Середня концентрація хлороформу у питній воді з водоводу 
«Дніпро-Кіровоград» (223,9 мкг/дм³) перевищує гігієнічний норматив 
до 4-х разів. 

Із інших ХОС, що досліджувались у питній воді з водоводу, 
визначався лише бромдихлорметан, але його концентрація стосовно 
гігієнічного нормативу не перевищувала 0,5 ГДК. 

На відміну від питної води з водоводу «Дніпро-Кіровоград», 
рівні у питній воді з підземних джерел (водозабори «Лелеківський» та 
«Холодні ключі») як хлороформу, так і бромдихлорметану, що 
визначались і у воді з водоводу, були значно нижчими за допустимі 
рівні. У воді цих водозаборів, окрім бромдихлорметану, визначались і 
інші токсичні бромвміщуючі речовини (дибромхлорметан, 
бромоформ), що свідчить про присутність у підземній воді речовин 
брому. Рівні у воді цих токсинів не перевищували гігієнічних 
нормативів. 

Таким чином, підсумовуючи, можна заключити, що питна вода 
з водоводу «Дніпро-Кіровоград», як така, що містить 
понаднормативну кількість токсичних ХОС, зокрема хлороформу, при 
її тривалому споживанні населенням може представляти потенційну 
загрозу здоров’ю і стати причиною виникнення неінфекційних 
захворювань. 

Ефективним заходом по мінімізації утворення ХОС у питній 
воді, як свідчить досвід київських водопроводів, може стати заміна 
рідкого хлору на хлорування з преамонізацією. 

ЩОДО ВОДОПРОВІДНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ, ЩО 
НАДАЄТЬСЯ НАСЕЛЕННЮ З ВІДХИЛЕННЯМ 

ЯКОСТІ ВІД НОРМАТИВНИХ ВИМОГ 
Прокопов В.О., Зоріна О.В. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

МОЗ України листом від 21.04.2011 № 05-01-06-327 до 
Кабінету Міністрів України щодо надання тимчасових дозволів на 
реалізацію питної води з відхиленням від вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 
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вважає, що питна вода, яка реалізується населенню централізовано та 
не відповідає вимогам санітарних норм, повинна обліковуватись як 
«технічна» вода для господарських потреб. До цього листа МОЗ в 
Україні надавались тимчасові дозволи на використання некондиційної 
питної води для питних потреб. Законодавчо це було закріплено 
статтею 23 Закону України «Про питну воду та питне 
водопостачання». З огляду на зазначене виникає питання 
правомірності ототожнювання понять «некондиційна» та/або 
«технічна» питна вода. 

За законодавством України «технічною» водою може 
називатися вода, якість якої не відповідає гігієнічним нормативам 
щодо питної води, але відповідає технічним нормативам, та подається 
для виробничих потреб на промислові підприємства. В Європі питну 
воду з відхиленнями за окремими показниками від нормативних вимог 
не класифікують як технічну і дозволяють тимчасово використовувати 
для питних потреб. В Америці була зроблена спроба розробити 
вимоги до води на господарські потреби. З’ясувалось, що за рядом 
показників такі вимоги навіть жорсткіші, ніж для пиття та купання. 

На наш погляд, питна вода, що подається населенню з 
тимчасовими відхиленнями якості від нормативних вимог за деякими 
санітарно-хімічними показниками не є «технічною», а повинна 
називатися «водою питною тимчасово некондиційною» або «водою 
питною негарантованої якості». 

Такий підхід обґрунтовується тим, що гігієнічні нормативи 
щодо санітарно-хімічних показників безпечності та якості питної води 
приймаються із запасом міцності. Крім того, при нормуванні деяких 
санітарно-хімічних показників якості питної води враховуються не 
тільки дослідження, що доводять можливість прямого негативного 
впливу на здоров’я споживачів, але й непрямого, з часом погіршуючи 
санітарний стан споруд та обладнання і сприяючи вторинному 
забрудненню питної води. Тому відхилення від гігієнічних нормативів 
за деякими санітарно-хімічними показниками в короткотривалій 
перспективі не обов’язково означають, що вода не придатна для 
споживання. Кількість таких показників у воді, період, на який будь-



 66 

яка нормативна величина може бути перевищена без наслідків для 
здоров’я населення, в також необхідність введення додаткових умов 
щодо контролю якості питної води на визначений період залежать від 
конкретної речовини та лімітуючого показника шкідливості. 

Згідно з законодавствами країн СНД та ЄС для води, що 
призначена для використання з фізіологічною, санітарно-гігієнічною, 
господарською чи побутовою метою висуваються єдині нормативні 
вимоги, але дозволяються тимчасові відхилення якості за деякими 
показниками. 

За рекомендаціями ВООЗ, концептуальні підходи та відповідні 
допущення щодо забезпечення населення некондиційною питною 
водою розробляються в усіх країнах на підставі економічного, 
екологічного, культурного стану, враховуючи місцеві чинники. В 
Директиві 98/83/ЄС зазначено, що у разі виробництва водопровідної 
питної води тимчасово некондиційної якості за індикаторними 
показниками та відсутності іншої питної води в цій місцевості для 
таких показників кожною державою встановлюються максимально 
дозволені концентрації за умови, що не буде загрози здоров’ю 
населення. Постачання такої води для споживання людиною повинно 
бути передбачено як можна на менший проміжок часу, але не більше 
ніж на три роки. До кінця цього часу повинен здійснюватися нагляд з 
метою визначення, чи досягнутий суттєвий прогрес. Держава може 
продовжувати дозволи ще два рази на три роки. Якщо перевищення 
показника є несуттєвим та триває менш ніж 30 діб за останні 12 
місяців, то процедура надання дозволів спрощується. 

Таким чином, позиція МОЗ України щодо заборони для 
підприємств питного водопостачання тимчасово допускати 
надання населенню некондиційної води суперечать вимогам 
європейського законодавства та потребує перегляду. Проте 
чинний Закон України «Про питну воду та питне 
водопостачання» в частині можливості надання дозволів на 
використання некондиційної питної води слід гармонізувати з 
вимогами європейського законодавства. 
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Севальнев А.И., Гаврикова О.П.*, Тулушев Е.А.* 

Запорожский государственный медицинский университет,  
*Главное управление Госсанэпидслужбы в Запорожской 

области, г. Запорожье 

Как известно, современная система природопользования 
находится в состоянии системного кризиса (СК). Признаки СК 
проявляются в значительной степени в критическом состоянии 
ресурсного потенциала, значительном и прогрессирующем 
загрязнении территориальных систем, ухудшении качества среды 
обитания, неблагоприятных тенденциях заболеваемости населения, 
усугублении неблагоприятной демографической ситуации. 

Одной из предпосылок СК является кризис системы 
управления природопользованием, которая устанавливается 
соответственно модели экономики государства. 

На современном этапе в Украине применяется так называемая 
неолиберальная модель рыночной экономики, которая 
характеризуется, в том числе: 
 деэкологизацией законодательства; 
 свертыванием научных, проектных и экспертных работ 

эколого-гигиенического профиля; 
 снижением и формализацией уровня экологического и 

санитарного просвещения; 
 отсутствием или игнорированием ответственности бизнеса и 

государственных органов за соблюдение экологического и 
санитарного законодательства. 
В сфере международных отношений действующая 

неолиберальная модель характеризуется: 
 экологическим обнищанием стран-доноров природных 

ресурсов и реципиентов вредных отходов; 
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 возрастанием напряженности в сфере эколого-социально-
экономических интересов населения; 

 снижением уровня экологической безопасности планеты и 
населения. 
С целью снижения экологической напряженности необходимо 

решение в средне-срочной перспективе (5–10 лет) следующих задач: 
1) пересмотр действующего законодательства с целью запрета 

передачи в частную собственность природных комплексов и их 
составляющих; 

2) возложение на органы государственной власти и органы 
местного самоуправления обязанностей по выполнению 
экологической системообразующей функции управления 
природопользованием; 

3) восстановление и последующая модернизация разрушенных 
систем экологического и санитарно-эпидемиологического надзора; 

4) восстановление и модернизация системы научных 
изыскательских, проектных, конструкторских, опытно-
производственных и др. работ экологической и санитарно-
гигиенической направленности; 

5) нормирование и регламентация антропогенной нагрузки на 
природную среду; 

6) совершенствование системы оценки рисков воздействия на 
природные комплексы и здоровье популяции с последовательной 
системой восстановления ущербов; 

7) развитие системы развернутого эколого-гигиенического 
образования и просвещения; 

8) введение обязательной аттестации грамотности для лиц, 
принимающих управленческие решения в государстве и бизнес-среде; 

9) осуществление перехода к разработке экосовместимых 
технологий; 

10) модернизация «неолиберальной рыночной экономики» и 
последующий переход к модели «экосовместимой экономики». 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНО-
ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ РІВНІВ ЕМВ, ЩО 

СТВОРЮЮТЬСЯ РАДІОТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ 
СЛУЖБИ РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ СУДЕН (СРРС) НА 
УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРИТОРІЇ БАСЕЙНУ Р. ДУНАЙ ТА 

НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРО-БУГСЬКОЇ ДІЛЯНКИ 
Сердюк Є.А., Біткін С.В., Думанський В.Ю., Нікітіна Н.Г. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

На основі аналізу результатів теоретичних інструментальних 
досліджень здійснена комплексна гігієнічна оцінка електромагнітного 
забруднення, що створюється радіотехнічними засобами системи 
спостереження за надводною обстановкою на територіях міст Рені, 
Вилкове, Ізмаїл, прилеглих до річки Дунай, та на територіях міст 
Очаків, Миколаїв, Руська коса, прилеглих до р. Дніпро та Південного 
Бугу. 

Встановлено, що в населених місцях м. Рені, Вилкове, Ізмаїл, 
Очаків, Миколаїв на сьогодні розміщено і функціонує понад 20 
радіотехнічних об’єктів системи спостереження за надводною 
обстановкою р. Дунай та Південного Буга. До їх складу входять 
різного типу радіотехнічні засоби служби регулювання руху суден. Ці 
об’єкти розміщені як на вільних від забудови територіях, так і на 
територіях населених місць. Всі радіотехнічні об’єкти системи 
спостереження за надводною обстановкою є джерелами 
електромагнітних випромінювань надвисокої; дуже високої; 
ультрависокої; середньої частоти. Під їх впливом знаходиться 
загальне та працююче населення, що мешкає та працює на територіях, 
прилеглих до зазначених об’єктів. На основі аналізу літератури та 
власних досліджень доведено, що електромагнітне випромінювання 
НВЧ, ДВЧ, УВЧ та СЧ діапазонів при перевищенні гігієнічних 
нормативів негативно впливає на функціональний стан людини та 
піддослідних тварин. З метою охорони здоров’я населення від впливу 
електромагнітного випромінювання в Україні для населення 
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встановлено наступні нормативи: 
 в діапазоні середніх частот (300–3000 кГц) – 15 В/м; 
 в діапазоні НВЧ, ДВЧ, УВЧ (3–30 ГГц) – 2,5 мкВт/см² або 

3 В/м. 
В якості критеріїв оцінки рівнів електромагнітного 

випромінювання, що створюється радіотехнічними засобами 
спостереження, використані зазначені гігієнічні нормативи. 
Встановлено, що Пости технічного спостереження, що розміщені на 
територіях р. Дунай та ті, що розміщені на території Дніпро-Бугської 
ділянки на сьогодні використовують наступні радіотехнічні засоби: 
радіолокаційні станції типу РЛС «Rocal Decca»; РЛС «Наяда–5»; РЛС 
«Transas»; РЛС «СТХ–8»; РЛС «Єнісей»; РЛС «Tokimek RADAR 
MARIN», різного типу радіостанції зв’язку, що працюють в СЧ, ДВЧ 
та УВЧ–діапазонах та інші радіотехнічні засоби. Дальність їх дії 
складає понад – 30 км. Доведено, що Пости технічного спостереження 
СРРС, до складу яких входять перелічені радіотехнічні засоби, 
навколо себе створюють електромагнітне випромінювання, сумарний 
рівень якого на відстані 10–300 м і на висоті 2 м над поверхнею землі 
в ряді випадків перевищує гігієнічні нормативи для населення 
2,5 мкВт/см². З підвищенням висоти над поверхнею землі (7–25 м) 
рівень електромагнітного випромінювання різко зростає і перевищує 
ГДР в 10–100 разів. За результатами досліджень показано, що Пости 
технічного спостереження Служби регулювання руху суден 
впливають на гігієнічний стан електромагнітної обстановки населених 
місць. При відсутності захисних засобів вони створюють загрозу для 
здоров’я населення. Радіус небезпечного їх впливу в залежності від їх 
технічних характеристик, рельєфу місцевості коливається від 200 до 
400 м і більше встановлено, що пріоритетним чинником, який формує 
стан електромагнітного забруднення в місцях розміщення постів 
технічного спостереження, є радіолокаційні станції. Зона їх 
небезпечного впливу на здоров’я населення коливається від 200 до 
400 м в залежності від потужності РЛС, висоти установки антени, її 
діаграми спрямованості в вертикальній та горизонтальних площинах, 
коефіцієнта підсилення антени, просторової і часової переривчасті 
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електромагнітної енергії, а також рельєфу місцевості. Доведено, що 
для захисту здоров’я населення від негативного впливу 
електромагнітного випромінювання, яке створюється радіотехнічними 
засобами системи спостереження, на наземних територіях, прилеглих 
до зазначених об’єктів, необхідно встановлювати санітарно-захисні 
зони та зони обмеження забудови по висоті. 

УДК 614.3:622.51:628.31 

ЗАСТОСУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ 
СТІЧНИХ ВОД ПРОТИТУБЕРКУЛЬЗНОГО 

ДИСПАНСЕРУ В М. АЛЧЕВСЬК 
Станкевич В.В., Тарабарова С.Б. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Актуальність. Основним об’єктом надходження збудників 
туберкульозу – мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium 
tuberculosis, паличка Коха) в господарсько-побутові стічні води 
каналізованого населеного пункту є протитуберкульозні диспансери, 
які скидають інфіковані стічні води у міську каналізаційну мережу. 
Враховуючи, що паличка Коха є споровою, життєздатність її 
зберігається і після проходження каналізаційних очисних споруд. 
Причиною такого положення є низький ступінь очистки та 
знезараження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах міст та 
селищ або загалом відсутність очистки стоків. Тому надходження 
стічних вод інфекційних установ в каналізацію будь якого населеного 
пункту повинно допускатись лише після обов’язкового їх 
знезараження на спеціальних локальних спорудах, розташованих на 
території лікарень з дотриманням санітарно-захисних розривів від 
локальних очисних споруд до лікарняних корпусів та житлової 
забудови.  

Метою роботи було надати гігієнічну оцінку новітньої 
технології очистки та знезараження стічних вод Алчевського 
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протитуберкульозного диспансеру з використанням повної біологічної 
очистки на спорудах «СПБО». Були використані загальноприйняті 
санітарно-хімічні та санітарно-мікробіологічні методи дослідження. 

Результати. Технологія біологічної очистки на спорудах 
«СПБО» стічних вод обласного протитуберкульозного диспансеру м. 
Алчевськ розроблена фірмою «Vladix Corporation» (США) разом з 
ТОВ «Промтехвод» (Україна). Потужність каналізаційних очисних 
споруд становитиме 35 м³/добу. Ділянка будівництва очисних споруд 
розташована на території КЗ «Алчевський обласний 
протитуберкульозний диспансер» на відстані 0,8 км від м. Алчевськ 
Луганської області. Процес повної біологічної очистки господарсько-
побутових стічних вод протитуберкульозного диспансеру 
відбуватиметься на модулях «СПБО» методом подовженої аерації з 
реалізацією процесів нітрифікації та денітрифікації. Знезараження 
біологічно очищених стоків відбуватиметься гіпохлоритом натрію, 
який буде вироблятись на місці застосування на установках типу «ЕП-
1» з розчину повареної солі. Надлишковий активний мул з модуля 
«СПБО» буде надходити до установки термічного знезараження 
осаду. Водовідведення очищених та знезаражених стічних вод 
передбачено до міської каналізаційної мережі. 

В технологічній схемі очищення господарсько-побутових 
стічних вод протитуберкульозного диспансеру будуть використані дві 
модульні станції повної біологічної очистки типу «СПБО-25» 
загальною потужністю 35 м³/добу. В модулі «СПБО» буде реалізована 
6-ти ступінчаста технологія повної біологічної очистки стоків. Перед 
подаванням стічних стоків в модулі «СПБО» має проводитись їх 
дегельмінтизація за допомогою овоцидного препарату «Пуролат-
Бінгсті», що дозується безпосередньо в зону аерації модуля разом з 
подаванням стоків (доза препарату – 0,1 см³/м³). І ступінь – вузол 
регулювання подачі стічної води (розподільча чаша). ІІ ступінь – це 
механічна очистка. Стічні води самопливом надходитимуть на сито-
контейнер, де видаляються механічні домішки фракцією більше 5 мм. 
Видалення затриманих забруднень із сита здійснюються вручну. ІІІ 
ступінь – біологічна очистка з аерацією стічних вод та їх 
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перемішуванням з активним мулом. В зону аерації стічні води будуть 
насичуватись киснем та за допомогою електромеханічного аератора 
перемішуватись з активним мулом. Аератор дозволяє підтримувати 
високу концентрацію активного мулу та не потребує систем подачі та 
розподілу повітря. Аераційна зона додатково буде обладнана об’ємно-
блочним завантаженням, що дозволить інтенсифікувати процес 
біологічної очистки та створити сприятливі умови для розвитку 
повільно зростаючих штамів мікроорганізмів – деструкторів важко 
окислювальних забруднень. Застосування імобілізованих 
мікроорганізмів дозволить підвищити надійність роботи очисних 
споруд, особливо в разі зміни витрати та складу стічної води.  

На IV і V ступенях має проводитись освітлення стічних вод. 
Процес освітлення стоків відбуватиметься у двох камерах, перша з 
них складатиме єдине ціле з зоною аерації модуля «СПБО». 
Осаджений активний мул з першої камери буде безперервно 
повертатись в зону аерації під дією гідродинамічних сил, а з другої 
камери – має повертатись в зону аерації за допомогою аератора. VI 
ступінь – доочистка стічних вод. Освітлена вода з другої камери 
освітлення самопливом надходитиме до самопромивного фільтру 
доочистки з зернистим завантаженням та далі прямуватиме на випуск 
з модуля. 

Після біологічної очистки має відбуватись знезараження 
біологічно очищених стічних вод тубдиспансеру двома методами: 
попереднє знезараження хлорреагентом – гіпохлоритом натрію та 
заключне – ультрафіолетовим опроміненням. Концентрація 
гіпохлориту натрію у готовому робочому розчині повинна становити 
4–5 г/дм³ за активним хлором. Термін контакту гіпохлориту натрію з 
біологічно очищеною стічною водою буде не менше 60 хвилин. Після 
модулю “СПБО” біологічно очищені стічні води надходитимуть на 
фільтр доочистки з висотою фільтруючого шару 0,6 м (фільтруюче 
завантаження – антрацит та кварцовий пісок, підтримуючий шар – 
гравій), подавання обробленої води – зверху вниз. Для покращання 
ефекту освітлення додаватиметься реагент «FLOPAM». Заключне 
знезараження освітлених стічних вод протитуберкульозного 
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диспансеру буде відбуватись в установці типу «Dulcodes». Ступінь 
загибелі бактерій Mycobacterium tuberculosis (паличка Коха) при 
ультрафіолетовому опромінюванні при дозі 62 Дж/м² становить 90%, 
при дозі опромінення 248 Дж/м² – 99,99%. Очищені та знезаражені 
стічні води прямуватимуть до контрольного колодязя, де частково 
будуть змішуватись із знезараженим надлишковим мулом. 

Надлишковий активний мул, що буде утворитись в процесі 
біологічної очистки, періодично видалятиметься з модулю «СПБО» на 
установку термічного знезараження осаду. В установці термічного 
знезараження надлишковий активний мул нагріватиметься до 
температури 60-70ºС та буде знезаражуватись протягом 60 хвилин. 
Після завершення процесу знезараження та зниження температури до 
35ºС і менше надлишковий мул буде скидатись до колодязя з 
аератором для перемішування очищених та знезаражених стічних вод 
із знезараженим мулом, крім того, відбуватиметься насичення суміші 
киснем. Ця суміш по самопливному колектору прямуватиме до 
насосної станції та звідти буде скидатись у міську каналізаційну 
мережу.  

Таким чином, запропонована технологічна схема очистки 
та знезараження стічних вод Алчевського протитуберкульозного 
диспансеру, що включає шестиступеневу біохімічну очистку в 
модулі «СПБО», знезараження очищених стоків гіпохлоритом 
натрію (первинне знезараження) та ультрафіолетовим 
опроміненням на УФ установці «Dulcodes» (заключне 
знезараження) забезпечить ефективну очистку стічних вод 
протитуберкульозного диспансеру за санітарно-хімічними 
показниками (БСК5 – 81,3%, ХСК – 95,0%, завислі речовини – 80,0%, 
азот аміаку – 40,0%, азот нітратів – 98,9%, фосфати – 95,0%), 
санітарно-мікробіологічними (ефект знезараження відносно 
бактерій Mycobacterium tuberculosis при дозі 62 Дж/м² 
ультрафіолетового опромінювання – 90%, при дозі 248 Дж/м² – 
99,99%) та гельмінтологічними (100%) показниками. 
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УДК 614.78/79:628.4.032 

УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ В ЯКОСТІ 
ВТОРИННИХ СИРОВИННИХ РУСУРСІВ 

Станкевич В.В., Костенко А.І., Какура І.В. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Однією з основних проблем сьогодення є величезні масштаби 
накопичення відходів, які створюють реальну серйозну загрозу для 
навколишнього середовища і умов побуту людини. У кожній сфері 
діяльності людини утворюються відходи, в розвинених країнах 
проблема відходів вирішується впровадженням у промисловість 
сучасних мало відходних технологій, повторним використанням 
утворених відходів, впровадженням технологій утилізації відходів з 
одночасним отриманням енергії та знищення відходів шляхом 
спалювання або розміщення відходів на відповідних місцях їх 
складування. У відповідності до закону України «Про відходи» 
принципами державної політики в сфері поводження з відходами є 
пріоритетний захист навколишнього середовища і здоров’я людини 
від негативного впливу відходів – за рахунок забруднення повітря, 
ґрунту, джерел водопостачання хімічними (леткими шкідливими 
компонентами), фізичними (радіаційними) і біологічними чинниками 
(бактеріологічними і геогельмінтологічними) – складовими 
компонентами відходів: Таку загрозу несуть промислові відходи 
підприємств гірничодобувної, переробної, енергетичної та 
металургійної промисловості, які є джерелами техногенно підсиленної 
активності іонізуючого випромінювання природних радіонуклідів. 
Відходи сільськогосподарської діяльності, шкіряних і взуттєвих 
виробництв, паперово-картонних комбінатів становлять небезпеку за 
біологічними ознаками (бактеріологічними і геогельмінтологічними), 
насамперед, кишковою паличкою, патогенними мікроорганізмами, 
яйцями і цистами гельмінтів). Таку загрозу становлять також осади 
міських стічних вод, відходи тваринництва. 
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Виходячи з цього, реалізація принципів державної політики у 
сфері поводження з відходами полягає у забезпеченні зведення до 
мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності; 
комплексне використання матеріально-сировинних ресурсів, сприяння 
максимально можливій утилізації відходів шляхом прямого 
повторного чи альтернативного використання ресурсно-цінних 
відходів.  

Такими відходами є промислові відходи на газоочищення 
електросталеплавильних виробництв, які містять сполуки таких 
металів як свинець, цинк, мідь, кадмій, хром, нікель, марганець, які є 
цінними ресурсними компонентами придатними для подальшої 
переробки в плані вилучення цих металів з відходів за умов розробки 
відповідної технології. Таким чином, певні види відходів можуть бути 
технологічними продуктами переробки, придатними для 
використання як цінні вторинні ресурси. Переробка таких відходів 
потребує дотримання правил поводження з відходами у відповідності 
до вимог санітарного законодавства, насамперед, розробка 
нормативних документів, які регламентують відповідні показники 
стабільності для таких матеріалів. 

Особливої актуальності останнім часом набули питання 
переробки осадів промислових стічних вод певних категорій 
виробництв і міських стічних вод. Враховуючи той факт, що наразі 
землі сільськогосподарського призначення виснажені, зазнали 
вітрової і техногенної ерозії, збіднілі органікою, переробка осадів 
стічних вод у ґрунтові суміші і збагачення їх природними 
матеріалами: перліт, вермикуліт, макро- і мікроелементами може дати 
повноцінні вітчизняні органо-мінеральні добрива. При цьому 
обов’язковою умовою є розробка токсиколого-гігієнічного паспорту 
на продукт, з визначенням параметрів його токсикометрії та 
гігієнічних регламентів для різних середовищ. Отриманий продукт, 
виготовлений з використанням відходів, підлягає санітарно-
епідеміологічній експертизі, з видачею висновку Державної санітарно-
епідеміологічної служби України. 

Саме такі підходи є обґрунтованими для можливості 
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використання відходів як вторинних сировинних ресурсів, 
впровадження таких технологій не потребує залучення великих 
коштів і відповідають положенням закону «Про відходи», вимогам 
ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з 
промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для 
здоров’я населення» і не становитимуть загрози для навколишнього 
середовища і здоров’я населення. 

ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЇ БІОРЕМЕДІАЦІЇ НА ПОЛІГОНАХ ТА 

СМІТТЄЗВАЛИЩАХ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ 
ВІДХОДІВ УКРАЇНИ 

Тетеньова І.О. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Біоремедіація – спосіб переробки твердих побутових відходів 
(ТПВ), який передбачає деструкцію органічної речовини відходів за 
допомогою біопрепаратів на основі поверхнево-активних речовин 
бактеріального походження. 

Технологія апробована в дослідно-промислових (полігон № 5 
м.Києва) та натурних (м.Гданськ, Польща) умовах. 

За результатами дослідно-промислових експериментів, 
проведених на полігоні № 5 м.Києва встановлено, що після обробки 
ферментними препаратами робочої карти у відходах підвищується 
кількість амонійного азоту, що свідчить про активність процесів 
амоніфікації ТПВ. Вміст нітратів незначний. Незначні рівні вмісту 
нітратів при високих значеннях азоту аміачного свідчить про розклад 
органічних речовин на стадії амоніфікації. На процеси нітрифікації 
обробка ферментом ТПВ не впливає. Вміст важких металів незначно 
підвищується за рахунок ущільнення відходів. Внесення ферментного 
біопрепарату згубно впливає на кількість яєць гельмінтів. За 
проведеними дослідженнями кількість гельмінтів зменшується в 2-3 
рази. 
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В результаті обробки біопрепаратами ділянок складування 
ТПВ фізико-хімічний та бактеріологічний склад фільтрату буде 
змінюватися. Очікується збільшення концентрації органічних речовин 
(в середньому на 3–10%), азоту аміачного на 40-60%. Загальне 
мікробне число підвищується в 1,5 рази, а колі-індекс залишається на 
одному рівні, що обумовлено інтенсивним розвитком мезофільних і 
термофільних мікроорганізмів, які розкладають органічні речовини, а 
не патогенної мікрофлори. На 40-50% зменшується вміст завислих 
речовин, фосфатів, хлоридів, сульфатів, заліза, цинку, нафтопродуктів. 
Такий фільтрат має кращі властивості для його подальшої біологічної 
переробки, ніж фільтрат традиційного полігону. 

При обробці біопрепаратом ТПВ значно зменшуються об’єми 
виділення біогазів, оскільки анаеробні процеси розкладу органічних 
речовин зводяться до мінімуму. Тенденція до покращення стану 
атмосферного повітря визначається також тим, що на ділянках, 
оброблених ферментними препаратами істотно зменшується кількість 
мух, менше сідають птахи. 

Аналіз наведених даних свідчить про те, що технологія 
біоремедіації твердих побутових відходів на полігонах та 
сміттєзвалищах України має значні санітарно-гігієнічні переваги. 
Ферментна обробка карт складування ТПВ з аерацією відходів 
прискорює процеси розкладання органічних речовин, які проходить 
переважно аеробним шляхом. Аеробне розкладання є ефективним 
засобом стабілізації твердих побутових відходів. 

В результаті обробки ферментними препаратами робочих карт 
складування ТПВ за один вегетаційний період їх об’єм зменшується 
вдвічі, що значно подовжує термін використання полігону. Щільність 
відходів підвищується до 0,8–1,0 т/м³. В ущільнених відходах не 
утворюються провали, які руйнують захисні шари полігону. Відходи, 
що залишаються на робочих картах після закінчення процесу 
біоремедіації, є стабільними і можуть використовуватися для 
пересипання шарів ТПВ, для підсипки доріг тощо. 

Ферментні препарати відносяться до малотоксичних речовин. 
Побічними продуктами процесу біоремедіації полігону є утворення 



 79 

додаткової кількості фільтрату та виділення двоокису вуглецю. Хоча 
кількість фільтрату збільшується на 5-10%, він має кращі властивості 
для подальшої його біологічної переробки. Вміст двоокису вуглецю в 
атмосферному повітрі не перевищує його ГДК. З огляду на 
вищезазначене, при застосуванні даної технології слід очікувати 
значне покращання санітарно-гігієнічної ситуації на полігонах та 
сміттєзвалищах. 

УДК 504.06 

ВПЛИВ НАКОПИЧУВАЧІВ ВІДХОДІВ ВУГІЛЬНИХ 
ТЕС НА ПРИЛЕГЛІ ТЕРИТОРІЇ 

Трахтенгерц Г.А. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Багато країн світу, в тому числі і Україна, для отримання 
електричної енергії використовують теплові електростанції (ТЕС), 
паливом на яких є кам'яні вугілля. Доля вугілля у енергетичному 
балансі України становить близько 36% (2012 р.) і, враховуючи 
існуючі проблеми з постачанням природного газу, має стійку 
тенденцію до збільшення. На території України, експлуатується 
багато потужних ТЕС, деякі з них, що використовують вугілля, такі як 
Старобешшевська, Луганська, Миронівська, Трипільська є 
найбільшими в країні і мають потужність більше 1000 Мвт. 
Технологією передбачається спалювання вугілля в пилоподібному 
стані і подальше видалення відходів виробництва – золи і шлаків – за 
допомогою гідротранспорту в накопичувачі – золошлакоовідвали 
(ЗШВ). Утилізація відходів вугільних ТЕС – одна з актуальних 
проблем сучасності. В даний час в цілому в світі утилізується не 
більше 10–15% золошлакового матеріалу. Решта зберігається в ЗШВ 
без використання. При цьому накопичення золошлаків не 
припиняється, а з урахуванням зростаючих потреб в електроенергії і 
недостатніх темпів розвитку інших джерел її виробництва, слід 
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очікувати збільшення кількості складованих золошлакових відходів. 
 Відомо, що навіть при нормальній експлуатації ЗШО мають 

місце прояви несприятливих геоекологічних процесів та явищ, які 
порушують екологічну рівновагу в районах їх розташування. Відомі 
випадки розвитку аварійних ситуацій на ЗШВ ТЕС, що суттєво 
погіршувало екологічний стан прилеглих територій. В зоні впливу 
ЗШВ при штатних і аварійних ситуаціях найбільш вразливі ґрунт, 
ґрунтові і природні води районів розміщення цих накопичувачів 
відходів, оскільки зола та шлаки ТЕС можуть містити значно більші 
ніж у використаному вугіллі концентрації сполук важких металів та 
природних радіонуклідів. 

Забруднення прилеглих територій може відбуватись, як 
аерогенним шляхом, так і шляхом міграції з фільтрацією забруднених 
вод. 

В зв’язку з цим потребують вдосконалення підходи до 
встановлення санітарно-захисних зон (СЗЗ) таких об’єктів. У багатьох 
випадках внаслідок поширення ареалу забрудненого ґрунту (який в 
свою чергу може стати джерелом вторинного забруднення 
атмосферного повітря та гідросфери) та забруднення ґрунтових та 
поверхневих вод СЗЗ розміром 300 м може бути недостатньою. 

З метою визначення реальних зон впливу ЗШВ на довкілля на 
прилеглих до них територіях потрібно провести моніторинг рівнів 
забруднення як атмосферного повітря, так і ґрунту та ґрунтових і 
поверхневих вод. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ 
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В 
СЕЛЬБИЩНИХ ЗОНАХ МІСТ 

Турос О.І., Ананьєва О.В., Петросян А.А., Маремуха Т.П. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Актуальність. Якість атмосферного повітря є одним з 
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основних компонентів, що визначають здоров’я населення. Численні 
роботи останніх років засвідчують наявність взаємозв’язку між 
експозицією населення забрудненням атмосферного повітря викидами 
автомобільного транспорту та негативними проявами зі сторони 
здоров’я (Аваліані, 2002; Brauer, 2007; ВООЗ, 2013). Зважаючи на це, 
вивчення варіабельності забруднення, обумовленої викидами 
автомобільного транспорту в межах сельбищних зон міст, є важливим 
для розуміння закономірностей формування забруднення та 
подальшої оцінки експозиції населення. 

Метою даного дослідження було визначення факторів, що 
формують концентрації, та встановлення закономірностей, які 
визначають варіабельність забруднення атмосферного повітря 
викидами автомобільного транспорту в межах сельбищних зон, 
розташованих поблизу автомобільних доріг. 

Матеріали та методи досліджень. Концентрації азоту 
діоксиду (NO2), вуглецю оксиду (CO), діоксиду вуглецю (CO2) та 
твердих зважених часток різного аеродинамічного діаметру (PM10, 
PM2,5, PM1) вимірювалися у 30 точках Дарницького району м. Київ з 
липня по листопад 2012 року у пікові ранкові та вечірні години. Для 
кожної з точок дослідження паралельно реєструвалися такі показники 
як структура та склад транспортного потоку, метеорологічні умови, та 
параметри проїзної частини автодоріг поблизу точок вимірювань. 

За допомогою методів геоінформаційного аналізу і 
картографічних підходів (ArcMap 10.1), для всіх 30 точок дослідження 
було розроблено 40 показників, фізико-географічних і 
метеорологічних змінних, які характеризували кожну точку 
дослідження і прилеглу до неї територію та були використані у 
подальшому кореляційному та регресійному аналізах. Статистичний 
аналіз даних був виконаний за допомогою програми SigmaPlot (версія 
12.0; Systat Software Inc.). 

Результати та їх обговорення. Аналіз даних натурних 
вимірювань виявив високу варіабельність концентрацій NO2, СО і СО2 
в межах території дослідження та, водночас, більш рівномірний 
розподіл для концентрацій зважених часток. 
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Було встановлено достовірний кореляційний зв'язок між 
концентраціями всіх досліджуваних речовин і характеристиками 
транспортного потоку, показниками категорій землекористування та 
окремими метеорологічними параметрами. Шляхом почергового 
тестування за допомогою крокового регресійного аналізу усіх 
показників, для яких було отримано достовірні коефіцієнти кореляції, 
було визначено ті параметри, комбінації яких у регресійній моделі 
дозволяють найкраще описати умови формування забруднення, а 
саме: кількість автомобільного транспорту у точці дослідження; 
відстань до найближчої автодороги певного класу; довжина доріг у 
зонах радіусом 50, 100, 300, 500 м від точок вимірювань; індекс 
озеленення у зонах радіусом 50, 100 і 300 м, а також категорії 
землекористування (площа житлової забудови у радіусі 300м; площа 
парків у радіусі 1000–3000 м; кількість житлових будинків в межах 
100 м). Зазначені параметри були визначальними для формування 
забруднення на території дослідження, оскільки дозволили оцінити від 
60 до 90% варіабельності концентрацій (R2= 0,91 для NO2, R2=0,81 для 
CO, R2=0,76 для CO2, R2=0,61 для PM10, R2=0,84 для PM2,5 та R2=0,89 
для PM1). 

Висновки. Проведені дослідження дозволили визначити 
закономірності формування варіабельності забруднення атмосферного 
повітря викидами автомобільного транспорту в сельбищних зонах 
міст та розрахувати комбінації параметрів, що можуть бути 
використані на наступному етапі роботи для створення стійких 
моделей прогнозування з метою удосконалення кількісної оцінки 
впливу даного виду забруднення на здоров’я населення міст. 

СУЧАСНИЙ СТАН НАКОПИЧЕННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ ТА 

ЗАСТАРІЛИХ ПЕСТИЦИДІВ В УКРАЇНІ 
Туряниця С.М. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 
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Питання, що стосуються стану, методів поводження, 
зберігання та переробки застарілих пестицидів та небезпечних 
відходів в Україні потребують постійного моніторингу. Вони 
набувають все більшої актуальності. 

Ризики від неправильного управління вищезазначеними 
речовинами можуть спричинити проблеми через погіршення якості 
навколишнього середовища, сільськогосподарського виробництва , 
торгівлі та здоров’я населення. 

Однією з досі невирішених, та загрозливих є проблема 
застарілих пестицидів. Виконання Національного Плану Дій 
Стокгольмської Конвенції покликано пом’якшити гостроту ситуації 
(за підтримки ГЕФ (Глобальний екологічний фонд) / ЮНЕП 
(Програма ООН з навколишнього середовища) в Україні). За оцінками 
міжнародних організацій та експертів у 2008 році налічувалось 
близько 32000 тонн застарілих пестицидів (в 2005–2006 це число 
становило 21380 тонн). У тому ж році в рамках проекту, що 
реалізувався Milieukontakt та МАМА-86, Асоціацією Продуктів та 
Аграріїв (FAO – Food and Agriculture Organization) в Київській області 
була проведена інвентаризація. Близько 100 тонн були утилізовані за 
фінансування держави. У 2009-2010 роках 2000 тонн застарілих 
пестицидів було експортовано і знищено в Німеччині. Проте у 2013 
році в рамках 12-го Міжнародного Форуму «HCH & Pesticide» було 
озвучено, що за оцінками вищезазначених міжнародних організацій 
об’єм застарілих пестицидів в Україні сягнув 40000 тонн виявлених в 
4000 місцях. Отже тенденція до накопичення небезпечних відходів 
зберігається. 

Однак застарілі пестициди є лише частиною проблеми. Ще 
одне джерело накопичення небезпечних відходів – виробництво у м. 
Калуш, де в даний час об’єм гексахлорбензену (ГХБ) сягнув більш 
20000 тонн. Наприкінці 2010 року, 8500 тонн ГХБ було зібрано, 
упакувано, і транспортувано кораблем до Великобританії для 
остаточного знищення, після чого з резервного Державного фонду 
було виділено 400 млн грн (приблизно 35 млн євро) для охорони 
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навколишнього середовища в гірничодобувній галузі даного регіону. 
Звичайно, потужним джерелом небезпечних відходів в Україні 

є хімічна промисловість. Підприємства виробляють більше 20 тис. 
основних і 100 тис. допоміжних хімічних продуктів. Якщо 
проаналізувати дані Держкомстату України, продукування відходів I-
III класів небезпеки протягом останніх років було відносно 
немасштабним в порівнянні з наявністю їх у спеціально відведених 
місцях чи об’єктах та на території підприємств. Дане співвідношення є 
неспіврозмірним, навіть після усіх процедур з утилізації, спалення та 
захоронення. Це свідчить про тенденцію до накопичення, що наочно 
продемонстровано на малюнку. 

 
У підсумку, станом на кінець 2012 року (останні актуальні дані 

Держкомстату) у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на 
території підприємств зараз зберігається 14324,8 тис. т відходів I-III 
класів небезпеки (в порівнянні з 2370,9 тис. т в 2006 році). що 
становить 0,1% усіх відходів, які досі є неутилізованими (на даний час 
в Україні знаходиться 14910105 тис. т неутилізованих, незахоронених 
і неспалених відходів). 

Таким чином питання зберігання та утилізації небезпечних 
для здоров’я населення і навколишнього середовища відходів і 
застарілих пестицидів залишається невирішеним і потребує 
виваженого, системного підходу. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ В 
ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Фера О.В., Маркович В.П., Літовченко Т.В. 
УЖнУ (медичний факультет, кафедра соціальної медицини 

та гігієни),  
Головне управління Держсанепідслужби у Закарпатській 

області, м. Ужгород 

Закарпаття відноситься до екологічно – вразливих регіонів 
країни. Переважаюча користь території, значні перепади висот, 
складний рельєф та геологічна структура гір, велика кількість опадів 
та швидка зміна кліматичних умов створюють передумови розвитку 
паводків (підйоми рівнів води у гірських річках досягають 1,5–2,5 м за 
3–4 год.). Оскільки ріки на рівнині мають малі нахили , паводкові води 
розливаються, затоплюючи значні площі та приводять до ускладнення 
епідситуації , як це відбулося 1947, 1962, 1974, 1979, 1992, 1998 та 
2001 рр. 

Аналіз даних за останні роки свідчить, що екологічна ситуація 
в області покращилась і є складною лише в окремих зонах (соляні 
копальні), село Мужієво, (територія бувшого лісохімкомбінату) 
смт. В. Бичків та ін. 

Через територію області прокладені транс європейські 
транзити, залізничні та автомобільні шляхи, нафто- газо-
продуктопроводи і високовольтні лінії електропередач. 

Загальна довжина всіх магістральних лінійних споруд на 
території області становить понад 4500 км, тому важливим є питання 
екологічно безпечної експлуатації цих об’єктів, недопущення 
аварійних ситуацій. 

Головним забруднювачем атмосферного повітря Закарпатської 
області залишається автотранспорт, викиди від якого складають 86,9% 
від загального обсягу викиду. За останні роки значно зросла кількість 
автомобільного транспорту, має місце збільшення кількостей 
автозаправних станцій (газом, бензином, дизпаливом), що є 
визначальним джерелом забруднення атмосферного повітря. 
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Із загальної кількості забруднюючих речовин 80,3% складають 
викиди речовин, що належать до парникових газів, зокрема метан та 
оксиди азоту. Серед підприємств, які здійснюють найбільші викиди в 
атмосферу повітря в регіоні залишаються ВАТ «Закарпатгаз» та 
магістральні газопроводи УМГ «Прикарпаттрансгаз» Закарпатського 
обласного лінійного виробничого управління магістральних 
газопроводів. Їх частота в загальному обсязі викидів складає 81,2% 
або 6,57 тис. т ( в т.ч. 27,8% підприємств «Прикарпаттрансгазу» та 
53,4% – ВАТ «Закарпатгаз»). 

За останні п’ять років спостерігається зменшення скиду 
забруднених стічних вод. Найбільшими забруднювачами поверхневих 
водойм є об’єкти житлово-комунального господарства області, які 
скидають 92% забруднених стічних вод від загального скиду 
забруднених стоків по області. Із 21 існуючих каналізаційних очисних 
споруд комунальних підприємств 93% потребують реконструкції, 
збільшення пропускної спроможності та впровадження більш 
передових технологій очищення стічних вод. Враховуючи, що лише 
20% водоносних горизонтів підземних вод, що експлуатуються в 
області, умовно захищені, питання ефективності роботи очисних 
споруд надзвичайно актуальні щодо забезпечення 
санепідблагополуччя населення в регіоні. Всі розвідані або діючі 
водозабори підземних вод в області є інфільтраційними.  

Розміщення відходів на території області є суттєвим чинником 
негативного впливу на санепідблагополуччя області, а також 
спричиняє відповідні ризики щодо захворюваності населення. На 
території Закарпатської області зареєстровано полігонів для 
побутових відходів, загальною площею 188,9 га, на яких накопичено 
біля 5 млн т відходів. Існуючі полігони твердих побутових відходів не 
відповідають санітарним нормам, вичерпали свої потужності та 
заповнені на 85%. 

На початок 2013 року усі непридатні пестициди із території 
області вивезені, окрім забрудненого пестицидами ґрунту, який 
зберігається на території ВАТ «Агрокомплекс» с. Рокосово, 
Хустського району в обсязі 225 тонн, гранично – допустимі 
концентрації перевищують допустимі рівні від 800 до 1500 разів. 
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Якість довкілля потребує особливого захисту та 
знезараження, на що і направлені спільні зусилля 
Держсанепідслужби області та працівників УЖнУ. 

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ОЦІНКА РІЗНИХ 
ДЖЕРЕЛ ОСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВИХ 

ТА ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ 

Яригін А.В. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Санітарно-епідеміологічна оцінка різних джерел освітлення 
приміщень житлових та громадських будинків проводилася за 
допомогою анкетного опитування. Для виявлення суб’єктивної реакції 
людини на різні джерела штучного світла були підібрані 16 волонтерів 
жіночої статі без вад зору віком 20–40 років; вибрані 9 (3х3) нових 
лампи різної потужності з трьома різними типовими діапазонами 
колірної температури (2800, 3200, 4100)ºК, які були вставлені в 
настільні лампи; проведені 3 серії експериментів з різним рівнем 
освітленості (1700, 2600, 3600 лк) газети та кольорового журналу. 

Опитувані визначали своє ставлення до якості освітлення 
штучним джерелом світла та до колірного контрасту від нього за 
допомогою 5-бальній шкалі світлової чуттєвості та 3-бальній шкалі 
відчуттів на колір світла, які представлені в таблицях 1, 2. 
Таблиця 1 – Шкала відчуттів на світлове середовище 

+ 2 темне 
+ 1 трохи темне 
0 нейтральне 

- 1 трохи світлувате (трохи ярке) 
- 2 занадто світле (ярке) 
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Таблиця 2 – Шкала відчуттів на колір світла 
+ 1 приємно 
0 нейтрально 

- 1 неприємно 
 
Під незадоволеними світловим середовищем людьми 

розуміють тих, які будуть оцінювати середовище як «темне, трохи 
темне, трохи світлувате, занадто світле» по 5-бальній шкалі світлової 
чуттєвості та «неприємно» по 3-х бальній шкалі відчуттів на колір 
світла. 

Аналіз даних експерименту проводився за допомогою пакету 
STATISTICA. Було використано параметричні (кореляційний аналіз 
Пірсона, критерій Ст‘юдента) та непараметричні (ранговий 
кореляційний аналіз Спірмена) статистичні критерії. Вибір зазначених 
методів аналізу зумовлений відповідністю всіх проаналізованих 
вибірок нормальному розподілу та ранговою шкалою виміру даних. 

За результатами аналізу даних експерименту за допомогою 
кореляційного аналізу Пірсона та Спірмена для даних, згрупованих за 
типом ламп, різниця у сприйнятті учасників експерименту світлового 
середовища та кольору світла спостерігається при використанні ламп 
«Холодного кольору» та «Теплого кольору». 

Достовірна різниця у сприйнятті учасниками експерименту 
світлового середовища та кольору світла за значеннями критерію 
Ст‘юдента спостерігається при порівнянні лампи холодного кольору з 
лампами теплого кольору та лампою розжарювання. Різниця у 
сприйнятті значно більша при порівнянні ламп теплого та холодного 
кольору. При порівнянні лампи розжарювання та лампи теплого 
кольору у відчуттях опитаних достовірної різниці не виявлено. 

Достовірна різниця у сприйнятті учасниками експерименту 
світлового середовища та кольору світла за значеннями критерію 
Ст‘юдента спостерігається при порівнянні лампи малої потужності з 
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лампами середньої та найбільшої потужності. Виявлена різниця у 
сприйнятті трохи більша при порівнянні ламп малої та найбільшої 
потужності. При порівнянні ламп найбільшої та середньої потужності 
у відчуттях опитаних достовірної різниці не виявлено. 

При аналізі подібності/відмінності в сприйнятті учасниками 
експерименту газетного та журнального тексту за світлом та кольором 
при різному освітленні було використано рангову кореляцію 
Спірмена. Учасники експерименту з однаковим рівнем комфортності 
сприймають газетний та журнальний текст при освітленні лампою 
розжарювання та лампою холодного кольору. Причому, чим вищий 
рівень освітлюваності лампи тим більш комфортне сприйняття. 
Достовірні відмінності у реакції учасників експерименту відмічаються 
у сприйнятті газетного тексту при освітленні лампою малої 
потужності та журнального тексту при освітленні лампою середньої 
потужності. 

При використанні лампи малої потужності зафіксовано 
найбільше відповідей «трохи темно» у реакції учасників експерименту 
на світлове середовище та «приємно» на колір світла. Поряд з тим, 
використання лампи малої потужності не викликає явного 
дискомфорту, про що свідчить відсутність відповідей «занадто ярке» 
світлове середовище. Найбільша кількість реакцій «занадто ярке» 
зафіксовано при використанні лампи найбільшої потужності. При 
використанні лампи найбільшої потужності зафіксовано найбільшу 
кількість відповідей «трохи світлувате» при реакції на світлове 
середовище та «неприємно» на колір світла. 

Результати досліджень свідчать про доцільність перегляду 
нормативів освітлюваності в сторону збільшення при 
використанні енергозберігаючих джерел освітлення житлових та 
громадських будівель. 
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Вплив чинників довкілля на 
здоров’я населення 

ДИРОФІЛЯРІОЗ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Бялковський О.В., Гущук І.І., Лук’янов М.Г.*, 

Шевченко Г.М.*, Шелевицька Л.В.*, Драб Р.Р.*, 
Камінська Н.В.* 

Головне управління Держсанепідслужби у Рівненській 
області, 

*ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України», м. Рівне 

Останнім часом особливу увагу в світі привертають 
трансмісивні паразитарні хвороби: малярія, дирофіляріоз. Проблемою 
є зростання дирофіляріозу місцевого характеру серед населення 
України, захворюваність яким перевищує захворюваність завізною 
малярією у 3 рази та реєструється майже в усіх регіонах держави. З 
1997 року захворюваність людей на дирофіляріоз по Україні зросла у 
59 разів, тільки в 2012 році зареєстровано 214 випадків. 

В Рівненській області дирофіляріоз людини реєструється з 
2005 року; станом на 20 лютого 2014 року – 21 випадок підшкірного 
дирофіляріозу. Локалізація гельмінту відмічена в 12-ти хворих з 
правої сторони, з лівої – у 9-ти. Гельмінти виділялись від кожного 
хворого по одному з області голови, гомілки, лопатки, плеча, 
передпліччя, ліктьової ділянки, статевого органу (всього 18 самок і 3 
самця). Первинний діагноз “дирофіляріоз” виставлений в 50% 
випадків, в решта – “пухлина”, ”фурункул”, “флегмона верхніх повік”, 
“флегмона ока”, “офтальмоміаз ока”. З моменту звернення за 
медичною допомогою діагноз виставлений в перші 3 дні – у 13-ти 
хворим; на 10-й, 14-й, 30-й, через 11 міс. – 8-ми хворим. 

Геокліматичні умови Рівненської області сприятливі для 
поширення дирофіляріозу. Область розташована в зонах Полісся, 
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Лісостепу, з великою різноманітністю ґрунтів, належить до вологої і 
помірно теплої агрокліматичної зони. За результатами постійного 
щорічного моніторингу зареєстровано 1197 водних об’єктів площею 
83351,2 га, при експлуатації яких досить часто порушується 
екологічний баланс. До ключових екологічних проблем регіону варто 
віднести відсутність басейнового принципу управління водними 
ресурсами, прибережні захисні смуги водоймищ як зони суворого 
обмеження господарської діяльності людини не витримуються; 
протизсувні та берегозакріплювальні заходи, які пов’язані з 
переміщенням земельних мас, сприяють виплоду переносників 
дирофіляріозу та інших трансмісивних хвороб. Протягом багатьох 
років русла річок області заросли вищою водною рослинністю, 
втратили виражені береги, відбулось поступове заболочування заплав, 
заростання їх болотною рослинністю, що значно збільшило площі для 
розвитку в них кровосисних комарів. Не зважаючи на багаторічне 
проведення в області широкомасштабних меліоративних проектів, 
анофелогенна площа водних об’єктів залишається високою – 1362,9 га 
(1343,7 га – 2012 рік), середньосезонні показники чисельності 
кровосисних комарів також стабільно високі: роду Anopheles – 10,6, 
Aedes – 18,5, Culex – 11,7 на м². 

Про місцеву передачу дирофіляріозу серед людей свідчить 
наявність хворих на дирофіляріоз 4-х собак, виявлених фахівцями 
ветеринарної медицини у 2013 році, а також власний позитивний 
результат розтину комара з вогнища Сарненського району, де 
виявлена інвазивна личинка – мікрофілярія ІV стадії. 

Поширення даного трансмісивного захворювання в 
екологічних умовах Рівненщини потребує проведення широкої 
санітарно-освітньої роботи як фахівцями медичних установ та 
сумісних зусиль зацікавлених міністерств, відомств, передусім 
ветслужби, у боротьбі та профілактиці цієї інвазії. 

Таким чином, результати аналізу паразитологічної ситуації 
в області вказують, що на поширення дирофіляріозу впливають 
ґрунтово-кліматичні та антропогенні фактори, які необхідно 
врахувати при плануванні, організації і проведенні заходів з 
профілактики паразитарних хвороб. 
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ІМУНОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ЗА ДІЇ ЕНДОГЕННО 
УТВОРЕНИХ НІТРОЗАМІНІВ ТА ЇХ 

ПОПЕРЕДНИКІВ 
Винарська О.І., Спаська Ю.С., Григоренко Л.Е., 

Молдавська Н.Б. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

За результатами попередніх досліджень було встановлено та 
підтверджено в експерименті ендогенне утворення канцерогенних НА 
із нітрозуючих та азотовмісних компонентів (аміни, аміди тощо), а 
також встановлено наявність канцерогенного ефекту, що проявляється 
розвитком новоутворень у дослідних тварин. Разом з тим залишилась 
низка питань щодо вивчення біологічних ефектів на ранніх стадіях 
впливу ендогенно утворених нітрозамінів та їх попередників, ще до 
формування злоякісних новоутворень. Це стосується, перш за все, 
характеру реакцій імунної системи на введення різних доз 
попередників (окремо та сумісно) та встановлення дозо-часових 
залежностей імунологічних ефектів в процесі ендогенного синтезу 
нітрозамінів. 

Метою нашої роботи було обґрунтування критеріальної 
значущості імунологічних ефектів за дії канцерогенних нітрозамінів 
та загальнотоксичних речовин – їх попередників. 

Для досягнення мети та розв’язання поставлених у роботі 
завдань були проведені експериментальні дослідження на 226 щурах, 
які на протязі 1, 3 та 6 місяців отримували перорально у домішках до 
стандартного раціону нітрит натрію у дозах 4, 10 та 20 мг/тв., а також 
тетрациклін у дозі 4 мг/тв. 

Для оцінки стану імунного статусу були використані наступні 
методи: гематологічні, імунологічні; газо-хроматографічні; 
паталогоанатомічні; медико-статистичні. 

Встановлено, що за перорального введення білим аутбредним 
щурам комбінації різних доз попередників НА (НН та ТЦ), в органах 
експериментальних тварин (печінка, нирки) ідентифікуються НА, 
ендогенне походження яких підтверджується відсутністю їх 
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у тварин контрольних груп та після припинення введення 
попередників. Показано утворення НА в організмі вже з перших днів 
після надходження попередників та відсутність їх матеріальної 
кумуляції у подальшому, що підтверджується результатами 
досліджень вмісту НА в органах щурів в динаміці. 

На основі експериментальних досліджень встановлені дозо-
часові залежності змін в окремих ланках імунної системи та 
неспецифічних факторів резистентності за дії НА ендогенного 
походження та їх попередників. 

Встановлено, що при зростанні навантаження на організм 
ендогенно утворених нітрозамінів (дози попередників НН – 10 мг/тв., 
ТЦ – 4 мг/тв.) спостерігається імуносупресія Т-, В- ланки імунітету, 
розвиток імунних реакцій І та ІV типів та пригнічення неспецифічних 
факторів резистентності. За подовження терміну дії до 6 місяців 
розвивається ще й ІІІ тип – імунокомплексний. 

Визначено, що більш високий рівень навантаження ендогенно 
утворених нітрозамінів (дози попередників НН – 20 мг/тв., ТЦ – 4 
мг/тв.) призводить до розширення спектру імунотоксичних ефектів – 
імуносупресії за Т- і В-клітинним типом, розвитку І, ІІІ та ІV типів 
імунологічних реакцій (за класифікацією P. Gell, R. Coombs), 
пригнічення неспецифічних факторів захисту організму. Перелічені 
імунологічні показники можуть розглядатися як критеріальні за дії 
канцерогенно небезпечних хімічних сполук. 

Доведено канцерогенну небезпеку ендогенно синтезованих 
НА, що проявилося розвитком пухлин у щурів залежно від дози 
попередників (НН – 10 мг/тв., ТЦ – 4 мг/тв.; НН – 20 мг/тв., ТЦ – 4 
мг/тв.) у 13,3 та 72,7% випадків, відповідно, і є результатом 
функціональної кумуляції дії ендогенно синтезованих канцерогенних 
нітрозамінів внаслідок сумації ефектів впливу їх концентрацій, які 
утворюються протягом тривалого введення попередників. 

При відсутності морфологічно визначених новоутворень 
виявлено пригнічення неспецифічних факторів резистентності, 
імуносупресія та розвиток імунологічних реакцій І та ІV типів. 
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РІВЕНЬ РАДІОТРИВОЖНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ 

Власюк Н.В. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Незважаючи на те, що з моменту аварії на Чорнобильській 
АЕС минуло багато часу, вивчення наслідків цієї аварії залишається 
актуальним і сьогодні. Найбільшою несподіванкою наслідків аварії 
став соціально-психологічний удар по населенню у зв’язку з 
відсутністю інформації. 

Нашими фахівцями в 2011-2013 рр. було проведене анонімне 
анкетне опитування населення України в шести областях та в містах 
Києві та Славутичі. Дослідження проводились як на радіоактивно 
забруднених, так і на «чистих» територіях. Об’єктами дослідження 
були учні та студенти, що народилися після 1986 року, а також їхні 
батьки. 

Мета роботи – оцінити рівень радіотривожності населення 
(діти та їх батьки) та обґрунтувати заходи щодо мінімізації 
радіотривожності населення України у пізній фазі Чорнобильської 
аварії. 

Критерієм оцінки радіотривожності населення є психологічне 
здоров’я (відчуття своєї безпеки та безпеки своїх близьких). Згідно з 
проведеними дослідженнями встановлено: на питання «В якій мірі 
Чорнобильська аварія впливає на Ваше здоров’я та здоров’я Ваших 
близьких?» 46% дітей та 55% батьків відповіли – «в певній мірі»; 23% 
дітей та 14% батьків – «дуже слабко»; 18% дітей і 8% батьків – 
«зовсім ні»; 10% дітей та 17% батьків – «досить сильно»; 3% дітей та 
6% батьків – «дуже сильно». Незнання небезпеки породжує повну 
зневагу до неї, неповне чи помилкове знання призводить до 
перебільшення небезпеки, зокрема, по відношенню до радіації – до 
страху перед опроміненням та пов’язуванню всіх проблем зі 
здоров’ям з дією радіаційного чинника. 

Стосовно питання «Чи приховується, на Вашу думку, від 
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людей інформація про реальні наслідки аварії на Чорнобильській 
АЕС?»: 70% дітей та 73% батьків відповіли «так», 12% дітей і 10% 
батьків – «ні»; 18% дітей та 17% батьків – «не знаю». Отже, і батьки, і 
діти вважають, що інформація щодо реальних наслідків аварії на 
ЧАЕС приховується від них. 

Висока радіотривожність населення незалежно від 
радіоактивного забруднення території свідчить про низький рівень 
базових знань у населення стосовно радіаційної безпеки та 
протирадіаційного захисту. На думку опитаних, в першу чергу після 
того, як вони почули про аварію на АЕС, яка розташована неподалік 
території, де вони проживають, потрібно одягнути протигаз або ватно-
марлеву пов’язку (58% дітей та 45% батьків), закрити вентиляцію та 
герметизувати приміщення (49% дітей і 50% батьків) та намагатися 
отримати більше інформації від ЗМІ (44% дітей та 44% батьків). 
Потрібно підкреслити, що досить мало відсотків отримав варіант 
відповіді стосовно прийому препаратів йоду, хоча саме вчасно 
проведена йодна профілактика (прийом стабільного йоду до 
надходження радіоактивного йоду або в найкоротший строк після 
цього) дозволить максимально знизити дозу опромінення 
щитоподібної залози. 

Просвітницька робота повинна зменшити у населення 
соціально-психологічну напругу, яка оцінюється за двома критеріями: 
1) зниження рівня радіотривожності населення; 2) зменшення 
кількості публікацій негативного характеру стосовно радіаційних 
аварій. Інформаційна робота з населенням повинна проводитися 
протягом тривалого часу. Питання щодо радіаційної безпеки 
необхідно включити в програми шкільного, середнього спеціального, 
вищого та післядипломного навчання. 
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УДК 614.2 

ЗДОРОВ’Я І ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ: 
СТАН ТА МОЖЛИВОСТІ ПОКРАЩАННЯ 

Гульчій О.П., Рябєва В.А. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Резюме: Забезпечення якості медичної допомоги студентам 
належить до пріоритетів розвитку національної системи охорони 
здоров’я. Як визначає ВООЗ здоров’я молоді – найважливіший 
показник благополуччя суспільства і держави, не тільки відображає 
справжню ситуацію, а й дає прогноз на майбутнє. Трудові ресурси 
країни, її безпека, політична стабільність, економічне благополуччя і 
морально-етичний рівень населення безпосередньо пов’язані зі станом 
здоров’я дітей, підлітків, молоді. На початку третього тисячоліття 
людське суспільство зіткнулося з низкою глобальних проблем, 
обумовлених зміною ритму і способу життя сучасної людини, 
інформаційними та психо-емоційними перевантаженнями, 
руйнуванням гармонійного зв’язку людини з Природою, наростанням 
екологічної забрудненості, зміною характеру харчування і т.д. 

Ключові слова: здоров’я студентів, якість медичної 
допомоги, профілактичні огляди 

Вступ. Аналіз стану здоров’я населення України за даними 
офіційної статистики і результатами епідеміологічних досліджень, 
показує, що воно набагато гірше, ніж у більшості індустріально 
розвинених країн, і слід очікувати його подальшого погіршення, якщо 
істотно не будуть змінені в сприятливому напрямку умови, що 
впливають на здоров’я. Здоров’я майбутнього покоління в наших 
руках, якщо ми не виховаємо в наших дітях культуру здорового 
способу життя, то це може згубно вплинути на нашу націю і на 
здоров’я наступних поколінь. Наш фізичний стан безпосередньо 
впливає на стан наших майбутніх або вже народжених дітей. Це дуже 
глобальна проблема, яка зачіпає загальнокультурні цінності і норми, 
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вона на стільки велика, що має величезну кількість проблем, які нам 
належить вирішити. 

Метою даного дослідження є комплексний медико-соціальний 
аналіз стану здоров’я студентів для обґрунтування заходів по 
підвищенню якості надання медико-профілактичної допомоги 
студентській молоді. 

Для цього були застосовані наступні методи дослідження: 
контент-аналіз та узагальнення, систематизація, моделювання, 
викопіювання статистичних даних, анкетування, соціологічні, 
обсерваційні, праксиметричні, експертних оцінок, варіаційної та 
альтернативної статистики, кореляційного аналізу. 

Базовими щодо медичного забезпечення студентської молоді 
став наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 серпня 2010 
року № 728 «Про диспансеризацію населення», де зазначено порядок 
проведення диспансеризації студентів вищих навчальних закладів 
(ВНЗ), та окремі медичні рекомендації щодо забезпечення 
комплексного підходу до проведення лікувально-оздоровчих заходів 
для студентів, які затверджені наказами Міністерства охорони 
здоров’я України. 

Аналіз медичної допомоги студентам проводиться за 
показниками: охоплення поглибленими оглядами; рівень 
захворюваності та її структура; показники фізичного стану, причини 
академічних відпусток та ін., визначення яких і стало предметом 
дослідження. 

Результати та обговорення. Чисельність студентів м. Києва 
щороку коливається і склала в 2010 році більше 148 тис. У звітному 
році частка студентів підліткового віку зменшилася на 13,0% у 
порівнянні з 2006 роком і склала 13,4% від загального числа тих, хто 
навчається. Частка студентів-інвалідів протягом останніх шести років 
залишається незмінною і складає 0,6%. 

Поширеність хронічних захворювань (на 1000 оглянутих) 
зросла на 25,7% за період 2006–2010 рр. У 2010 році знаходилося на 
диспансерному обліку 7,5% від загального числа студентів, тоді як у 
2006 році цей показник становив 8,7%. 
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Структура диспансерної групи студентів (без психіатричної 
патології) протягом останніх років практично не змінюється. 

У 2010 році госпіталізовано в плановому порядку (у % від 
числа тих, хто потребує) на 1,8% менше, ніж у 2006 році. З числа 
хворих із захворюваннями зубів і порожнини рота санували 82,7% у 
звітному році, що на 1,4% менше у порівнянні з 2006 роком. На 2% 
зменшився показник охоплення студентів флюорографічним 
дослідженням протягом 2006–1010 рр. 

У 2010 році на 0,02% знизився показник академічних 
відпусток, що надаються студентам за станом здоров’я (без до- і 
післяпологових відпусток) у порівнянні з 2006 роком. Питання 
надання академічних відпусток студентам, які отримують медичну 
допомогу в студентських поліклініках, вирішуються безпосередньо 
лікарсько-консультативною комісією цих закладів охорони здоров’я. 

За нашими даними, в структурі порушення здоров’я студентів 
найбільш значне місце займають функціональні порушення та 
хронічні хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, 
хвороби органів дихання, хвороби ока та придаткового апарату, 
хвороби сечостатевої системи, органів травлення та інфекційні і 
паразитарні хвороби. 

Одним з інтегральних показників здоров’я студентів є їх 
фізична активність. У 2010 році число студентів, які займалися 
фізичною культурою склала 73,3%. З 2006 року простежується 
тенденція до зменшення показника. 

Зазнала деяких змін структура розподілу студентів за групами 
фізичної культури. 

Слід зазначити, що на 5,2% знизилась кількість студентів, що 
займаються фізкультурою за програмою основної групи; на 26,3% 
зросла кількість студентів, що займаються за програмою підготовчої 
групи; тривожними є показники зростання на 81,0% кількості 
студентів, що займаються за програмою спеціальної, і на 50,0% 
кількості студентів, що взагалі звільняється від занять. Високий 
відсоток студентів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп 
(особливо це стосується студентів перших і других курсів) свідчить 
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про порушення фізичного розвитку, незадовільну якість харчування, 
низьку фізичну активність в період навчання в системі шкільної 
освіти. Обмеження мають студенти, які переважно страждають на 
сколіози і остеохондрози, захворювання нервової системи. 

Тривалість занять фізичної культури у студентів становить 
різну кількість курсів: на перших 2-ох, 3-ох чи 4-ох курсах того чи 
іншого ВНЗ. 

В системі лікувально-оздоровчих заходів певне місце 
відводиться санаторіям-профілакторіям. У 2010 році 87,9% студентів 
від числа тих, хто потребує, пройшли курс оздоровчого лікування. 
Привертає увагу змінність показників протягом останніх шести років 
без чітко простежуваних напрямків розвитку. 

Незважаючи на збільшення розміру стипендії студентам, 
умови їх проживання та забезпечення прожиткового мінімуму 
залишаються лімітованими. Через обмеженість часу і фінансових 
ресурсів та за відсутності достатньої мотивації щодо здорового 
способу життя студенти вважають за краще харчуватися в основному 
в буфетах. 

Якість проведеної роботи серед студентів і своєчасне 
вирішення багатьох питань значною мірою залежить від 
укомплектованості медичних кадрів, їх професіоналізму і чіткої 
узгодженості роботи персоналу студентських поліклінік, відділень та 
здоровпунктів. 

У 2010 році дещо покращилася укомплектованість кадрами і 
знизився коефіцієнт сумісництва. На 13% знизилася кількість 
працюючих лікарів передпенсійного та пенсійного віку, яка склала 
49,8%. Але влаштування молодих кадрів залишається незначним і 
пояснюється низьким окладом, специфікою роботи. 

За результатами роботи були зроблені наступні висновки: 
створення позитивної мотивації щодо фізичного розвитку у школі, 
перегляд показань для визначення належності до груп занять фізичної 
активності, перегляд існуючих і розробка нових навчальних планів і 
програм з фізичної культури щодо можливості залучення студентів з 
відносними обмеженнями до відповідних тренінгів, підвищення якості 
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фізичного виховання і спортивного розвитку студентів через 
створення належних умов (спортзали, басейни, тренажери і ін.). 

ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЛІСЬКИХ 
РАЙОНІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА ДАНИМИ 

ДОЗИМЕТРИЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ) 
Гущук І.В., Комов О.Д. 

Головне управління Держсанепідслужби у Рівненській 
області, м. Рівне 

Статусу радіаційно-забруднених регіонів відразу після аварії 
були признані Київська, Житомирська, Чернігівська області із 
введенням обов’язкових заходів захисту населення (евакуація, 
проведення медичних заходів, обмеження вживання забруднених 
харчових продуктів та їх заміна чистими). 

В той же час “поліське” населення Рівненщини такої 
підтримки з боку держави не отримувало 5 років. Фактично, з 1991 
року статус постраждалих населених пунктів співпав з розпадом СРСР 
і міри контрзаходів у подальшому з року в рік був незначним. А це 
означає, що населення північних районів області впродовж 1986-
1991 років зазнавало (і продовжує зазнавати) значно більшого 
радіаційного навантаження за рахунок 137Cs. Враховуючи специфіку 
поліських районів (лісо-болотна рослинність, геохімічний склад 
ґрунтів, високе стояння ґрунтових вод) коефіцієнти переходу із 
ґрунтів в кореневу систему рослин 137Cs складає до 40%. Внаслідок 
чого дози внутрішнього опромінення населення постраждалих районів 
Рівненщини є найвищими серед населення України. 

«Поліські» землі характеризуються особливо високими 
коефіцієнтами переходу в ланцюзі ґрунт–трава–тварина–молоко. 
На даний час, основна частина дози додаткового опромінення 
населення, що проживає на забруднених територіях, обумовлена 
внутрішнім опроміненням за рахунок радіоактивно-забруднених 
харчових продуктів: молока власного виробництва, дикоростучих ягід 
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та грибів, картоплі, м’яса. 
Як свідчать дані таблиці, населення “поліських” районів 

Рівненської області протягом більше 25 років зазнають значного 
дозового навантаження, яке формується на 95 відсотків за рахунок 
внутрішнього опромінення і потребують уваги з боку медичних 
працівників та відповідних державних установ. 

Негативна дія малих доз радіації, як відомо, найбільш 
виражено впливає на стан або періоди життя людського організму, 
при яких особливо необхідна велика потреба в енергозабезпеченні: 
енергозалежні стани підвищеної функціональної активності організму 
(зокрема, при вагітності і пологах); процесах тканинного росту (у 
тому числі, у плодів і дітей раннього віку, особливо за наявності 
морфофункціональної незрілості). Тому вагітні жінки і їх потомство – 
ідеальна «мішень» для дії малих доз радіації (саме вони рекомендовані 
експертами ВООЗ як «природна модель» для вивчення загрози дії 
негативних антропогенних чинників на людський організм). 

Дозові навантаження, отримані дітьми після народження, як 
показали проведені дослідження, грають свою роль у формуванні 
хромосомних і хроматідних аберацій, метаболічних і імунних 
зрушень, а також в порушенні стану регуляторних систем і схильності 
організму до інфекцій. 

Характер хромосомних аберацій і особливості репаратівной 
активності ДНК генома в лімфоцитах крові дітей – «чорнобильців» 
свідчать про їх явну радіаційну залежність. 

Цезій-137, буде зумовлювати опромінення понад століття, 
однак наступні покоління будуть нести генетичний тягар навіть через 
мутації, які передаються спадково. 

Враховуючи, що в наслідок значного споживання «лісових» 
харчових продуктів, в залежності від щільності забруднення території, 
лісорослинних умов, видового складу та ресурсів доза внутрішнього 
опромінення населення «поліських» районів Рівненщини надзвичайно 
широко варіює – від 12–40% у всього населення і до 50–95% у його 
критичних груп. Все вищевикладене вказує на необхідність 
проведення поглиблених науково-практичних досліджень. 
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Таблиця 
Кількість населених пунктів в інтервалах доз 

0,5-1,0 та 1,0-5,0 мЗв.рік-1 

Інтервали доз, 
мЗв∙рік-1 1991 1992 1993 1994 2001 2002 

0,5–1,0 23 38 127 106 120 133 
1,0–5,0 265 122 175 160 127 103 

 

Інтервали доз, 
мЗв∙рік-1 2003 2004 2005 2006 2008 2011 

0,5–1,0 159 153 125 117 114 41 
1,0–5,0 80 62 60 56 31 15 

ОЦЕНКА РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ ПРИ 
РЕКРЕАЦИОННОМ ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

Дроздова Е.В., Бурая В.В., Козлова Т.О. 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-

практический центр гигиены», г. Минск (Республика 
Беларусь) 

Водные объекты представляют собой наиболее перспективную 
часть природно-рекреационного потенциала Республики Беларусь. 
Преобладающим видом рекреационной деятельности на водных 
объектах является лечебно-оздоровительный отдых. По последним 
данным в республике 812 организованных пляжей, используемых 
населением в культурно-оздоровительных целях. Вблизи водоемов и 
водотоков в настоящий момент действуют 18 зон отдыха 
республиканского значения, вдоль рек сосредоточены объекты 
отдыха, в которых создано около 109 тысяч мест. Значительное 
количество водных объектов в республике создает предпосылки для 
дальнейшего развития рекреации в стране, в том числе и для развития 
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зон отдыха международного уровня. Развитие туристского потенциала 
республики является одной из долгосрочных задач (Государственная 
программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011-
2015 годы, утв. постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 24.03.2011 № 373). 

В то же время, проблема безопасного рекреационного 
использования водных ресурсов является актуальной проблемой, о 
чем свидетельствует ежегодное закрытие в плавательный сезон 
большого числа пляжей для населения (в отдельные годы до 30%) по 
причине несоответствия гигиеническим нормативам, в первую 
очередь – по микробиологическим показателям. Причем, только из 
некоторых водных объектов данной категории выделены возбудители 
инфекционных заболеваний. Можно предположить, что 
предпринимаемые меры по запрету на купание в некоторых случаях 
могут быть излишними. 

Учитывая вышеизложенное, актуальной и необходимой 
задачей для республики представляется разработка научно 
обоснованных принципов мониторинга водных объектов, 
используемых в рекреационных целях, основанных на оценке 
реальных биологических (микробиологических) рисков для здоровья 
населения. Эта задача решается на основании результатов научных 
исследований, выполняемых в рамках отраслевой научно-технической 
программы «Современные условия жизнедеятельности и 
здоровьесбережение». 

На основе экспериментальных исследований будет научно 
обоснована методология оценки рисков для здоровья населения при 
рекреационном водопользовании, принимающая во внимание степень 
рекреационной нагрузки на водоем, виды рекреационного 
водопользования (контактные/неконтактные), тип водного объекта, 
наличие объектов отдыха на водном объекте. В рамках НИР 
проводится оценка индикаторных микробиологических показателей 
безопасности, их репрезентативность, в том числе в зависимости от 
типа используемых водоемов, разработаны методики отбора проб с 
целью мониторинга, которые обеспечат получение достоверных и 
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репрезентативных данных, а также разработаны экспресс-методы 
выполнения исследований. 

Использование методологии оценки рисков с учетом 
конкретных сложившихся условий рекреационного водопользования 
позволит усовершенствовать действующую в Республике Беларусь 
систему мониторинга поверхностных вод, используемых в 
рекреационных целях, повысить степень надежности рекреационного 
водопользования. 

ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ 
ОНКОЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

Загороднюк К.Ю., Омельчук С.Т., Мережкіна Н.В., 
Ткаченко С.М., Зінченко Т.І. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
м. Київ 

Захворюваність населення є одним з найбільш інформативних 
показників стану здоров’я популяції. Особливе місце серед іншої 
захворюваності посідають злоякісні новоутворення. Україна за рівнем 
онкозахворюваності знаходиться на другому місці серед країн світу — 
близько 160 тис. вперше захворілих щорічно. Онкозахворюваність 
щорічно зростає на 3–3,5% і до 2020 р., за прогнозами, перевищить 
200 тис. уперше захворілих осіб на рік. 

У зв’язку з вищевикладеним метою наших досліджень стало 
обґрунтування профілактичних заходів щодо зменшення впливу 
основних етіологічних факторів на рівень онкозахворюваності. 

Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети нами 
було проведено ретроспективне епідеміологічне спостереження 
методом когорт на популяціях країн світу за матеріалами міжнародної 
агенції з дослідження раку (IARC). 

Результати та їх обговорення. Для врахування соціально-
економічної складової в структурі онкозахворюваності нами була 
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використана класифікація країн запропонована ООН, яка умовно 
розділяє всі країни світу на більш та менш розвинуті. Згідно з 
вищевказаною класифікацією Україна належить до менш розвинутих 
країн. При цьому в залежності від локалізації ранги онкозахворювань 
в Україні та усереднено у всіх інших менш розвинутих країнах світу 
відрізняються. Так, якщо за своєю поширеністю в середньому в усіх 
менш розвинутих країнах світу перша п’ятірка має наступний вигляд: 
рак молочної залози (31,3 випадки на 100 тис.), рак легені (20,0 
випадків на 100 тис.), рак шийки матки (15,7 випадки на 100 тис.), рак 
передміхурової залози (14,5 випадки на 100 тис.), рак шлунку (12,7 
випадки на 100 тис.), то в Україні – рак молочної залози (43,3 випадки 
на 100 тис.), колоректальний рак (23,4 випадки на 100 тис.), рак легені 
(22,2 випадки на 100 тис.), рак передміхурової залози (20,3 випадки на 
100 тис.), рак шийки матки (16, 6 випадків на 100 тис.). 

Звертає на себе увагу рівень захворюваності на 
колоректальний рак, який достовірно вищий в Україні у порівнянні із 
середнім значенням рівнів онкозахворюваності цієї локалізації в 
інших менш розвинутих країнах. 

За даними В.О.Прокопова етіологічний внесок хлорованої 
питної води поверхневих джерел водопостачання, що містить 
понаднормовий вміст хлорорганічних сполук, в розвиток 
колоректального раку складає близько 38%. За своїм внеском у 
розвиток колоректального раку даний фактор є найбільш вагомим з 
усіх відомих. 

Централізоване господарсько-питне водопостачання більше 
80% населення України забезпечується з поверхневих джерел, а 
застарілі системи водопідготовки, що реалізовані на діючих 
водоочисних спорудах (ВОС) фільтрувальних станцій (ФС), не 
дозволяють отримати питну воду нормативної якості, зокрема і за 
вмістом у ній хлорорганічних сполук.  

Таким чином, можна дійти висновку, що основна причина 
підвищеного рівня захворюваності на колоректальний рак в Україні 
зокрема та рівня онкозахворюваності в цілому, пов’язана з якістю 
питної води систем централізованого господарсько-питного 
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водопостачання, а саме з понаднормовим вмістом у питній воді 
хлорорганічних сполук.  

У зв’язку з цим необхідна негайна модернізація процесу 
виробництва та транспортування питної води системами 
господарсько-питного водопостачання, в першу чергу в тих випадках, 
коли вихідною сировиною є вода поверхневих водозаборів. 

Сьогодні відомо чотири основні профілактичні способи 
недопущення надходження хлорорганічних сполук (ХОС) з водою 
господарсько-питного призначення до організму людини: вилучення з 
води, що очищується попередників ХОС (гумінових та фульвокислот), 
заміна дезінфікуючого агенту (хлору на діоксид хлору, наприклад), 
заміна джерела водопостачання, вилучення ХОС з води після їх 
утворення. 

Нами, на прикладі ВОС Часів-Ярської ФС, ВОС ЗФС, ВОС ФС 
КП НВУВКГ, доведено, що виконання вимог ДСанПіН 2.2.4-171–10 за 
вмістом хлорорганічних сполук, зокрема хлороформу, можливе 
шляхом інтенсифікації процесів коагуляції (різновид способу 
вилучення попередників), яка може бути досягнута шляхом 
технічного переоснащення діючих водоочисних споруд 
освітлювачами-рециркуляторами по «внутрішньому контуру», заміни 
алюмінійвмісного коагулянту на залізовмісний тощо. 

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПЛР У 
ВІРУСОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА 
ЕНТЕРОВІРУСНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ У 

ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Зеленухіна О.В., Колерова М.Є., Чайковська В.В., 

Акчуріна Л.С. 
ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр ДСЕСУ» 

м. Запоріжжя 

Вірусологічний моніторинг є однією з головних складових 
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інформаційної підсистеми епідеміологічного нагляду за 
ентеровірусними (в т.ч. поліовірусними) інфекціями. Він включає 
лабораторну діагностику ентеровірусних інфекцій та контроль за 
циркуляцією ентеровірусів серед здорового населення та в об’єктах 
довкілля. Епідеміологічний нагляд за ентеровірусними інфекціями 
став особливо актуальним у 2013 році, коли реєструвалися спалахи 
серозних менінгітів у деяких регіонах Росії та спорадичні випадки 
захворювань в Україні. Захворюваність на вірусні менінгіти в 
Запорізькій області за останні 5 років коливалась в межах від 2,0 на 
100 тис. населення у 2009 році; до 3,72 на 100 тис. у 2012 р. 

Мета. Активне впровадження в практику лабораторії сучасних 
методів дослідження, спрямованих на вчасне виявлення збудника, яке 
сприятиме підвищенню ефективності епідеміологічного нагляду та 
покращенню якості протиепідемічних заходів. 

Методи дослідження. Вірусологічний метод дослідження на 
ентеровіруси здійснюється вірусологічною лабораторією ДУ 
«Запорізький ОЛЦ ДСЕСУ» відповідно до чинної нормативної 
документації. Виділення вірусів відбувається на перещеплювальних 
клітинних культурах, тому цей метод є тривалим за часом, 
трудомістким та одним з найкоштовніших у вірусології. Вірусологами 
лабораторії для індикації ентеровірусів в 2013 р. впроваджено метод 
ПЛР. Виділення РНК ентеровірусів та отримання кДНК проводилось 
за допомогою набіру реагентів «Рибо-преп» та «Реверта-L», ПЛР 
проводилась у режимі реального часу з гибридизаційно-
флуоресцентною детекцією із застосуванням тест-систем «АмплиСенс 
Enterovirus-FL»(Росія). Об’єктами дослідження були клінічні 
матеріали від хворих з діагнозами «серозний менінгіт та інші 
нейроінфекції» та проби з об’єктів довкілля (вода питна, відкритих 
водоймищ, стічні води). 

Результат. Всього проведено 59 досліджень, у 20 випадках 
виявлено РНК ентеровірусів, що становить 33,9%. З 33 проб 
клінічного матеріалу від хворих у 17 виявлено РНК ентеровірусів, у 14 
випадках виявлення РНК підтверджено виділенням вірусів на культурі 
клітин RD. При дослідженні 26 проб зовнішнього середовища РНК 
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ентеровірусів виявлено в 1 пробі стічної води та 2 пробах води 
Каховського водосховища у зоні рекреації м. Кам’янко-Дніпровки (з 1 
проби виділено ентеровірус). Всі вірусні ізоляти направлені для 
типування та підтвердження у референс-лабораторію ДЗ «ЦСЕС МОЗ 
України». 

Висновки. Впровадження в роботу вірусологічної лабораторії 
метода ПЛР дозволяє одержати результат протягом одного робочого 
дня, підвищує результативність вірусологічних досліджень, дає змогу 
проводити індикацію ентеровірусів в об’єктах довкілля, що в свою 
чергу сприяє підвищенню ефективності епідеміологічного нагляду та 
покращенню якості протиепідемічних заходів. 

СТАН РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ДІВЧАТ – 
СТУДЕНТОК ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ М. КИЄВА 
Каракашян А.Н., Мартиновська Т.Ю., Севрюкова О.В. 
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ 

Метою роботи було вивчення репродуктивного здоров’я 
дівчат, що навчаються у професійно-технічних закладах освіти 
(ПТЗО), та розробка заходів профілактики щодо його збереження. 

Методи дослідження: гінекологічний огляд та закрите 
анонімне анкетування щодо стану менструальної функції та 
гінекологічної захворюваності студенток ПТЗО. 

Дослідження проведено у професійно-технічних училищах 
м. Києва. Обсяг вибірки склав 1100 осіб віком 15–18 років. 

Встановлено, що репродуктивне здоров’я дівчат 
характеризується високою поширеністю порушень менструальної 
функції (до 64,67±1,43 випадків на 100 обстежених), в структурі яких 
переважають альгодісменорея – 46,43%, гіперменорея – 23,21%, а 
також порушення тривалості менструального циклу (переважно 
опсоменорея) – 16,47%. Гіперменструальний та гіпоменструальний 
синдроми виявлено відповідно у 0,36% та 1% дівчат. 
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Передменструальний синдром (ПМС), як симптомокомплекс, 
зустрічається у 0,7% обстежених. Натомість, на наявність окремих 
його симптомів вказали 54% дівчат, з них 68,3% поскаржились на 
головний біль, дратівливість або плаксивість, 30% – нагрубання 
молочних залоз, 9,3% – зміни з боку ЖКТ (пронос, закріп, метеоризм), 
8,8% – на шкірні прояви (акне, кропив’янка та ін.), 1% – на ангіну, 
нежить. Переважна більшість дівчат (84%) мали скарги на один, 14,5% 
– на два симптоми ПМС. 

Загальна кількість (кратність) всіх порушень менструальної 
функції на одну дівчину коливається від 0 до 4. Більшість обстежених 
дівчат (майже 60%) мають 1-2 порушення. Відомо, що порушення 
менструальної функції у підлітковому віці є вкрай небезпечним для 
репродуктивної функції жінки, тому ці дівчата вже зараз складають 
групу ризику репродуктивного здоров’я у подальшому своєму житті. 

Результати гінекологічного огляду показали, що на 
гінекологічні захворювання страждають 23% всіх обстежених дівчат. 
Переважна їх більшість (майже 90%) мають одне, 10,8% – два, 0,5% – 
три захворювання. 

В структурі гінекологічної захворюваності переважають 
запальні хвороби зовнішніх статевих органів – 46,0% та порушення 
менструальної функції (порушення тривалості циклу) – 26,4%. 
Хронічні запальні захворювання внутрішніх статевих органів 
складають менше 6%, доброякісні пухлини яєчників та ерозії шейки 
матки – по 3,3%. Інші захворювання: доброякісні пухлини молочних 
залоз, порушення менструального циклу у вигляді дисфункціональних 
маткових кровотеч, гострі аднексити, полікістоз яєчників, аномалії 
розвитку статевих органів, ендоцервіцит, безпліддя в сумі склали 
9,2%. 

Поширеність абортів серед дівчат 15-17 років, які навчаються 
в закладах профтехосвіти м. Києва, склала 9,97 випадків на 1000 
обстежених. 

Таким чином, дослідження, що були проведені, свідчать про 
значну поширеність порушень менструальної функції та 
гінекологічної захворюваності серед дівчат-студенток ПТЗО 
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м. Києва. 
Виявлено групу ризику та запропоновано комплекс 

профілактичних заходів щодо збереження репродуктивного 
здоров’я дівчат – майбутніх матерів. 

СТАН ЗДОРОВ’Я НОВОНАРОДЖЕНИХ В 
ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ЗМІНИ 

АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЧЕРЕЗ 
ПОКОЛІННЯ 

Качко Г.О., Линчак О.В. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Актуальність. В сучасних складних демографічних та 
економічних умовах розвитку нашої країни особлива увага повинна 
приділятися профілактиці, яка неможлива без оцінки фактичного 
стану здоров’я, особливо новонароджених. 

Фізичний розвиток поряд за народжуваністю, захворюваністю 
та смертністю є одним із показників рівня здоров’я населення. 
Параметри фізичного розвитку дітей при народженні використовують 
як індикатори пристосованості популяції до умов певного середовища. 
За результатами досліджень Penrose L.S. та Алтухова Ю.П. діти, що 
мають при народженні середнє значення маси та зросту тіла, 
мінімально обтяжені патологією, тобто знаходяться в межах 
адаптивної норми, що згідно з B. Wallace та C. Madden є сукупністю 
особин, життєздатність яких коливається між двома стандартними 
відхиленнями вище та нижче середньої життєздатності 
гетерозиготних генотипів. 

Саме тому метою роботи стала оцінка адаптаційних 
можливостей новонароджених за характеристиками маси та зросту 
порівняно з дітьми попереднього покоління. 

Матеріали та методи. Проаналізовані дані пологових 
будинків щодо всіх новонароджених за масою та зростом в 
Бердичівському, Лугинському, Овруцькому та Попільнянському 
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районах Житомирської області за 1977–1985 рр. та 2001–2003 рр. 
(11945 випадків). Визначали значення середнього арифметичного для 
показників маси, зросту та масо-ростового коефіцієнту (МРК), а також 
частку дітей з параметрами адаптивної норми. 

Результати. Маса новонароджених дітей у ХХІ ст. порівняно з 
80-тими роками ХХ ст. була зменшена – 3320,90±7,41 проти 
3386,74±5,10 г, p<0,001. В той же час ріст малят збільшився 
(51,75±0,04 проти 51,39±0,02 см, р<0,001). Як результат відмічено і 
зниження МРК (63,92±0,12 проти 65,66±0,08 г/см, р<0,001. Зміни 
спостерігалися як серед хлопчиків, так і у дівчаток. 

Частка новонароджених із середнім значенням маси, зросту та 
масо-ростового коефіцієнта в межах двох стандартних відхилень у 80-
і роки ХХ ст. не відрізнялася від такої у ХХІ ст. Виняток склали лише 
зменшення частки дітей з середнім значенням зросту в межах двох 
стандартних відхилень у ХХІ ст. порівняно з попереднім поколінням 
(84,20% проти 85,52, р=0,03) та зменшення частки хлопчиків з 
середнім значенням маси в межах двох стандартних відхилень у ХХІ 
ст. порівняно з 80-ми роками ХХ ст. (75,04% проти 77,38, р=0,02). 

Якщо врахувати середні значення антропометричних 
показників в межах одного стандартного відхилення, то для 
новонароджених відмічено зменшення частки дітей з середнім 
значенням зросту та масо-ростового коефіцієнту у ХХІ ст. порівняно з 
попереднім поколінням (71,20% проти 60,04, р<0,001; 48,87 проти 
46,95%, р=0,02). У хлопчиків окрім зросту (55,90% проти 68,10, 
р<0,001) та масо-ростового коефіцієнту (46,43% проти 49,99, р<0,01), 
спостерігалося ще й зменшення частки з середнім значенням маси 
(40,83% проти 45,19, р<0,01). Щодо новонароджених дівчаток ХХІ ст., 
то відмічено зменшення частки з середнім значенням зросту в межах 
одного стандартного відхилення (63,26% проти 66,25, р=0,01) та 
збільшення частки з середнім значенням маси (48,08% проти 41,76, 
р<0,001) і масо-ростового коефіцієнту (47,78% проти 44,66, р=0,01) 
відповідно. 

Частка дітей, у яких маса та зріст знаходились у межах одного 
стандартного відхилення у ХХІ ст. порівняно з 80-тими роками ХХ ст. 
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була зменшена (31,66 проти 36,40%, р<0,001). Аналогічна ситуація 
відмічена і серед хлопчиків (29,81 проти 38,02%, р<0,001), в той час як 
у дівчаток спостерігалася протилежна ситуація – 38,08 проти 35,81%, 
р=0,06. 

Висновок. Відмічено негативні зміни за показниками маси і 
зросту новонароджених в XXI столітті порівняно з попереднім 
поколінням, які знижують адаптаційні властивості сучасного 
покоління та в подальшому будуть відображатися на стані здоров’я 
населення. 

МЕДИЦИНА ГРАНИЧНИХ СТАНІВ: СТАН 
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 

Коробчанський В.О.1, Мясоєдов В.В.1, Старусева В.В.1, 
Григорян О.В.2, Богачова О.С.1, Свєтлічний В.Ю.3 
1Харківський національний медичний університет,  

2НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ,  
3Дергачівське міжрайонне управління Головного 

Управління Держсанепідслужби у Харківській області, 
м. Харків 

Загальновідомо, що стійке погіршення стану здоров’я 
широких верств населення України, яке спостерігається протягом 
останніх десятиріч, безпосередньо пов’язане з існуючою 
не ефективною системою первинної профілактики захворювань. 

На думку провідних вітчизняних вчених-гігієністів, 
представників Київської, Харківської, Вінницької та Луганської 
наукових шкіл, вирішення цієї актуальної наукової проблеми полягає 
у впровадженні в практику роботи санепідслужби методології 
гігієнічної донозологічної діагностики, яка добре відпрацьована в 
натурних наукових експериментах, відносно дітей із різним рівнем 
соціальної адаптації, учнівської молоді та працівників різних 
виробництв. Як доводить власний досвіт узагальнень результатів 
теоретичних та експериментальних досліджень у галузі гігієни дітей 
та підлітків, медицини праці та психогігієни, донозологічна 
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діагностика є невід’ємною складовою більш широкої галузі сучасної 
медицини – медицини граничних станів. 

Медицина граничних станів (англ.: medicine of borderline 
conditions) представляє собою галузь медичної науки, яка вивчає 
загальні закономірності формування донозологічних станів та 
перехідні процеси їх перетворень. Метою медицини граничних станів 
є попередження соматичних та психічних захворювань різного ґенезу, 
шляхом визначення їх первинних ознак та ризиків виникнення із 
наступною корекцією функціонального стану організму. В основі 
медицини граничних станів лежить робоча гіпотеза про те, що 
розвитку клінічних форм хвороб передують певні порушення 
функціонального стану організму, які носять донозологічний 
характер. При цьому своєчасне виявлення хворобливих 
донозологічних станів, встановлення та усунення ризиків їх 
виникнення та медична корекція спрямовані на збереження та 
зміцнення здоров’я різних верст населення, поза віковою, 
професійною, соціальною та іншою приналежністю. Підставою для 
виділення медицини граничних станів в окрему галузь медичної науки 
є нова наукова концепція, яка будується на загальновизнаних 
закономірностях адаптаційного процесу, зведених до не описаного 
раніше фізіологічного явища, узагальненого в законі адаптаційного 
переходу: «перехід організму до стану адаптованості відбувається за 
рахунок енергетичних та пластичних ресурсів, накопичених у 
минулому адаптаційному досвіді, через руйнування попередніх 
корисних зв’язків у провідній біологічній системі, яка раніше 
забезпечувала стійкий стан організму, шляхом утворення нової 
домінуючої системи із залученням реакцій трьох типів: еволюційно 
детермінованих захисних механізмів, реакцій індивідуального 
адаптаційного досвіду та неспецифічних швидких реакцій на новий 
вплив». Даний закон встановлює зв’язок між часовими та 
просторовими характеристиками функціональної системи 
забезпечення життєдіяльності індивідуума на конкретному етапі його 
фізичного, психічного та соціального існування; розкриває механізми 
існування та перетворення організму під впливом мінливих чинників 
оточуючого середовища. Принципи медицини граничних станів 
будуються на загальних закономірностях адаптаційного процесу і 
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мають виключно універсальний характер. У ході комплексного 
дослідження були отримані експериментальні дані, які підтвердили 
теоретичні засади медицини граничних станів. Було доведено, що 
донозологічні стани виникають внаслідок дисфункції тих 
адаптаційних систем, які в даний момент повинні забезпечувати 
стійке функціонування організму. Як довели власні спостереження, 
донозологічні психічні стани в учнівської молоді представлені 
невротичними розладами ситуацій та періодів ризику на тлі певних 
акцентуацій особистості. У працівників шкідливих виробництв стани-
попередники професійної пилової патології проявляються у 
порушенні про- та антиоксидантної систем, а первинними ознаками 
вібраційної патології служать порушення з боку системи 
терморегуляції організму, що є наслідком дії відповідних професійно 
зумовлених чинників ризику (виробничого пилу та вібрації). Серед 
дітей різних вікових груп первинними ознаками сенсибілізації 
організму є специфічні порушення в імунній системі, які 
проявляються підвищенням вмісту імуноглобулінів G у сироватці 
крові, а також порушення в клінічної картині крові за рахунок 
збільшення вмісту еозинофілів на тлі існування таких чинників 
ризику, як спадкова схильність до алергії. До факторів ризику 
виникнення алергічних захворювань у дітей належать: патологія 
вагітності та пологів, надмірна вага новонародженого, включення до 
раціону дитини облігатних алергенів, нераціональна 
імунопрофілактика та ін. 

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ЗДОРОВ’Я 
НАСЕЛЕННЯ В ЗОНІ ВПЛИВУ ТЕЦ CЕЛ. ЕСХАР 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Кульбашна О.О. 

Чугуївське міжрайонне Управління Головного управління 
Держсанепідслужби у Харківській області, м. Чугуїв 

Ця робота проводилась з метою одержання інформації про 
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стан здоров’я населення окремо обраного регіону Харківської області, 
що складається під впливом факторів навколишнього середовища, для 
розробки необхідних заходів профілактики несприятливого впливу 
антропогенного середовища на здоров’я населення. В основу розробки 
покладені матеріали лабораторних досліджень, проведених на базі 
санітарно-гігієнічної лабораторії Чугуївської міжрайонної філії ДУ 
«Харківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби 
України». Стан природного середовища території оцінювався 
відповідно до діючих гігієнічних нормативно-методичних 
документацій МОЗ України. 

ТЕЦ розташована на р. Сів. Дінець, поблизу сел. Есхар в 8 км 
від м. Чугуєва. З північного сходу проммайданчик межує з тепличним 
господарством, з східного боку знаходиться ліс, з північного заходу 
розташований проммайданчик заводу залізобетонних конструкцій, з 
південного заходу – орні землі радгоспу і сел. Есхар. Найближча 
житлова забудова знаходиться на відстані 350 м від крайніх джерел 
викидів забруднюючих речовин, основний напрямок робіт , що 
виконуються ТЕЦ – теплопостачання житлових районів селища і 
виробіток електроенергії. 

Фахівцями проектного інституту виконано проект нормативів 
ГДВ для 50 джерел викидів шкідливих речовин у повітря. Розрахунки 
виконано для 27 речовин і трьох груп сумації – свинцю і сірчаного 
ангідриду, фтористого водню і сірчаного ангідриду. Сумарний викид 
забруднюючих речовин в повітря становить 8432,086 т/р. 

Розрахункова СЗЗ для ТЕЦ виходить за межі території на 
200 м тільки в північно-західному і західному напрямках. Ця зона 
обумовлена в основному викидами наземних джерел (автотранспорту 
і спецтранспорту) та складом вугілля (вузли пересипки). У межах 
розрахункової СЗЗ дошкільних і лікувальних установ, зон відпочинку 
і житлових забудов немає. 

На підставі спостережень нами встановлено недопустимий та 
небезпечний рівень забруднення атмосферного повітря у зоні № 1 
селища (на відстані 500 м від джерела забруднення), недопустимий 
рівень забруднення та помірно-небезпечний ступінь його 
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небезпечності у зонах № 2 і № 3 селища (на відстані 1000–1500м від 
джерела забруднення). В контрольній зоні (на відстані 2500 м) рівень 
забруднення атмосферного повітря допустимий та безпечний. 

Як свідчать результати досліджень, загальна захворюваність 
населення сел. Есхар поступово зростає з кожним роком, що 
обумовлено незадовільною еколого-гігієнічною ситуацією в регіоні. 

Висновки 
1. Сумарне хімічне забруднення довкілля сел. Есхар є 

найбільшим у зоні спостереження № 1 на відстані 500 м від джерела 
шкідливих викидів ТЕЦ (19,58), найменшим – в контрольній зоні 
(13,3). 

2. Доведено, що захворюваність населення сел. Есхар значною 
мірою формується під впливом забруднення навколишнього 
середовища шкідливими викидами ТЕЦ Так, населення сел. Есхар, яке 
мешкає у в умовах відносно високого рівня забруднення довкілля, 
хворіє з приводу усіх хвороб на 31,3% частіше, ніж населення м. 
Чугуєва, що живе в умовах меншого забруднення. Щодо окремих 
захворювань, то в умовах високого забруднення довкілля ризик 
виникнення найбільший у органів дихання – на 195,4%, крові та 
кровотворних органів – на 182,6%, новоутворень – на 178,8%. 
Відносний ризик захворюваності на усі хвороби коливається від 
107,7% до 195,4%. 

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ ОЗОНОМ: 
ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЦИДНОЇ ДІЇ 

Мокієнко А.В. 
Державне підприємство Український науково-дослідний 
інститут медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса 

Аналіз біоцидної дії озону показує наступне. 
Автори вітчизняної роботи, присвяченої дії озону при 

знезараженні води, відзначають, що, незважаючи на широку світову 
практику застосування озону у водопостачанні, багато найважливіших 
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питань знезараження у літературі практично не освітлені: а) 
ефективність впливу озону не тільки на санітарно-показову 
мікрофлору води, але й на представників інших груп мікро- і 
макроорганізмів природної води; б) глибина знезаражуючої дії і 
тривалість збереження якості питної води після озонування в системах 
водопостачання; в) вплив попереднього хлорування на ефект 
знезараження озоном, оскільки на водоочистних спорудах 
здійснюється попереднє хлорування і є дані практичних лабораторій 
щодо негативної дію залишкового хлору на процеси знебарвлення і 
дезодорації при озонуванні. 

Встановлено, що надійний ефект знезараження озоном за 
санітарно-показовими мікроорганізмами та кишковими вірусами може 
бути забезпечений при дотриманні сукупності наступних умов: 
 вміст зазначених мікроорганізмів у воді, яка надходить на 

озонування, не повинен перевищувати норматив для джерел 
господарсько-питного водопостачання; 

 вода, що надходить на озонування, повинна бути освітлена до 
нормативних вимог; 

 вода повинна бути попередньо хлорована до необхідної 
концентрації залишкового хлору; 

 контакт озону з водою повинен бути не меншим за 12 хвилин при 
забезпеченні залишкового озону протягом усього часу озонування 
0,1–0,3 мг/дм³; 

 озон не повинен застосовуватися в якості заключного етапу 
обробки води перед системою водопостачання, тому озоновану 
воду необхідно хлорувати. 

Процес інактивації бактерій (Escherichia coli) проходить дві 
стадії – швидка початкова стадія інактивації, яка потім переходить у 
більш повільну. На швидкій стадії (перші 3 хв) швидкість відмирання 
бактерій експоненціально росте зі збільшенням дози озону. При 
подальшому зростанні дози озону інактивація різко падає і практично 
не залежить від дози озону (повільна стадія, період експозиції 3-7 хв). 
Встановлено, що чим вище доза озону, тем вище його антимікробна 
дія, однак знезаражуюча ефективність розраховуючи на кожний 
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наступний порядок інактивованих бактерій падає. Тому, недоліком 
озону є реактивація частини ушкоджених бактерій і відсутність 
післядії. 

Це ж характерно для вірусів (коліфаг MS2 і поліовірус). Після 
початкової швидкої та високої інактивації через 60 сек вона відсутня 
при всіх дозах. Встановлено відновлення коліфагу MS2 після 
початкової інактивації. Показана інфекційність РНК фагу f2 після 
деструкції капсиду. 

Результати експериментів показують, що озон є ефективним 
засобом інактивації Cryptosporidium parvum oocysts при знезараженні 
питної води за умови мінімального рівня 104 ооцист/мл, який вище 
виявлених у поверхневих водах. 

 При вивченні спороцидної дії озону встановлено, що 
супендовані спори повністю інактивуються при впливі насиченої 
озоном (10 мг/л) води через 8 хв. 

Озон впливає на структури захисного покриття мікроводорості 
Scenedesmus sp. з ушкодженням фотосинтетичного апарату, 
екстрацелюлярним виведенням внутрішньоклітинного вмісту і його 
наступним окисненням. 

Таким чином, аналіз літератури підтверджує незаперечний 
факт: використання озону для знезараження водопровідної води 
можливе тільки за умови вторинного знезараження (наприклад, 
хлором або діоксидом хлору) перед надходженням у водорозподільну 
мережу. 

ВПЛИВ ГЕНЕТИКО-ДЕМОГРАФІЧНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОПУЛЯЦІЇ НА 

УСПАДКОВУВАНІСТЬ МУЛЬТИФАКТОРНОЇ 
ПАТОЛОГІЇ 

Омельченко Е.М. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Характерною ознакою сучасного стану генетики 
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мультифакторних захворювань (МФЗ) є те, що при апріорі суттєвій 
ролі спадковості у їх розвитку, спроби установити тип успадкування 
та навіть коректні значення коефіцієнтів успадкування призводять до 
суперечливих результатів. Так, для найактуальнішого для нашої (і не 
тільки) держави гіпертонічної хвороби вказують на значення від 20 до 
55%. Питання, якою мірою індивідуальна мінливість обумовлена 
генетичною мінливістю і в якій мірі середовищем, ускладнюється 
міжрасовими, міжетнічними і міжпопуляційними відмінностями в 
якісному та кількісному складі ДНК-поліморфізмів. Кожна популяція 
є унікальною відносно генетичної природи МФЗ. Основні зовнішні 
негативні впливи (забруднення середовища, паління, стрес, адинамія, 
ожиріння) фактично діють на всіх, проте хвороби у індивідуумів 
розвиваються різні та з різною частотою. Слід зазначити, що саме до 
соціальних змін індивід не має змоги повною мірою пристосуватися 
без компенсації з боку суспільства. В такі «перехідні» періоди 
розвитку популяцій збільшення поліморфізму повинне відігравати 
вагому роль у формування стану їх здоров’я. 

Успадковуваність певної нозології на популяційному рівні 
виражають у коефіцієнтах успадкування – показниках, що 
відображають внесок генетичних факторів у варіабельність 
захворюваності. Їхні величини на популяційному рівні, вирахувані 
побіжно до основної мети в численних клінічних та епідеміологічних 
дослідженнях, значно коливаються (подекуди на порядок), що 
ускладнює їх використання в прогностичних моделях. 

Вивчалася роль спадкової компоненти у виникненні глаукоми 
(поширене мультифакторне захворювання, основна причина сліпоти), 
зокрема, в рамках створених раніше за нашими макетами базах даних 
щодо хворих на глаукому була розрахована її успадковуваність. За 
даними літератури вона коливається від 10 до 25%. 

Були проаналізовані дві групи пацієнтів з середнього за 
розмірами промислового та малого міста з низькими коефіцієнтами 
міграції. В територіальних реєстрах містяться дані про усі 
зареєстровані у містах випадки захворювання на глаукому. У місті 
середніх розмірів серед хворих на глаукому у 14,15% їх батьків 
спостерігалась глаукома, сполучена з катарактою, у 2,75% їх батьків – 
ізольована глаукома. Щодо малого міста, то батьки пацієнтів з 
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глаукомою хворіли на глаукому, сполучену з катарактою у 48,1% 
випадків, ізольована глаукома спостерігалася у 7,7% випадків. 
Коефіцієнти успадкування ізольованої глаукоми у населення малого 
міста порівняно із населенням міста середнього розміру були вищі у 
2,5 рази (7,7±3,7% та 2,75±0,4% відповідно). Це може свідчити на 
користь того, що при гомозиготизації популяції генні комплекси, 
відповідальні за виникнення вказаної патології, мають більшу 
ймовірність утворити патологічний фенотип. 

Коефіцієнти успадкування глаукоми у сполученні з 
катарактою у жителів малого міста у порівнянні з жителями міста, 
більшого за розмірами, були більшими втричі (48,1±6,9% та 
14,15±1,3%), що підтверджує думку відносно впливу гомозиготизації 
на виникнення хвороби. 

Таким чином, генетико-демографічні особливості (коефіцієнти 
міграції, ступінь аутбредності) популяції, впливають на величину 
коефіцієнтів успадкування та рівень захворюваності на глаукому. 

Уявляється перспективним подальше вивчення впливу 
гетерозиготності на ймовірність виникнення мультифакторної 
патології та коефіцієнти її успадкування. Формування єдиних 
методологічних підходів, зокрема, включення до аналізу успадкування 
тих чи інших хвороб споріднених (синтропних) захворювань 
дозволить отримати дані, які можуть бути використані для 
вдосконалення побудови прогностичних моделей захворюваності, при 
плануванні епідеміологічних досліджень і дозволять правильно 
оцінювати обсяг медично-соціальної допомоги населенню. 

ВПЛИВ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ 
НА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ ЛЮДИНИ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 
Педан Л.Р., Качко Г.О. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Важливою проблемою сучасної біології і медицини є роль 
хімічних елементів та їхніх сполук в функціонуванні живого 
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організму. Практичним аспектом цієї проблеми є забезпечення 
організму необхідними для життя мікронутрієнтами, створення 
ефективних засобів профілактики і лікування захворювань людини. 

Хімічні елементи у вільному стані, а також у вигляді багатьох 
хімічних сполук входять до складу всіх клітин і тканин організму 
людини. Всього 4 елементи (О, С, Н, N) складають 96% маси тіла 
людини, тоді як на макроелементи припадає 4%, а на мікроелементи – 
лише 0,05%. Хімічні елементи є найважливішими каталізаторами 
різноманітних біохімічних реакцій, необхідними і незамінними 
учасниками процесів росту і розвитку організму, обміну речовин, 
адаптації до змін умов оточуючого середовища. 

Розділ хімічних елементів на групи відбувається в залежності 
від величини їх вмісту в тілі ссавців і людини. Першу групу такої 
класифікації складають «макроелементи», концентрація котрих в 
організмі перевищує 0,01%. До них відносяться O, C, H, N, Ca, P, K, 
Na, S, Cl, Mg. Деякі елементи цієї групи називають «органогенами» 
(O, H, C, N, P, S) в зв’язку з їх головною роллю в формуванні 
структури тканин і органів. Другу групу складають «мікроелементи» 
(концентрація від 0,00001% до 0,01%). В цю групу входять: Fe, Zn, F, 
Sr, Mo, Cu, Br, Si, Cs, J, Mn, Al, Pb, Cd, B, Rb. Однак, не дивлячись на 
«малий» вміст, мікроелементи не випадкові інгредієнти біосубстратів 
живого організму, а компоненти складної фізіологічної системи, що 
приймає участь в регулюванні життєвих функцій організму на всіх 
етапах його розвитку. 

Мета аналізу джерел літератури полягала у вивченні впливу 
недостатньої кількості макро- та мікроелементів на репродуктивну 
функцію людини. 

Дефіцит калію (К) викликає розвиток ерозивних процесів 
слизових оболонок і призводить до такого захворювання, як ерозія 
шийки матки, збільшення ризику невиношування вагітності, 
переривання вагітності, розвитку безпліддя у жінок. 

Зменшення кількості цинку (Zn) викликає затримку росту, 
пізнє статеве дозрівання у дітей (особливо у хлопчиків), зниження 
запліднювальної здатності сперматозоїдів і сексуальної активності, 
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збільшений ризик розвитку аденоми простати, імпотенцію у чоловіків. 
У жінок викликає передчасні пологи, народження ослаблених дітей, 
стерильність. 

Недостатність міді (Cu) викликає затримку статевого розвитку 
у дівчат, порушення менструальної функції, зниження сексуальної 
активності у жінок, безпліддя, розвиток дистрес-синдрому у 
новонароджених. 

Мала кількість марганцю (Mn) викликає безпліддя, 
дисфункцію яєчників, ранній клімакс і передчасне старіння у жінок. 

Дефіцит хрому (Cr) викликає порушення репродуктивної 
функції у чоловіків. Зниження рівня цього мікроелементу у волоссі 
визначають у недоношених дітей і при затримці їх розвитку. 

Зменшена кількість селену (Se) викликає недостатність 
репродуктивної системи (в основному чоловіче безпліддя), 
сповільнює ріст у дітей. 

Недостатність йоду (J) викликає зниження фертильності, 
мертвонародження, вроджені аномалії розвитку, підвищену 
перинатальну смертність. 

Таким чином в результаті дефіциту або збільшеної 
кількості в організмі будь-якого біоелементу може розвинутись 
комплекс функціональних і/або органічних порушень – 
біоелементоз (елементоз). Біоелементна медицина здатна 
розширити наші сучасні уявлення щодо профілактики 
різноманітних захворювань, в т. ч. і порушень у сфері репродукції. 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗАХОДІВ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 

ВРОДЖЕНОЇ ПАТОЛОГІЇ 
Процюк О.В., Линчак О.В. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Відомо, що зміни генетико-демографічних особливостей 
великих угруповань населення (народжуваності, статево-вікової 
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структури, співвідношення національностей, міграції, рівнів 
шлюбності, шлюбних міграцій та ін.), насичення середовища, що 
оточує людину, в т.ч. і професійного, мутагенними і тератогенними 
чинниками, яке відбулося в останні п’ятдесят-шістдесят років, 
соціально-економічні негаразди можуть змінювати перебіг генетичних 
процесів серед населення та приводити до змін в генетичній структурі 
населення і підвищення, чи, навпаки, зменшення рівнів тих чи інших 
хвороб, в т.ч. і вродженої патології. 

У перебігу генетичних процесів серед населення України 
спостерігаються негативні тенденції. Зміни геному (епігенетичні, 
мутаційні,) починають виступати як джерело погіршення 
адаптаційних можливостей, здоров’я населення в цілому та 
накопичення вроджених хвороб. Між тим, саме генетична складова є 
первинною підвалиною у формуванні здоров’я як окремого індивіда, 
так і усього населення, на яку накладаються спосіб життя, екологічні 
умови та надання медичної допомоги в разі необхідності. Тому 
становище, яке склалося, якнайшвидше потребує створення і 
впровадження дієвих профілактичних заходів. Мета дослідження 
полягала у вдосконаленні системи первинної профілактики вроджених 
вад розвитку (ВВР) в рамках обов’язків сімейного лікаря. Оцінювали 
вживання жінками у периконцепційному періоді ліків як можливого 
джерела підвищення ризику виникнення ВВР або спонтанного 
викидню та вплив оральних гормональних контрацептивів на 
подальше дітонародження. 

Матеріали та методи. Проведені епідеміологічні дослідження 
дизайну «випадок-контроль». Аналізували дані комп’ютерних 
реєстрів випадків неплідних шлюбів, самовільних викиднів, ВВР у 
новонароджених та здорових доношених дітей, у Київській, Івано-
Франківській, Чернівецькій областях, м. Києві (1999-2003 рр.) та у 
Запорізькій області (2005-2009 рр.). Використані також дані МОЗ 
України щодо вживання жінками оральних гормональних 
контрацептивів в областях. Оцінювали відношення шансів (ВШ) при 
95% довірчому інтервалі (ДІ). 

Результати. Застосування ліків в преконцепційний період 
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підвищувало ризик виникнення самовільного викидню першого 
триместру вагітності у жінок із зареєстрованою вагітністю по 
Київській, Чернівецькій областях та м. Києву (ВШ=3,54; ДІ 1,47-9,09; 
5,93; 2,39-15,09; 2,33; 1,53-3,57 відповідно). В Запорізькій області 
статистична різниця не виявлена, спостерігається тільки тенденція до 
підвищення ризику патології. Вживання ліків під час перших 12 
тижнів вагітності було значущим для виникнення ВВР та самовільних 
викиднів на всіх територіях. Вживання гормональних контрацептивів 
виявилося джерелом підвищення ризику непліддя у шлюбі – 
ВШ=7,30; ДІ 1,88-33,09 в Івано-Франківській; 4,73; 1,01-22,64 в 
Чернівецькій; 3,27; 1,75-6,19 в Запорізькій; 3,67; 1,51-9,05 в Київській 
областях і 1,74; 1,10-2,74 у м. Києві. Застосування жінками 
гормональних контрацептивів суттєво підвищувало ймовірність 
самовільного викидню при наступній вагітності серед жінок Івано-
Франківської (ВШ=7,21; ДІ 2,09-29,76) та Запорізької областей (2,59; 
1,43-4,77). Застосування гормональних контрацептивів не відбилося 
на ризику виникнення ВВР серед новонароджених. Між тим, рівень 
вживання гормональних контрацептивів в країні, як засіб 
попередження небажаної вагітності, підвищується і становив у 2012 р. 
202,61 на 1000 жінок фертильного віку, що майже вдвічі більше, ніж у 
2002 р. (108,34‰). 

Висновок. В рамках своїх обов’язків сімейний лікар повинен 
підбирати індивідуальний комплекс профілактичних заходів; 
оцінювати можливість застосування лікарських засобів у 
періконцепційний період забезпечувати дотримання принципів 
раціональної фармакотерапії. Одночасно з позитивним впливом на 
здоров’я членів сім’ї, вказані заходи будуть попереджувати 
формування вродженої патології при вагітності. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРОФІЛАКТИЦІ 
ВНУТРІШНЬО ЛІКАРНЯНИХ ІНФЕКЦІЙ 
Псарьов В.М., Збаражський В,П., Мацюк М.В., 

Чіванова Г.О., Демеха Н.М., Габелюк Т.С., Бутенко В.М., 
Грабовий С.Л. 

Головне управління Держсанепідслужби у Сумській області,  
ДУ «Сумський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України»,  
КЗ «Сумський обласний центр профілактики та боротьби зі 

СНІДом», м. Суми 

Одним із показників, яким характеризується індекс здоров’я 
нації, є рівень інфекційної захворюваності, у формуванні якої важливу 
роль відіграють внутрішньо-лікарняні інфекції (далі ВЛІ). 

За даними ВОЗ ВЛІ вражають близько 8,5% пацієнтів 
лікарень, з яких 85% припадає на гнійно-запальні інфекції. Особливе 
занепокоєння викликають гнійно-запальні інфекції, які зумовлюються 
мікроорганізмами, резистентними до антибіотиків та дезінфектантів, 
розвитку яких сприяють багаточисельні фактори, недостатнє 
фінансування, збільшення кількості хворих з хронічною патологією, 
особливо серед груп похилого віку, невідповідність вимогам 
державних санітарно-гігієнічних норм забезпечення площі на 1 ліжко 
та набору приміщень в лікарнях, застаріле оснащення централізованих 
стерилізаційних, дезінфекційних відділень та пралень, що знижує 
ефективність дотримання протиепідемічного режиму, незадовільна 
матеріальна база бактеріологічних відділень клініко-діагностичних 
лабораторій, у зв’язку з чим не забезпечується своєчасна 
бактеріологічна діагностика на ранніх доклінічних стадіях хвороби. 
Відсутність офіційно затверджених клінічних критеріїв діагностики 
ВЛІ гнійно-запальних інфекцій сприяє заниженню кількості 
встановлених діагнозів. 

У своїй більшості лікарі хірургічного профілю гнійно-запальні 
захворювання часто відносять до ускладнень основного 
захворювання, що створює видимість епідемічного благополуччя. 
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Значну роль в заниження реєстрації ВЛІ відіграє фактор побоювання 
лікарів прийняття санкцій з боку прокурорського нагляду та 
Держсанепідслужби, а також перебільшена упевненість в 
ефективності проведення антибіотикопрофілактики (АБП) перед 
проведенням оперативних втручань. 

Згідно даних епідеміологічного та бактеріологічного 
моніторингу щодо виявлення кількості полірезистентних штамів 
мікроорганізмів до антибіотиків, проведеного працівниками 
бактеріологічної лабораторії ДУ «Сумський обласний лабораторний 
центр Держсанепідслужби України» у 2013 році показники виявлення 
полірезистентних штамів в області оперативного втручання не 
зменшується (St. aureus складає 56% від загальної кількості виявлених 
полірезистентних штамів, Enterobacter spp. – 8,9%, E.Coli – 12,7%). 

В той же час рівень зареєстрованих ВЛІ на гнійно-запальні 
інфекції, як у Сумській області, так і в Україні в десятки разів нижчий, 
чим в економічно розвинутих країнах світу. Кількість зареєстрованих 
ВЛІ у Сумській області щорічно знижується (1996 рік – 130 вип., 2013 
рік – 8). 

Значним недоліком у проведенні протиепідемічного режиму у 
відділеннях хірургічного профілю є недостатній рівень взаємодії 
науки і практики на стадії підготовки стратегічних рішень (наказів та 
методичних рекомендацій для виконання їх на практиці. 

Прикладом цього є видання багатьох наказів МОЗ України на 
теми дотримання протиепідемічного режиму в ЛПЗ та профілактики 
ВЛІ. Більшість з них затверджені Міністерством юстиції України, але 
не погоджені з Президентом НАНУ. Тільки за 2007-2013 роки МОЗ 
України видав 6 тематичних наказів, з яких тільки одним наказом 
№ 955 від 05.11.2013 р. затверджені нормативно-правові акти, які 
мають юридичну силу щодо захисту від зараження ВІЛ. 

Наказом МОЗ України № 955 від 05.11.2013 р. «Про 
затвердження нормативно-правових актів, щодо захисту від зараження 
ВІЛ-інфекцією» був спростований наказ МОЗ України від 25.05.2000 
р. № 120, яким затверджена інструкція з профілактики внутрішньо-
лікарняного та професійного ВІЛ-інфікування. Майже 14 років усі 
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ЛПЗ України керувались вимогами указаної інструкції. На наш 
погляд, вказана інструкція відіграла основну роль по недопущенню 
професійного ВІЛ-інфікування серед медпрацівників. Вказана 
інструкція до наказу №120 спрощена з усуненням спеціалізованих 
аптечок для надання першої допомоги постраждалим медпрацівникам 
у випадках виникнення аварійних ситуацій з порушенням цілості 
шкіри або слизових оболонок при наданні медичної допомоги ВІЛ-
інфікованим особам. 

Наказом № 955 відміняється дезінфекція місць контакту з 
кров’ю ВІЛ-інфікованих або носіїв вірусних гепатитів В і С 700 
етиловим спиртом без посилання на наукові відкриття, підтверджені 
практикою. 

В профілактиці внутрішньо-лікарняних інфекцій особлива 
роль відводиться гарантуванню інфекційної безпеки донорської 
крові. Наказ МОЗ України № 385 від 01.08.2005 р. «Про інфекційну 
безпеку донорської крові та їх компонентів» не гарантує безпеку 
донорської крові та її компонентів. Цим вимогам відповідав спільний 
наказ МОЗ України та НАНУ № 37/5 від 01.02.2001 р. Після 
введення в дію наказу МОЗ України №385 від 1 серпня 2005 року 
службою крові Сумської області не виконується. 

На запит лікаря Сумського обласного центру профілактики 
боротьби зі СНІДом до Міністерства юстиції України щодо чинності 
спільного наказу МОЗ України та НАНУ Першим заступником 
Міністра юстиції була надана відповідь, від 28.04. 2012 р., що наказ 
№ 37/5 – чинний. 

Фахівці Держсанепідслужби та Сумського обласного центру 
профілактики боротьби зі СНІДом наполягають на введення в дію 
наказу № 37/5 від 01.02. 2001 р. 

Медичний персонал лікувально-профілактичних закладів (далі 
– ЛПЗ), особливо закладів для лікування хворих на туберкульоз, 
являється однією із груп ризику щодо професійного внутрішньо-
лікарняного інфікування та захворювання на туберкульоз. 

З метою зниження ризиків, що негативно відображаються на 
дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-
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профілактичних та протитуберкульозних закладах, недопущення 
поширення збудника туберкульозу в межах та за межі ЛПЗ в Україні 
був розроблений та запроваджений Стандарт інфекційного контролю 
за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях 
довгострокового перебування людей та проживання хворих на 
туберкульоз» (далі – Стандарт). Заходи профілактики туберкульозу 
фінансувалися в межах, передбачених кошторисом, передбаченим 
Загальнодержавною цільовою соціальною програмою протидії 
захворюванню на туберкульоз 2012-2016 роки. 

Через недостатнє фінансування в ЛПЗ області відсутня 
можливість повноцінно дотримуватись вимог даного Стандарту, 
приведення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів 
у відповідності до нормативних вимог, закупити достатню кількість 
дезінфекційних засобів, бактерицидних ультрафіолетових 
випромінювачів та спеціальних засобів захисту органів дихання 
медичного персоналу (респіраторів з хепа-фільтрами). В минулому 
році по області на ці потреби було виділено коштів лише 40% від 
річної потреби. 

Серед медичного персоналу лікувально-профілактичних 
закладів загального профілю щороку реєструється по декілька 
випадків, з яких 7–45% становили медичні працівники 
протитуберкульозних закладів. 

Про ефективність принципів Стандарту, які в області 
розпочали впроваджувалися починаючи з 2011 року, захворюваність 
на туберкульоз серед медичного персоналу протитуберкульозних 
закладів знизилась. А в минулому 2013 році було зареєстровано 8 
випадків туберкульозу, що на рівні минулого року і в інтенсивних 
показниках на 100 тисяч контингентів становить 36,4 (56,5 на 100 
тисяч всього населення області.) Випадків туберкульозу серед 
медичного персоналу протитуберкульозних закладів не зареєстровано. 

Висновки. Для підвищення ефективності роботи з 
профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій вважаємо за необхідне: 

1. Розробити Державну цільову Програму з профілактики 
гнійно-запальних внутрішньо-лікарняних інфекцій на 2014-2020 роки 
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та забезпечити її фінансування. 
2. Розробити та затвердити Національний Стандарт України по 

забезпеченню інфекційної безпеки донорської крові та її компонентів 
у відповідності з міжнародними та європейськими стандартами. 

3. Розробити та запровадити Концепцію профілактики 
внутрішньо-лікарняних інфекцій згідно з вимогами міжнародних 
стандартів. 

4. Ввести в дію спільний наказ спільний наказ МОЗ України та 
НАНУ № 37/5 від 01.02.2001 р. 

5. З метою гарантування інфекційної безпеки донорської крові 
забезпечити установи служби крові сучасною апаратурою ІХЛ 
(імунохемі люмінесцентного методу) та ПЛР (полімеразно-ланцюгової 
реакції. 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ З БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТЕРИТОРІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО 

ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ПРИРОДНО ВОГНИЩЕВІ 
ІНФЕКЦІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАНОСУ 

ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНФЕКЦІЙ, ЯКІ 
МАЮТЬ МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ. 

Псарьов В.М., Збаражський В.П., Мацюк М.В., 
Чіванова Г.О., Христенко Г.І., Хатинська Ж.В., 

Шолохова С.Є., Підопригора Р.І., Зотова А.В., Кулініч Л.А. 
Головне управління Держсанепідслужби у Сумській області 

ДУ «Сумський обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України» 

Територія Сумської області відноситься до однієї із найбільш 
неблагополучних територій в Україні з природно-вогнищевих 
особливо небезпечних інфекцій, зумовлених кліматично-
географічними особливостями північно-східної частини України та 
прикордонного розташування 1/3 частини адміністративних територій 
області з Російською Федерацією. 
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19% території області покрито лісами. Площа водного 
дзеркала широкої мережі річок (1543) складає 5050 га, а площа 
водного дзеркала озер, водоймищ та ставків 16523 га, земельно-
болотний фонд 134349 га. Всього водно-лісовий баланс території 
області складає 25%. 

Взагалі природні осередки території області сприяють 
розвитку стійких біоценозів для життєдіяльності 40 видів дрібних 
ссавців (в т.ч. гризунів), 2-х видів кліщів та 22 види комарів, які є 
носіями або переносниками збудників природно-вогнищевих 
особливо-небезпечних інфекцій (туляремії, лептоспірозу, 
псевдотуберкульозу, сказу, вірусного енцефаліту, малярії, 
геморагічної гарячки Західного Нілу, геморагічної гарячки з нирковим 
синдромом та іксодового кліщового бореліозу. 

За даними півстолітнього епідеміологічного моніторингу 
біоценозів природно-вогнищевих інфекцій проведеного працівниками 
відділу особливо небезпечних інфекцій Держсанепідслужби Сумської 
області і Львівським НДІ епідеміології та гігієни було встановлено, 
що на території області активно діє 558 вогнищ особливо небезпечних 
інфекцій, з них туляремії – 136, лептоспірозу-113, псевдотуберкульозу 
– 116, а за останні 5 років виявлено 155 вогнищ кліщового бореліозу 
та 12 кліщового вірусного енцефаліту. 

Щорічно у природно-вогнищевих осередках виявляється 
захворюваність на сказ лисиць, єнотовидних собак, домашніх котів і 
собак та домашньої худоби. Кількість покусаних людей тваринами 
щорічно досягає близько 3000 осіб, з них біля 500 особам 
призначаються антирабічні щеплення. 

Набуває поширення захворюваність людей на іксодовий 
кліщовий бореліоз. З 2002 по 2013 рік включно зареєстровано 409 
випадків захворювання людей на кліщовий бореліоз. 

Поодинокі випадки захворювань людей на туляремію 
реєструються майже щорічно. 

Проте з 2010 року щеплення проти туляремії населення, яке 
проживає на ензоотичній території не проводиться через відсутність 
сертифікованої вакцини та невизначеність фінансування в Україні. 
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На всіх адміністративних територіях області зареєстровані 
природні вогнища опісторхозу. Станом на 01.01.2014 р. на 
диспансерному обліку знаходиться 1342 хронічних хворих на 
опісторхоз, з них 29 дітей. 

Щорічно реєструються випадки завезення на територію 
області малярії, яка була повністю ліквідована у 50-х роках минулого 
століття. 

При такій неблагополучній ензоотично-епідемічній ситуації в 
активно діючих широкомасштабних біогеоценозах на території 
області існує реальна загроза виникнення епідемій при заносі 
збудників особливо небезпечних інфекцій через державні кордони. 

Особливе занепокоєння викликає припинення функціонування 
санітарно контрольних пунктів (СКП) на автомобільних переходах 
державного кордону за вимогами керівників митної служби області. 

У зв’язку з викладеним та на виконання Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб» та Постанови Кабінету 
Міністрів України № 893 від 22.08.2011 р. «Про затвердження 
Правил санітарної охорони території України» постає питання 
щодо: 

1. Сприяння забезпеченню профілактики заносу особливо 
небезпечних інфекцій, які мають міжнародне значення через державні 
кордони України шляхом врегулювання функціювання СКП. 

2. Внесення на розгляд уряду України питання відновлення 
проведення сезонних весняної та осінньої суцільної дератизації 
територій. 

3. Відновлення діяльності підприємств України по 
виготовленню туляремійної вакцини та інших біопрепаратів. 

4. Цілеспрямованого виділення державних коштів для 
лікування хворих на опісторхоз. 

5. Виділення цільових кошті для закупівлі сучасного 
лабораторного обладнання (ІФА, ПЛР) , біосередовищ та тестів. 

6. Включення до календаря профілактичних щеплень в 
Україні, затвердженого наказом Міністерством охорони здоров’я 
України від 16.09.2011 р. № 595 обов’язкового щеплення проти 
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туляремії (згідно розділу 1 п.3, яким у разі загрози виникнення 
особливо небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях 
проводяться обов’язкові профілактичні щеплення). Щеплення 
проводити за рахунок державного бюджету. 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГІВ ВІБРАЦІЙНОЇ 
ЧУТЛИВОСТІ ЛЮДИНИ У ПОЛОЖЕННІ ЛЕЖАЧІ 

НА СПИНІ (НАПРЯМОК Y) 
Семашко П.В. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

В зв’язку з наближенням транспортних потоків до місць 
проживання та широким застосуванням різноманітного інженерного 
обладнання в середині житлових будинків, в прибудованих до них 
об’єктах та на прилеглих до житлових будинків територіях 
актуальним стає питання захисту населення від вібраційного впливу 
зовнішніх та внутрішніх джерел вібрації. Одним з гігієнічних завдань 
вирішення цієї проблеми є обґрунтування допустимих рівнів вібрації в 
житлових приміщеннях. Це завдання пов’язане з визначенням впливу 
цього фактору на здоров’я, ступеня або меж дискомфорту, порогів 
вібраційної чутливості. Згідно з п.3.3 ГОСТ 31191.1–2004 (ИСО2631-
1:1997) поріг чутливості до вібрації це найнижчий рівень вібрації, при 
якому людина здатна відчути її вплив. Згідно з Додатком В1 ГОСТ 
31191.1–2004 (ИСО2631-1:1997) більша частина досліджень впливу 
вібрації на людину базується на даних дослідження реакції сидячої 
людини, яка діє у напрямку Z. Відносно вібрації, яка діє в напрямках 
X та Y для сидячої людини, а також в усіх напрямках для людини, яка 
знаходиться у положенні стоячи, лежачі або у нахиленому положенні, 
на даний час, об’єм зібраних даних дуже обмежений. Враховуючі цей 
факт і те, що людина у житлі значну частину часу знаходиться у 
лежачому положенні, метою наших досліджень було визначення 
порогів вібраційної чутливості людини у положенні лежачі на спині 
(напрямок Y). 
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Дана мета досягалась вирішенням наступних завдань: 
створити установку для отримання вібрації; визначити фонові рівні 
віброприскорення в дослідницькій камері; провести дослідження по 
визначенню порогів вібраційної чутливості в октавних смугах 2–63 
Гц; розрахувати корегований рівень віброприскорення Wm. 

Результати цих досліджень будуть використанні при 
обґрунтуванні допустимих рівнів вібрації у житлі. 

Дослідження проводилося в шумозаглушенній камері на 
спеціальній вібруючій кушетці. Волонтери: жінки віком 20–45 років 
(15 волонтерів). В якості джерела вібрації в кушетці було встановлено 
6 низькочастотних гучномовців (по 2 на кожен напрямок). Доведено, 
що пороги вібраційної чутливості випробовуваних (жінки), по 
віброприскоренню, залежать від частоти і складають: 91,8 дБ в 
октавній смузі 16 Гц; 86 дБ в октавній смузі 31,5 Гц; 81,5 дБ в 
октавній смузі 63 Гц; 90,8 дБ в октавній смузі 125 Гц. Розрахунковий 
коригований рівень віброприскорення Wm дорівнює 98 дБ. Результати 
дослідження надано на рисунку. 
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Рисунок. Пороги вібраційної чутливості (за 
віброприскоренням) волонтерів у положенні лежачі на спині 
(напрямок Y). 

СПРИЙНЯТТЯ РАДІАЦІЙНИХ РИЗИКІВ 
ОКРЕМИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

Тарасюк О.Є., Ковтонюк Н.Л., Кушнір Н.К. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Критерієм оцінки радіотривожності населення є психологічне 
здоров’я (відчуття своєї небезпеки та небезпеки своїх близьких). В 
ході дослідження було оцінено рівень радіотривожності (в балах від 1 
до 5) різних груп людей в середніх балах оцінки для всієї групи. 
Інструмент збору даних – анкета, яка містить блок стосовно ризиків 
повсякденного життя, включаючи ризики постраждати від радіаційних 
факторів. Учасниками дослідження були учні старших класів (15–18 
років), студенти та їхні батьки в 7 регіонах (Рівненська, 
Кіровоградська, Одеська, Житомирська, Донецька області, місто Київ 
з Київською областю та місто Славутич). 

Проведений порівняльний аналіз середніх суб’єктивних оцінок 
респондентів-батьків небезпеки радіаційних аварій та радону в повітрі 
приміщень залежно від статі достовірно встановив (р<0,001) більш 
високий рівень радіотривожності у жінок, ніж у чоловіків стосовно 
небезпечності радіаційної аварії та радону в повітрі приміщень для 
власного здоров’я та здоров’я сім’ї. 

Аналогічні дані одержані при науковому аналізі рівня 
радіотривожності серед дітей залежно від статі. Результати 
анкетування більш ніж 2200 респондентів-дітей свідчать про 
достовірні (р<0,001) розбіжності рівня радіотривожності між 
дівчатами та хлопцями. Дівчата вважають радіаційні аварії (4,42±0,03 
балів) та радон (3,67±0,03 балів) в повітрі приміщень більш 
небезпечними для власного здоров’я та здоров’я сім’ї, ніж хлопці 
(4,20±0,04 балів та 3,33±0,04 балів за шкалою радіотривожності 
відповідно). 



 135 

При порівнянні ризиків «радіаційні аварії» та «радон в повітрі 
приміщень» було проаналізовано також оцінки в парах груп «школярі 
та студенти», «особи з вищою освітою та без вищої освіти», 
«студенти-медики та студенти немедичних спеціальностей». 
Відмічена достовірна різниця в оцінках ризиків дорослих залежно від 
рівня освіти. Так, у батьків, що мають вищу освіту, середнє значення 
оцінки по фактору «радіаційні аварії» склало 3,49±0,05 балів (n=716), 
у дорослих без вищої освіти – 4,44±0,04 балів (n=662), p<0,001. По 
фактору «радон в повітрі приміщень» середні оцінки для цих груп 
опитаних склали відповідно 3,56±0,04 та 3,75±0,05 балів, p<0,01. У 
групи опитаних з вищою освітою середнє значення оцінки по 
факторах радіаційної природи значимо нижче. 

Також достовірно відрізняються оцінки студентів-медиків 
(3,29±0,07, n=252) та немедичних спеціальностей (3,55±0,04, n=859) 
стосовно радону (p<0,001), однак в оцінках небезпеки радіаційних 
аварій статистично достовірних відмінностей не виявлено. 

Одержані дані щодо суб’єктивної оцінки населенням України 
небезпеки для здоров’я радіаційних аварій та радону в повітрі 
приміщень, свідчать про високій рівень (3,24–4,55 балів) 
радіотривожності у дітей та батьків. Встановлено, що вік, стать, рівень 
освіти та умови середовища, а саме проживання на різних територіях, 
впливають на суб’єктивні оцінки радіаційних ризиків. Встановлено, 
що рівні радіотривожності у дітей та їхніх батьків стосовно 
небезпечності радіаційних аварій достовірно вищі (від 4,14±0,07 до 
4,53±0,04 балів), ніж стосовно радону в повітрі приміщень (від 
3,31±0,06 до 3,99±0,05). 

Максимальні рівні радіотривожності зареєстровані в 
Кіровоградській обл., потім по мірі зниження: в Житомирській, 
Рівненській, Донецькій, Одеській, Київській та в м. Славутич. 

Постійне навчання та виховання населення щодо питань 
радіаційної гігієни та радіаційної безпеки залишається єдиною і 
актуальною мірою захисту населення від чуток, загрозливої, 
неправдивої та неадекватної інформації про вплив радіації на стан 
здоров’я. Успіх інформування в аварійній ситуації визначається 
наявністю у населення базових знань стосовно радіаційної безпеки та 
протирадіаційного захисту. 
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УДК 616-053.2:574 

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, АНАЛІЗ, ТЕНДЕНЦІЇ 

Терехов Р.Л., Зикін О.В., Тулушев Е.А., Грибіненко Г.Т. 
Головне управління Держсанепідслужби у Запорізькій 

області, м. Запоріжжя 

Важливими критеріями оцінки здоров’я населення є показники 
захворюваності (вперше виявлені захворювання) і поширеності. 

Перш за все необхідно відзначити, що рівні неінфекційної 
захворюваності населення в Запорізькій області впродовж п’яти років 
знаходяться нижчим за республіканські показники. 

У 2013 році в області серед населення (всього) кількість 
захворювань виявлених вперше (захворюваність) склала 962198 
випадків або 53439,8 на 100000 населення. Це менше, ніж в 2010 на 
6,9% і менше на 0,24% чим в 2012 році. У структурі вперше виявлених 
захворювань велику питому вагу займають, як і в попередні роки, 
захворювання органів дихання 45,7%, на другому місці травми і 
отруєння – 6,6%. Потім захворювання шкіри і підшкірної клітковини – 
6,4%, захворювання системи кровообігу – 5,7%. 

 
Рисунок 1. Структура захворюваності неінфекційними 

хворобами  
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У 2013 році кількість звернень населення області з приводу 
всіх захворювань (поширеність) склала 2590237 випадків або 143860,0 
на 100000 населення. В порівнянні з 2010 роком менше на 0,7% але 
більш ніж в 2012 на 0,6%. Практично показники залишаються на рівні 
2010 року. 

Структуру поширеності захворювань формували переважно, 
як завжди, захворювання органів кровообігу 36,4%, органів дихання 
19,8%, шкіри і підшкірної клітковини -3,1%, захворювання органів 
травлення по 4,9%, кістково-м’язової системи -4,2%. Виділилися у бік 
збільшення ендокринні захворювання з 4% до -4,4%. Важливе місце 
займають хвороби системи кровообігу. Захворюваність в 2013 році в 
абсолютних числах склала 57454 випадків первинного звернення або 
3191 на 100000 населення. Порівняно з 2010 роком захворюваність 
виросла на 3,15, порівняно з 2012 роком знизилася на 5,2%. 
Захворювання системи кровообігу дають найвищу смертність по 
області і Україні. Захворюваність в 2013 році в абсолютних числах 
склала 57454 випадків первинного звернення або 3191. В порівнянні з 
2010 роком захворюваність виросла на 3,15, порівняно з 2012 роком 
знизилася на 5,2%. Поширеність даної нозології має стійку тенденцію 
до зростання. У 2010 показник на 100000 населення склав 53058, в 
2013 – 53919 на 100000. Індивідуальний ризик смерті від хвороб 
системи кровообігу в області складає 9,4-3, зокрема від ішемічної 
хвороби – 6,1-3, від інфаркту міокарду – 3,9-4. 
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В цілому, як і в Україні, показники неінфекційної 

захворюваності мають стійку тенденцію до зростання. 

УДК 911.8:696.11:612.014.46 

СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ. ОЦІНКА 
РИЗИКУ ВПЛИВУ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 

НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ М.ЗАПОРІЖЖЯ 
Терехов Р.Л., Зикін О.В., Тулушев Е.А., Хомутов В.О., 

Колеров О.І.* 
Головне управління Держсанепідслужби у Запорізькій 

області 
*ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України», м. Запоріжжя 

Забезпечення населення доброякісною питною водою в даний 
час є актуальною гігієнічною, науково-технічною і соціальною 
проблемою. Інтенсивне хімічне і бактеріальне забруднення джерел 
питного водопостачання, застосування застарілих технологій обробки 
води, низькій рівень впровадження прогресивних технологій 
водопідготовки, наростаюче погіршення стану розподільчих 
водопровідних мереж виводить її на одне з перших місць серед 
численних проблем, що наразі стоять перед Держсанепідслужбою 
Запорізької області. 

Водозабезпечення населення м. Запоріжжя (кількість 
мешканців 766,3 тис.чол.) здійснюється за рахунок двох 
водопровідних станцій - Дніпровської водопровідної станції № 1 
(ДВС) з проектною потужністю 519,2 тис. м³/добу (фактична 
потужність складає 364,8 тис.м³/добу) та Дніпровської водопровідної 
станції № 2 (ДВС 2), с проектною потужністю 110 тис.м³/добу. 
Джерелом водопостачання для ДВС 1, 2 є р. Дніпро, яка зарегульована 
у Дніпровське водосховище. ДВС 1 забезпечує питною водою 
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населення лівобережної частини м. Запоріжжя та ряд населених 
пунктів Вільнянського та Новомиколаївського районів в об’ємі 66,8 
млн м³/рік. ДВС 2 здійснює водозабезпечення мешканців 
правобережної частини міста та деяких сільських населених пунктів 
Запорізького району в об’ємі 31,1 млн м³/рік. 

Знезараження питної води на водопровідних спорудах 
здійснюється за допомогою хлору. Але побічною дією при 
застосуванні цього метода знезараження є підвищення концентрації 
хлорорганічних сполук, в т.ч. і хлороформу у питній воді 
централізованої водорозподільної мережі. 

З метою забезпечення нормативних концентрацій хлороформу 
у питній воді (не вище 60 мкг/дм³) на ДВС 1 впроваджена технологія 
амонізації, суть якої полягає у зв’язуванні хлору із аміачною групою 
сульфату амонію з утворюванням зв’язаного хлору (хлораміни). 
Результати лабораторного контролю якості питної води, при 
застосуванні цієї технології, свідчать про відсутність у 
водорозподільній мережі перевищень гранично допустимих 
концентрацій хлороформу та інших хлорорганічних сполук. 

На теперішній час ДВС 2 продовжують використовувати 
застарілі схеми водопідготовки (розпочата перша черга реконструкції 
водопровідних споруд). 

При здійсненні держсанепіднагляду і проведенні моніторингу 
якості питної води держсанепідслужбою м.Запоріжжя постійно 
реєструється перевищення гранично допустимих концентрацій 
хлороформу у питній воді, якою забезпечуються мешканці 
правобережної частини м.Запоріжжя, в концентраціях від 0,142 мг/дм³ 
до 0,283 мг/дм³, при середній концентрації 0,204 мг/дм³. 

Для гігієнічної оцінки впливу забруднення питного 
водопостачання на формування здоров’я населення м. Запоріжжя були 
проведені розрахунки ризику (вірогідністі) прояву у населення 
несприятливих ефектів, обумовлених споживанням водопровідної 
води. 

При оцінці середньодобових доз в розрахунок були узяті 
стандартні значення чинників експозиції для населення. Оцінка 
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ризику проводилася за класичною схемою відповідно до методичних 
вказівок «Оцінка канцерогенного ризику для здоров’я населення від 
споживання хлорованої питної води» затверджені наказом МОЗ 
України від 21.10.2005 р. № 545 та МР 2.1.4.003211. «Интегральная 
оценка питьевой воды централизованных систем водоснабжения по 
показателям химической безвредности». В основу розрахунку 
покладались вимоги: ризик визначався з огляду на щоденне 
споживання води з даною концентрацією хлороформу протягом 
всього життя людини; дані щодо канцерогенного потенціалу 
хлороформу взяті згідно методичних вказівок «Оцінка канцерогенного 
ризику для здоров’я населення від споживання хлорованої питної 
води», затвердженої наказом МОЗ України від 21.10.2005 р. № 545: 
Таблиця 1 - Стандартні критерії розрахунку канцерогенного ризику, 
пов’язаного із забрудненням води хлорорганічними сполуками, 
канцерогенний потенціал перорального ризику хлороформу становить 
0,031 (мг/кг-доба)-1; середньодобове споживання води становить 3 дм³; 
середня вага людини – 70 кг; розрахований ризик є кумулятивним за 
70 років (середня тривалість життя). Таким чином, середньодобова 
доза (СДД) хлороформу, що надходить в організм з питною водою, 
складає: 

кгмг
кг

дммгдмСДД /0087,0
70

/204,03 33




  

При відсутності даних із експериментального визначення 
канцерогенних ризиків останні рекомендується розраховувати за 
допомогою офіційних даних, розроблених фахівцями US EPA (IRIS; 
RAIS – The Risk Assessment Information System; Health Effects 
Assessment Summary Tables (HEAST). 

Для розрахунку ризику застосовується лінійна залежність: 
СДДSFoРизик   

де SFo – величина потенціалу канцерогенного ризику за перорального 
надходження канцерогенної сполуки (кг/мг-доба або кг/мкг-
доба)-1. 
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0002697,00087,0031,0 ризикийРозрахован  

Це означає, що за вживання протягом життя питної води із 
вмістом хлороформу 0,204 мг/дм³ можна очікувати розвиток 270 
додаткових випадків захворювання на рак у когорті населення 
чисельністю 1 млн (270 х 10-6). 

За наслідками розрахунків рівні сумарного індивідуального 
канцерогенного ризику від хімічного забруднення питної води для 
дорослого населення відповідно до Р 2.1.10.1920-04 «Керівництво за 
оцінкою ризику для здоров’я населення при дії хімічних речовин, що 
забруднюють навколишнє середовище» оцінюються як прийнятний 
для професійних груп і неприйнятний для населення. 

Враховуючи істотний внесок водного чинника у формуванні 
захворюваності населення правобережної частини міста Запоріжжя, 
потрібна розробка управлінських рішень по поліпшенню якості 
питного водопостачання міста і зниженню негативної дії на 
населення. Перш за все необхідно впровадження на водопровідній 
станції ДВС 2 м. Запоріжжя для обробки вихідної води хлорування з 
амонізацією, замість «чистого» хлорування, що дозволило знизити 
рівень хлороформу у питній воді до безпечних рівнів на лівобережній 
частині міста. 

Висновки 
1. Оцінка канцерогенного ризику для здоров’я населення 

показала, що ступінь забруднення питної води за показником вмісту 
хлороформу вносить безпосередній вклад у формування підвищеної 
захворюваності на злоякісні новоутворення. 

2. На основі розрахунків рівнів впливу хлорованої питної води, 
що містить ХОС у наднормативній кількості, показано, що населення 
правобережної частини міста Запоріжжя проживає в умовах з рівнем 
канцерогенного ризику, що є допустимим для виробничих умов, але 
неприйнятне для населення загалом. 

3. На водопровідній станції ДВС 2 м. Запоріжжя необхідно 
впровадження сучасних схем обробки вихідної води, в т.ч. 
знезараження. 
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ОЦІНКА СОЦІАЛЬНИХ ВТРАТ ЗДОРОВ’Я 
НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПРОЖИВАЄ В УМОВАХ 
ВИСОКИХ ЕКСПОЗИЦІЙ ЗАБРУДНЕННЯ 
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ 

ЗВАЖЕНИХ ЧАСТОК ВІД ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

Турос О.І., Петросян А.А., Давиденко Г.М., Близнюк В.В.*, 
Ананьєва О.В. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ»,  
*ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної 

академії наук України», м. Київ 

Актуальність. Відповідно до наявних оцінок в глобальному 
масштабі, на рахунок впливу зважених часток (ЗЧ) відносять близько 
3% смертей від кардіопульмонарної патології та 5% випадків смертей 
від раку легенів. В Європейському регіоні ВООЗ ця доля в різних 
субрегіонах складає, відповідно від 1 до 5% (REVIHAAP, 2013). 
Доведено, що майже 83% населення міст Європи, проживає в умовах 
підвищених рівнів ризику, обумовлених експозицією ЗЧ, що 
призводить до 290 тисяч передчасних смертей від респіраторної та 
серцево-ссудинної патології (Samet et al., 2000; Cohen A. еt. аl., 2013; 
HEI 2004; WHO, 2013). Згідно прогнозу Організації економічного 
співробітництва та розвитку, до 2050 року кількість передчасних 
смертей в результаті впливу твердих часток подвоїться та досягне 3,6 
млн в рік у всьому світі. 

Мета дослідження: розрахунок та оцінка соціальних втрат 
(ймовірність додаткових випадків смертей), що можуть бути завдані 
населенню за ризикових умов забруднення атмосферного повітря 
викидами зважених часток з діаметром 10 мкм (ЗЧ10) від різних видів 
промислових підприємств для розробки профілактичних та 
прироохоронних програм на етапі управління ризиком. 

Методи досліджень. Охарактеризовано населення за 
щільністю проживання, віком та статтю з метою визначення 
рецепторних точок у 10 містах. До геоінформаційної системи 
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введено близько 35.000 поштових адрес. Усереднені концентрації ЗЧ10 
в приземному шарі атмосфери були розраховані, використовуючи 
програмний комплекс ISC-AERMOD. Індивідуальний ризик смерті та 
соціальні втрати здоров’я населення, розраховано відповідно до 
методик USEPA. Вартість середньостатистичного життя людини (за 
відсутності її в Україні) оцінено, використовуючи методи 
міжнародних порівнянь, досліджень ринку праці, теорії корисності та 
актуарного підходу (CMH. Macroeconomics and Health, 2001). 

Результати досліджень. Встановлено, що майже 80% 
населення досліджуваних міст проживає в умовах високих експозицій 
(≥50 мкг/м³) та ризиків для здоров’я населення (IRМ=10-3÷10-4), 
обумовлених викидами зважених часток. Оцінено ймовірні соціальні 
втрати для здоров’я населення від викидів ЗЧ10 у вигляді додаткових 
випадків смертей для підприємств: коксохімічних від 1,5 до 36 
додаткових випадків смертей протягом життя; машинобудівних від 
0,06 до 21 випадків смертей; металургійних – 2193 додаткових 
випадків смертей. Це дозволило встановити, що при збільшенні 
середньодобової концентрації ЗЧ10, приріст смертності складає 0,6% 
на кожні 10 мкг/м³. Обґрунтовано методичні підходи та оцінено 
вартість середньостатистичного життя людини в Україні, яка 
становить за різними оцінками 0,4–0,5 млн дол.США. Соціальні 
втрати (збитки) від викидів ЗЧ10 від зазначених галузей виробництва 
становитимуть від 0,3 до 1 млрд. дол.США. 

Висновки. На підставі проведених досліджень розроблено 
інструменти для впровадження програм з управління ризиком, 
обумовленого негативним впливом високих експозицій забруднення 
атмосферного повітря на стан здоров’я населення, яке проживає в 
зонах підвищеного ризику. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ 
АЕС НА РИЗИК ВИНИКНЕННЯ РАКУ 

ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ В УКРАЇНСЬКІЙ 
ПОПУЛЯЦІЇ 

Фузік М.М.1,4, Присяжнюк А.Є.1, Шибата Й.2, Базика Д.А.1, 
Романенко А.Ю.1, Федоренко З.П.3, Гудзенко Н.А.1, Гулак 

Л.О.3, Троцюк Н.К.1, Горох Є.Л.3, Хухрянська О.М.1, 
Даневич С.А.1, Сумкіна О.В.3, Саєнко В.О.4, Ямашита Ш.2 

1ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини 
НАМН України», м. Київ (Україна) 

2Fukushima Medical University, Fukushima City (Japan) 
3Національний Інститут раку МОЗ України, м. Київ 

(Україна) 
4Atomic Bomb Disease Institute, Nagasaki University Graduate 

School of Biomedical Sciences, Nagasaki (Japan) 

Мета даного дослідження полягає у вивченні впродовж чверті 
століття рівня та динаміки захворюваності на рак щитовидної залози 
(РЩЗ) у різних статевовікових групах 45-міліонного населення 
України, а також її територіальних особливостей залежно від 
середньо-обласних доз опромінення щитовидної залози внаслідок дії 
опадів радіоактивного йоду чорнобильського походження. 

Матеріали та методи. Проведено екологічне дослідження, яке 
базується на діючій в Україні системі реєстрації злоякісних 
новоутворень на основі регіональних та Національного канцер-
реєстрів України. Отримано дані про 43752 первинні випадки РЩЗ, 
які зареєстровано у 1989–2010 рр. з розподілом їх за статтю та віком 
по п’ятирічним віковим групам. Крім того для оцінки рівня 
захворюваності на цю патологію у доаварійному періоді використані 
результати наших досліджень, проведених за 1980-1988 рр. у рамках 
Франко-Німецької ініціативи частоти РЩЗ, у населення трьох 
північних областей, які безпосередньо межують із ЧАЕС 
(Житомирської, Київської, Чернігівської). Для розрахунків вікових та 
стандартизованих за віком показників захворюваності на РЩЗ 
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використано дані про чисельність населення, отримані в органах 
державної статистики, з аналогічним розподілом за статтю та віком. 
Значення середньо-обласних доз опромінення щитовидної залози 
отримані з Національної доповіді (2011). На основі цих даних стає 
очевидним, що у межах України шість північних територій 
(Житомирська, Київська, Рівненська, Черкаська, Чернігівська області 
та м. Київ) формують компактну агломерацію із відносно високими 
середньо-обласними дозами (більше 35 мГр), а в інших областях дози 
опромінення населення відносно низькі (нижче 35 мГр). Для двох груп 
областей (з »високими» та «низькими» середньо-обласними дозами) 
розраховані узагальнені вікові та стандартизовані за віком (відповідно 
до Світового стандарту) показники захворюваності на РЩЗ окремо 
для кожної статі. Для визначення статистичної значущості 
розбіжностей між двома групами показників розраховувались 
коефіцієнти «співвідношення показників» RR (rate ratio) з 95% 
довірчим інтервалом на основі розподілу Пуассона. 

Результати. Досліджено рівень та динаміка захворюваності на 
РЩЗ у різних статевовікових групах (з урахуванням віку як на момент 
захворювання,так і на момент аварії на ЧАЕС). Результати 
дослідження підтвердили радіаційний ексцес РШЗ впродовж усього 
післяаварійного періоду спостереження (1989-2010 рр.) у осіб, які на 
момент аварії у 1986 р. були в дитячому та підлітковому віці на 
територіях з «високими» дозами відносно до решти областей України. 
Крім того, на досліджуваних північних територіях відмічено 
достовірний ексцес у вікових групах 20–29 та 30–39 років (на момент 
аварії). Окремо слід зазначити особливості ситуації у жінок віком 40–
49 років на момент аварії: достовірний ексцес на територіях з 
«високими» дозами спостерігався в усі роки періоду спостереження. У 
старшій віковій групі – 50–59 років – достовірну розбіжність виявлено 
лише в окремі, більш пізні роки. 

Висновки. Отримані на основі дослідження усієї української 
популяції результати свідчать про те, що радіаційний ексцес РЩЗ має 
місце не тільки у дітей та підлітків, що встановлено багатьма 
дослідниками, але й також виявлений у дорослих. У старших вікових 
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групах цей ексцес менш виражений та проявляється після більш 
тривалого періоду спостереження. У жіночій віковій групі 40-49 років, 
у якій також має місце ексцес, для встановлення його причини 
необхідні додаткові епідеміологічні аналітичні дослідження (когортні, 
випадок-контроль). Слід перевірити гіпотезу про комбінований вплив 
радіаційного фактору та природних змін гормонального статусу у 
цьому віці. Результати дослідження також свідчать про відсутність 
суттєвого впливу скринінгу на якість виявлення та реєстрації випадків 
РЩЗ. 

УДК 615.277.3:504.75 

ЗРОСТАННЯ КАНЦЕРОГЕННОГО 
НАВАНТАЖЕННЯ НІТРОЗАМІНІВ НА ОРГАНІЗМ 

ЗА РАХУНОК ЇХ ЕНДОГЕННОГО СИНТЕЗУ 
Черниченко І.О., Баленко Н.В., Соверткова Л.С., 

Литвиченко О.М. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Вступ. Небезпека канцерогенів класу N-нітрозаміни (НА) 
пов’язана з легкістю синтезу їх із попередників – різноманітних 
азотовмісних сполук, більшість яких є компонентами природного 
циклу кругообігу азоту і можуть бути безпечними та, навіть, 
необхідними елементами екосистем. Кількість попередників в умовах 
антропогенного втручання у цей цикл катастрофічно збільшується, що 
призводить до створення додаткової «сировини» для синтезу 
канцерогенів. Причому процес синтезу НА стабільно відбувається не 
тільки екзогенно (повітря, ґрунт), а й ендогенно у живих організмах та 
системах (в організмі людини, тварини чи рослини). 

Мета роботи – встановлення канцерогенної небезпеки 
ендогенно синтезованих НА при пероральному надходженні до 
організму широко розповсюджених азотовмісних сполук, таких як 
нітрит натрію, сумісно з фармацевтичним препаратом, що містить 
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аміно- та –амідоногрупи (на прикладі тетрацикліну).  
Матеріали та методи. Експеримент проведено на 6 групах 

білих аутбредних щурів, три з яких отримували перорально різні дози 
попередників НА – нітрит натрію (НН) – 4, 10 та 20 мг, тетрациклін 
(ТЦ) 4 мг на тварину щоденно протягом 14 місяців. Решта груп – 
інтактний контроль, та позитивний контроль з роздільним введенням 
НН ТЦ. Вибір доз попередників базувався на реальних рівнях цих 
речовин в оточуючому середовищі, які можуть надходити до 
організму. Кількісне визначення НА в біологічному матеріалі 
(печінка, нирки) на кожному етапі експерименту проводили 
газохроматографічним методом (Газовий хроматограф «Кристалл-
2000М» з термо-іонним детектором). 

Спостереження за тваринами продовжували протягом 23 
місяців.  

Результати досліджень. В органах тварин, що отримували 
нітрит натрію та тетрациклін у різних дозах сумісно, визначалися 
канцерогенні НА – N-нітрозодиметиламін (НДМА) та N-
нітрозодіетиламін (НДЕА). 

Рівні ідентифікованих НА (сумарно) в органах тварин 
залежали від введених доз попередників ендогенного синтезу НА. Так, 
у групі, яка отримувала щоденну дозу попередників у кількості 4 НН і 
4 ТЦ мг/тв., у печінці визначались НА на рівні 0,45–0,51 мкг на 
тварину, а у нирках від 0,24 до 0,41 мкг на тварину; у групі, де 
щоденна доза попередників складала 10 НН і 4 ТЦ мг/тв., рівні НА у 
печінці становили 0,82–1,25 мкг на тварину, у нирках – 0,47–0,54 мкг 
на тварину. При введенні максимальної дози попередників 20 НН і 4 
ТЦ мг/тв. – рівні НА у печінці були більш високими і коливалися в 
межах від 1,40 до 2,04 мкг на тварину, у нирках – 0,94–1,72 мкг на 
тварину. 

Серед щурів, що отримували максимальну в експерименті дозу 
НН у комплексі з тетрацикліном та дожили до кінця експерименту, 
пухлини виявлено у 8 щурів з 11 (72,3%), починаючи з 365 дня від 
початку затруєння. 

При введенні меншої дози НН з тетрацикліном за аналогічний 
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період спостереження пухлини зареєстровані на 588 та 700 день від 
початку досліду у 2-х щурів з 15, тобто у 13,3% випадків. За дії 
найменшої у цьому досліді дози НН у комплексі з ТЦ, а також у щурів 
інтактного та позитивних контролів (введення НН та ТЦ), розвиток 
пухлин не спостерігали. 

Висновки. Встановлено ендогенне утворення канцерогенних 
нітрозамінів в організмі щурів за перорального надходження 
попередників НА (НН та ТЦ), про що свідчить наявність їх в органах 
тварин (печінка, нирки) та доведено їх онкогенну небезпеку. Останнє 
підтверджується дозо залежним розвитком пухлин у 13,3% випадків 
(НН -10 мг/тв. + ТЦ – 4 мг/тв.) та 72,7% (НН – 20 мг/тв. + ТЦ – 
4 мг/тв.). 

Наведені матеріали вказують, що в умовах постійного 
антропогенного забруднення оточуючого середовища азотовмісними 
сполуками можна передбачити збільшення канцерогенного 
навантаження на людину за рахунок ендогенного синтезу 
канцерогенів. 

СУБ’ЄКТИВНІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ВІД 
РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЙ ЖИТЕЛЯМИ УКРАЇНИ 

Шабуніна Н.Д., Семенюк Н.Д., Біляєв Є.О. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Сприйняття населенням ризику від іонізуючого 
випромінювання можна розглядати як суб’єктивну оцінку ймовірності 
постраждати від впливу радіації, тобто оцінку міри небезпеки радіації 
для здоров’я і життя особи, членів її родини, дітей. 

Проведеними дослідженнями було визначено рівень 
радіотривожності населення, яке проживає на радіоактивно 
забруднених та на умовно «чистих» територіях України, а також було 
дано аналіз суб’єктивних оцінок населенням ризиків від радіаційних 
аварій. Методика кількісної оцінки рівня радіотривожності заснована 
на суб’єктивній п’ятибальній оцінки небезпеки радіації для здоров’я: 1 
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бал – «зовсім безпечно», 2 бали – «небезпека незначна», 3 бали – «в 
певній мірі небезпечно», 4 бали – «досить небезпечно», 5 балів – 
«дуже небезпечно». Дослідження проведені в Житомирській, 
Рівненській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Київській 
областях і в містах Славутичі та Києві. 

Всього до аналізу залучено анкети 3645 респондентів, що 
коректно відповіли на поставлені питання. Рівень тривожності 
стосовно фактору «радіаційні аварії» у дітей зареєстровано в межах 
(4,09±0,06) – (4,52±0,06) балів, у батьків – в межах (4,02±0,16) – 
(4,55±0,07) балів. Максимальний рівень радіотривожності визначено в 
Кіровоградській області як у дітей (4,52±0,06 бала), так і батьків 
(4,55±0,07 бала), а мінімальний – в Київській області у дітей 
(4,09±0,06 бала) та в м. Славутичі у батьків (4,02±0,16 бала). 

Достовірних відмінностей між рівнями радіотривожності 
стосовно радіаційних аварій у населення (діти та батьки), яке 
проживає на радіоактивно забруднених територіях Рівненської та 
Житомирської областей, не виявлено. В той же час виявлені 
достовірні відмінності рівня радіотривожності стосовно небезпечності 
радіаційних аварій у дітей, що проживають в Донецькій та Одеській 
областях, які не постраждали внаслідок Чорнобильської аварії. 

Оцінки небезпеки радіаційних аварій молоддю м. Славутича 
складають 4,16±0,07 балів, батьками – 4,02±0,16 балів. Результати 
достовірно відрізняються (р<0,001) для молоді Житомирської 
(4,49±0,05), Кіровоградської областей (4,52±0,06), а також з 
вірогідністю р<0,01 для молоді Рівненської (4,44±0,05), Донецької 
областей (4,43±0,05). Отримано відмінності в оцінках радіаційних 
аварій на рівні значущості р < 0,01 між дорослими м. Славутича та 
Рівненської (4,49±0,05) і Кіровоградської областей (4,55±0,07). 
Суб’єктивні оцінки радіаційного ризику у жителів м. Славутича 
суттєво нижчі, ніж у неспеціалістів в області атомної енергетики. 

Рівні радіотривожності стосовно небезпеки радіаційних аварій 
у населення (діти та батьки) можна об’єднати у дві групи. До першої 
групи відносяться три регіони (м. Славутич, Київська обл. та Одеська 
обл.), де радіотривожність становила від 4,14±0,07 до 4,27±0,06 балів. 
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До другої групи увійшли чотири області (Донецька, Рівненська, 
Житомирська, Кіровоградська), де зареєстровано більш високі рівні 
радіотривожності: від 4,45±0,04 до 4,53±0,04. 

Встановлено, що діти та батьки шести областей України та 
м. Славутича, які приймали участь в анкетуванні, визначили 
радіаційні аварії як небезпечні, тобто підкреслили «неприпустимість» 
такого виду ризику (вище 4 балів в середніх балах оцінки для всієї 
групи). Такі фактори, як професійний досвід і наявність спеціальних 
знань значно впливають на оцінки ризику радіаційного впливу. 
Науково обґрунтовані заходи щодо мінімізації радіотривожності 
населення України у пізній фазі Чорнобильської аварії: проведення 
серед населення роз’яснювальної роботи стосовно радіаційної безпеки 
та протирадіаційного захисту для підвищення рівня знань; введення в 
програми шкільного, середнього спеціального, вищого та 
післядипломного навчання питань щодо радіаційної безпеки. 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЗЛОЯКІСНИМИ 

НОВОУТВОРЕННЯМИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Швагер О.В., Черниченко І.О., Литвиченко О.М., 
Федоренко З.П.* 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ» та  
* Національний інститут раку, м. Київ 

Однією з найбільш актуальних проблем, що стоїть перед 
людством, є розповсюдження злоякісних новоутворень. Онкологічна 
захворюваність на даний час є однією з основних причин смерті та 
інвалідизації населення. Виходячи з цього, мета нашої роботи 
полягала у дослідженні стану онкологічної захворюваності населення 
України за останні двадцять років (1992-2011 роки). 

Для досягнення поставленої в роботі мети нами була 
проаналізована інформація щодо онкологічної захворюваності 
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населення (загальна та окремі локалізації) у динаміці багаторічних 
спостережень за даними Національного канцер-реєстру України. 

Висновки 
1. Аналіз динаміки ураження населення України злоякісними 

новоутвореннями протягом 20-річного періоду свідчить про стабільне 
зростання рівня захворюваності, при цьому час характер приросту 
носить хвилеподібний характер і формується, в основному, за рахунок 
жіночої частини населення. В той же час число випадків 
захворюваності на новоутворення серед чоловіків практично 
залишився без змін. 

2. Вивчення регіональних особливостей онкологічної 
захворюваності на території України показало, що цей показник 
значно варіює в межах 259,3-513,1 випадків на 100 тис. населення в 
залежності від області чи регіону. 

3. Зростання захворюваності на рак переважно стосується 
жіночої статі, для якої число випадків раку з 79628 випадків у 2000 
році зросло до 86762 у 2010 р. Загальний приріст склав майже 9,0%. В 
той же час число випадків захворюваності на новоутворення серед 
чоловіків практично залишився без змін. 

4. Найбільша питома вага захворюваності на рак припадає на 
населення після 40-річного віку. При цьому спостерігається суттєве 
зменшення числа захворювань молоді віком до 20 років. 

5. Аналіз структури онкологічних захворювань показав, що за 
останні 20 років відбувся перерозподіл рангових місць окремих 
локалізацій раку, а саме стабілізувалися з тенденцією до зниження 
показники захворюваності на рак органів дихання, стравоходу, 
шлунку, значно знизились рівні захворюваності на рак губи, кісток та 
суглобових хрящів. В той же час стрімко зростають показники 
захворюваності на рак ободової та прямої кишки, сечового міхура, 
передміхурової та молочної залози, тіла матки, шкіри, тощо. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ОЦЕНКЕ РИСКА 
ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
Шевчук Л.М. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-
практический центр гигиены», г. Минск (Республика 

Беларусь) 

Одним из современных направлений медицинской науки 
является развитие методических подходов оценки риска здоровью 
населения факторов окружающей среды. При оценке риска 
атмосферных загрязнений для здоровья населения в процедуру оценки 
риска включены 24 приоритетных загрязняющих атмосферу 
химических вещества (далее – ЗХВ), выбранные на основании анализа 
данных о количестве каждого вещества, поступающих в атмосферный 
воздух, значений их гигиенических нормативов, результатов расчета 
рассеивания и значений максимально разовых концентраций в долях 
ПДКМ.Р., с учетом фона на границе СЗЗ и в жилой зоне. Общая 
численность населения, проживающего в зоне потенциального 
воздействия ЗХВ тридцати двух предприятий, составила 56000 
человек. В качестве эффекта оценивался не только риск появления 
заболевания, но и вероятность появления рефлекторных реакций. 

Уровни риска воздействия ЗХВ на границе санитарно-
защитной зоны 32 предприятий и на территории, прилегающей к 
жилой застройке представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Уровни риска 

Характеристика риска Градации 
% риска 

Коли-
чество 
ТПК 

Фактические 
урони 

% риска 
Приемлемый до 2% 20 1,3 Е- 27- 1,9 
Удовлетворительный от 2 до 16% 9 2,1–11,0 
Неудовлетворительный от 16 до 50% 3 17,0–43,0 
Опасный более 50% 3 57,0–85,0 
Чрезвычайно опасный близкий к 100% 1 95–100 

 
Величина риска на уровне «неудовлетворительный» и 
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«опасный» свидетельствуют о возможных систематических жалобах 
населению на дискомфортное состояние при тенденции роста общей 
заболеваемости, а на уровне «опасный» возможно появления 
патологии, специфически связанной с типами воздействующего 
фактора. 

Величина риска на уровне «чрезвычайно опасный» 
свидетельствует о возникновении достоверного роста 
неспецифической патологии при появлении значительного числа 
случаев специфической патологии, а также о появлении тенденции к 
увеличению смертности населения. 

Оценка риска при комбинированном действии химических 
соединений проведена на основе расчета индекса опасности (далее – 
ИО). Фактическое значение ИО для населения, проживающего у 
границ СЗЗ тридцати двух промышленных предприятий, 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Индексы опасности 

Критические органы и 
системы 

Количество 
компонентов 

ЗХВ в воздухе 

Фактическое 
значение индекса 
опасности (ИО) 

Влияние на органы дыхания 2–12 0,002–12,5 
Влияние на сердечно-
сосудистую систему 2–9 0,002–5,98 
Влияние на периферическую 
и центральную нервную 
систему 

2–9 0,04–5,01 

Влияние на кроветворную 
систему 2–7 0,02–5,58 
Влияние на иммунную 
систему, включая развитие 
аллергических реакций 

2–5 0,02–2–97 

 
Полученные результаты определения степени риска здоровья 

населения с учетом компонентного состава выбросов ЗХВ и 
результатов ранжирования территорий, прилегающей к границам СЗЗ, 
по уровням загрязнения атмосферного воздуха позволили установить, 
что степень риска для здоровья населения ЗХВ является интегральным 
гигиеническим критерием обоснования надежности планировочных 
мер по защите здоровья населения от выбросов предприятий. 
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Експериментальні дослідження 
біологічної дії чинників різної 

природи, їх регламентація 
НАНОСРІБЛО: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

ВИКОРИСТАННЯ 
Бабій В.Ф., Кондратенко О.Є.,Пімушина М.В. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Нанотехнології на сьогоднішній день займають значне місце у 
промисловості, науці та побуті. З кожним роком попит на 
виробництво товарів, які містять наночастинки зростає, що 
призводить до забруднення довкілля такими матеріалами. Збільшенню 
кількості наночастинок також сприяють викиди металургійних, 
цементних заводів, згоряння вугілля, нафти, дизельного пального та 
багато ін. Джерелами наночастинок, що містяться в атмосферному 
повітрі є також діючі вулкани, лісові пожежі, вивітрювання гірських 
порід тощо. Встановлено, що близько 1012–1014 часток розміром до 3 
мкм потрапляє кожен день в організм людини в розвинених країнах. 

Значне місце за застосуванням у розвинених країнах займає 
наносрібло. Його виготовляють у вигляді водних або органічних 
колоїдних дисперсій, стабілізованих поверхнево-активними або 
іншими речовинами. Розроблено чисельні підходи для отримання 
наносрібла різних форм та розмірів, наприклад: лазерна абляція, 
гамма іррадіація, електронна іррадіація, хімічна редукція органічними 
та неорганічними агентами, фотохімічні методи, мікрохвильове 
процесування, термічна декомпенсація, біологічні методи тощо. 

Попит на наносрібло в першу чергу, зумовлено його 
антимікробними властивостями. Наносрібло використовують при 
виробництві косметичних та миючих засобів, одягу, взуття, посуду, 
лако-фарбових матеріалів, покриття телефонів та іншої техніки, 
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іграшок, у харчовій промисловості, медицині, як шовні та 
перев’язувальні матеріали тощо. У літературі наведено чимало 
прикладів успішного застосування наносрібла при лікуванні хворих на 
остеомієліт, у комплексному лікуванні бактеріальних вагінозів, 
опікових та гнійних ран, хронічних запальних захворювань, а також у 
травматології, стоматології, онкології, ветеринарії тощо. 

Однією з провідних сфер використання нанотехнологій у 
харчовій промисловості є виробництво пакувальних матеріалів для 
збільшення строків зберігання харчових продуктів. Згідно прогнозам, 
до 2015 року частка такого пакування збільшиться до 25%. Широко 
використовується наносрібло у повітряних та водяних фільтрах, як 
для домашнього так і для промислового використання. 

Враховуючи переваги використання нанотехнологій, існує ряд 
ризиків для людини та довкілля. Неможливо виключити можливість 
дифузії наночастинок із пакувальних матеріалів та надходження їх у 
організм людини, що може призвести до виникнення патологій. 
Негативного впливу можуть зазнавати ґрунтові мікроорганізми, 
внаслідок чого може відбуватись деградація ґрунтів та зниження їх 
плодючості. Крім того, через високу токсичність для водних 
організмів, зокрема риб, надходження наночастинок у водойми може 
призвести до втрати біологічного різноманіття видів. 

Вченими різних країн проводяться дослідження впливу 
наночастинок срібла як на цілісний організм, так і на молекулярних 
рівнях. Основними органами-мішенями для організму є тканини 
дихальної, імунної, шкірної систем, органів шлунково-кишкового 
тракту, а критичними по наслідкам дії є головний та кістковий мозок, 
репродуктивні органи та система виділення, причому негативна дія 
спостерігається при різних шляхах надходження наночастинок. 

Дослідження наноматеріалів ускладнюється тим, що вони 
можуть бути отримані не одним, а декількома методами, у зв’язку з 
чим зовнішньо однакові нанопродукти, виготовлені на основі різних 
технологій, мають відмінні властивості та різний вплив на людину та 
довкілля. 
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УДК 613.84.569.324 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕНОТОКСИЧНИХ ЗМІН 
У КЛІТИНАХ БУКАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ У КУРЦІВ 

ТА ОСІБ, ЯКІ НЕ ПАЛЯТЬ  
Баленко Н.В., Осташ О.М., Зінченко Н.О. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Дія факторів навколишнього середовища на організм людини 
може викликати генетичні порушення в клітинах, що в свою чергу 
підвищують ймовірність виникнення злоякісних новоутворень.  

Одним з методів оцінки мутагенної активності дії зовнішніх 
факторів є мікроядерний (МЯ) тест. 

МЯ тест дає можливість оцінити стан здоров’я окремих 
популяцій шляхом проведення аналізу мікроядер (МЯ) в клітинах 
епітелію слизової оболонки щоки. 

Дослідження вітчизняних та зарубіжних авторів свідчать про 
зростання частоти клітин з МЯ в буккальному епітелії серед населення 
територій з підвищеними рівнями антропогенного забруднення, в 
тому числі окремими хімічними речовинами як діоксини, миш’як 
тощо. 

Мета роботи – вивчення та оцінка генотоксичного ефекту в 
клітинах епітелію слизової оболонки щоки за впливу на організм 
фактору куріння. 

Матеріали та методи. Дослідження проводили у місті Київ. У 
роботі досліджували епітеліоцити порожнини рота у 40 осіб, які були 
поділені на 2 групи (по 20 осіб). Перша група – контроль (4 чоловіки 
та 16 жінок, віком від 30 до 65 років), тобто ті, що не палять, а друга – 
курці (5 чоловіків та 15 жінок, віком від 30 до 65 років). Було 
проаналізовано 40000 клітин, а саме від кожного індивідуума не 
менше 1000 епітеліоцитів.  

Взяття біологічного матеріалу, приготування, фіксацію та 
фарбування препаратів здійснювали згідно з методичними 
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рекомендаціями. Мікроядра аналізували під мікроскопом фірми 
ZEIZZ за збільшення Х1000 у розрахунку по 1000 клітин на кожну 
особу. 

Статистичну обробку отриманих результатів та їх аналіз 
проводили з використанням t- критерію Ст’юдента. 

Результати. В результаті проведеного аналізу було 
встановлено, що, незалежно від віку і статі, у всіх осіб, які палять, 
спостерігається статистично достовірна (р<0,01) підвищена частота 
клітин з МЯ. 

При цьому серед курців цей показник варіював від 4 до 14 на 
1000 проаналізованих клітин, в середньому становив 7,2±1,01, що 
більш ніж у 3 рази перевищує величину у осіб контрольної групи. 
Необхідно відзначити, що переважна більшість курців палила 
протягом 15–20 років по 15–20 цигарок на день. В той же час 
величина цього показника у осіб, які не палять, коливалася в межах 2–
3 на 1000 проаналізованих клітин і в середньому складала 2,33±0,33. 

На сьогодні дослідження продовжуються з охопленням 
більшої популяції осіб різної статі, терміну куріння, умов праці та 
проживання. Це дозволить дати більш чітку оцінку критеріальної 
значущості генотоксичних пошкоджень в клітинах буккального 
епітелію при вирішенні гігієнічних завдань. 

ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТА 
ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМАТИВІВ І РЕГЛАМЕНТІВ 

БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ 
ПЕСТИЦИДІВ В ПЛОДОВИХ САДАХ 

Бардов В.Г., Семененко В.М., Антоненко А.М., Шпак Б.І., 
Коршун М.М., Коршун О.М., Ліпавська А.О. 

Інститут гігієни та екології Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця, м. Київ 

Ефективний захист багаторічних насаджень, зокрема, 
плодових культур, від шкідників та хвороб досягається поєднанням в 
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одній системі інсектицидів, фунгіцидів та регуляторів росту рослин. 
Крім того, постійне чергування пестицидів з урахуванням різних 
класів хімічних сполук з різними механізмом та тривалістю захисної 
дії дозволяє запобігти появі резистентності шкідників до дії одного й 
того ж препарату. 

Мета роботи: токсиколого-гігієнічна оцінка та обґрунтування 
гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування в 
плодових садах України нових препаратів Рімон 10, Масай, Регаліс, 
Белліс, Вертімек 018 і Проклейм 05 та їх діючих речовин. 

Діючими речовинами (д.р.) інсектицидів Рімон 10, 
Вертімек 018 та Проклейм 05 є відповідно новалурон, абамектин та 
емамектину бензоат, інсекто-акарициду Масай – тебуфенпірад, 
регулятора росту рослин Регаліс – прогексадіон-кальцій, 
комбінованого фунгіциду Белліс – боскалід і піраклостробін. 

Проведено оцінку даних інформаційних джерел, серію 
лабораторних експериментів та натурних спостережень. 

Відповідно до гігієнічної класифікації пестицидів (ДСанПіН 
8.8.1.002-98) за параметрами гострої токсичності при різних шляхах 
надходження в організм ссавців, характеристикою подразнюючої та 
сенсибілізуючої дії препарати Рімон 10, Регаліс, Белліс, Вертімек 018 
та д.р. новалурон і боскалід відносяться до помірно небезпечних 
пестицидів (ІІІ клас небезпечності). Препарат Масай, тебуфенпірад, 
прогексадіон-кальцій, піраклостробін та емамектину бензоат віднесені 
до небезпечних пестицидів (ІІ клас), абамектин – до І класу. 
Лімітуючою ознакою для більшості досліджуваних препаратів та їх 
д.р. є інгаляційна токсичність. Препарат Проклейм 05 за лімітуючим 
критерієм – алергенна дія, відноситься до пестицидів ІІ класу 
небезпечності. Віддалені наслідки дії не були лімітуючими при 
токсикологічній оцінці більшості досліджуваних пестицидів за 
виключенням препарату Вертімек 018, який за тератогенною 
активністю та репродуктивною токсичністю його д.р. (абамектину) 
віднесений до ІІ класу небезпечності. 

В ході проведених досліджень науково обґрунтовано величину 
ДДД, гігієнічні нормативи новалурону, тебуфенпіраду, прогексадіон-
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кальцію, абамектину та емамектину бензоату в продуктах харчування, 
повітрі робочої зони та об’єктах навколишнього середовища 
(атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті); розроблені 
високочутливі та селективні методи, які дозволяють контролювати 
запропоновані нормативи. На підставі результатів натурних 
експериментів досліджено динаміку д.р. зазначених вище пестицидів 
в об’єктах агроценозу плодових насаджень та залишкові кількості в 
урожаї плодів та соках з них; вивчено умови праці 
сільськогосподарських працівників, оцінено професійний ризик та 
обґрунтовано регламенти безпечного застосування усіх препаратів, що 
вивчались. 

Висновок: доведено, що в реальних умовах агропромислових 
комплексів при використанні традиційних технічних засобів, 
дотриманні встановлених агротехнічних і гігієнічних нормативів та 
регламентів застосування препаратів Рімон 10, Масай, Регаліс, Белліс, 
Вертімек 018 і Проклейм 05 в плодових садах є безпечним для 
працюючих, населення та довкілля. 

ВИКОРИСТАННЯ РАДІОВУГЛЕЦЮ ДЛЯ АНАЛІЗУ 
ЗМІН СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
Бузинний М.Г., Гуленко С.В., Михайлова Л.Л., 

Романченко М.О., Чирков В.С., Сахно В.І. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Оцінка стану навколишнього природного середовища та його 
змін в сучасних умовах на сьогодні є одним з найбільш актуальних 
напрямків гігієнічної науки. Особливої ваги це питання набуває в 
умовах розвитку сучасної промисловості та пов’язаного з цим 
забруднення довкілля. У зв’язку з проблемами, що стосуються 
охорони навколишнього середовища та безпеки життя та діяльності 
людини, все більше уваги приділяється особливостям 
розповсюдження довгоживучих елементів, наприклад, радіовуглецю у 
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різноманітних компонентах навколишнього середовища. 
Мета роботи: проведення аналізу вітчизняної та зарубіжної 

літератури щодо можливості використання методу радіовуглецевого 
аналізу в якості екологічного маркера змін стану навколишнього 
природного середовища. 

Матеріали та методи дослідження: бібліографічний, 
аналітично-інформаційний. 

Результати дослідження: Проаналізувавши існуючі зарубіжні 
матеріали та ґрунтуючись на власних дослідженнях було встановлено, 
що здатність радіовуглецю накопичуватись в біомасі можна 
ефективно використовувати для вирішення багатьох актуальних задач 
шляхом визначення глобальних та локальних змін вмісту 
радіовуглецю в різних компонентах довкілля на певних територіях. 
Численними дослідженнями доведено, що поблизу ядерних реакторів 
збільшується рівень вмісту 14С в рослинності та повітрі, тому 
визначення вмісту радіовуглецю в природних компонентах поблизу 
ядерних реакторів дозволяє контролювати навіть незначні 
перевищення його концентрації над фоновими значеннями. Вивчення 
розподілу радіовуглецю по річних кільцях дає можливість отримання 
ретроспективних оцінок радіоактивного забруднення навколишнього 
середовища за достатньо великі проміжки часу. Моніторинг, який 
здійснюється по однорічній рослинності, дозволяє встановлювати 
сезонні коливання концентрації радіовуглецю і, таким чином, досить 
чутливо реагувати на зміну радіоекологічної ситуації в районі діючих 
атомних станцій. 

Зміна концентрації радіовуглецю в однорічних травах 
промислових регіонів є дуже чутливим індикатором зміни балансу 
СО2, зумовленого надходженням у повітря продуктів спалювання 
викопного палива. Тому у великих містах можна достатньо ефективно 
використовувати визначення вмісту 14С у придорожніх травах для 
встановлення зони впливу забруднення повітря відпрацьованими 
газами від автомобільного транспорту, що працює на паливі 
викопного походження. 

Не менш актуальним завданням на сьогодні є виконання вимог 
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законодавства щодо зниження викидів вуглекислого газу. Значна 
частка викидів вуглекислого газу утворюється в результаті згорання 
біомаси (біологічного матеріалу на основі вуглецю, водню і кисню). 
Відповідно до положень чинного Кіотського протоколу та ряду 
програм, що регулюють викиди парникових газів, використання 
біомаси та її побічних продуктів в якості альтернативних видів палива 
може бути класифіковане як зниження викидів парникових газів. 
Радіовуглецевий аналіз в змозі надати точні відомості про те, яка 
частина викидів є біогенною. За рахунок диференціації діоксиду 
вуглецю за походженням – біогенним або з корисних копалин, 
можливо обчислити обсяг фактичних викидів парникових газів і 
кількість квот, необхідних для компенсації вуглецевого сліду. 

Висновок: Отримання та аналіз інформації про причини 
виникнення та характер перебігу природних та антропогенних 
процесів у навколишньому середовищі необхідні для розвитку 
сучасної науки та їх використання в народному господарстві. Це 
дозволить не тільки досліджувати закономірності їх розвитку, але й 
спрогнозувати їх у майбутньому. Всебічне вивчення механізмів і 
закономірностей утворення та розподілу радіовуглецю (СО2) в 
об’єктах довкілля сприятиме створенню необхідної бази для 
прогнозування екологічних процесів різної природи як глобальних, 
так і локального характеру. 

ПОРІВНЯЛЬНА ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА 
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПРИ 

ЗАСТОСУВАННІ ФУНГІЦИДІВ РІЗНИХ КЛАСІВ 
Вавріневич О.П., Омельчук С.Т., Бардов В.Г., Благая А.В. 

Інститут гігієни та екології Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця, м. Київ 

В Україні на сучасному етапі в системах захисту плодових, 
овочевих культур та виноградників широко застосовують широкий 
асортимент фунгіцидів різних класів. Зазначене потребує проведення 
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всебічної гігієнічної оцінки поведінки фунгіцидів в об’єктах 
навколишнього середовища. 

Метою нашої роботи була порівняльна гігієнічна оцінка 
екотоксикологічної небезпеки при застосуванні фунгіцидів класу 
триазолів, стробілуринів, етилен-біс-дитіокарбаматів, ціанопірролів, 
анілінопіримідинів, анілідів для захисту плодових, овочевих культур 
та виноградиків. 

Дослідження поведінки триазолів (тебуконазол, 
дифеноконазол, пенконазол) у ґрунті проведено при застосуванні 
препаратів Оріус, Натіво, Скор, Скор Топ, Квадрис Топ, Топаз; 
стробілуринів (азоксистробін, піраклостробін, трифлоксистробін) - 
Квадрис, Квадрис Топ, Кабріо Топ, Сігнум, Флінт Стар, Натіво; 
етилен-біс-дитіокарбаматів (метирам, манкоцеб) – Полірам Дф, Кабріо 
Топ, Фантік, Валіс М; ціанопірролів (флудіоксоніл) - Світч, анілідів 
(беналаксил-М, боскалід) – Фантік, Сігнум; анілінопіримідинів 
(ципродиніл, валіфенал, піриметаніл) – Світч, Валіс М, Скала, Флінт 
Стар. 

Визначення діючих речовин досліджуваних класів у ґрунті 
проведено методами газорідинної та високоефективної рідинної 
хроматографії. Опис поведінки діючих речовин досліджуваних класів 
у ґрунті проведено за допомогою розрахованих періодів розкладання 
на 50% (Т50). Оцінку екотоксикологічної небезпеки здійснено за 
показником «Екотокс», який враховує токсикологічні параметри 
речовини, норми витрати та її персистентність (Т50). 

Встановлено, що усереднені показники швидкості 
розкладання (Т50, діб) фунгіцидів різних класів у ґрунті складають для 
сполук класу триазолів – 31,6±0,6, стробілуринів – 11,5±0,6, етилен-
біс-дитіокарбаматів – 7,33±0,2, ціанопірролів – 14,1±0,4, анілідів – 
11,7±1,2, анілінопіримідинів – 10,7±0,8 (діб). 

Встановлено, що за показником Т50 в ґрунті фунгіциди класу 
етилен-біс-дитіокарбаматів у відповідності до ДСанПіН 8.8.1.002-98 
відносяться до 4 класу небезпеки, стробілуринів, ціанопірролів, 
анілідів і анілінопіримідинів – до 3 класу небезпеки, триазолів – до 2 
класу небезпеки. 
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Фунгіциди досліджуваних класів відносяться до 
малоекотоксичних пестицидів (І ступінь) - «Екотокс» < 0,1. За 
ступенем небезпечності для навколишнього середовища досліджувані 
фунгіциди можна розташувати в наступному порядку: стробілурини 
(< 1,7×10-4) < ціанопірроли (< 2,0×10-4) < аніліди (<3,0×10-4) < 
анілінопіримідини (< 6,3×10-4) < триазоли (< 7,0×10-4) < етилен-біс-
дитіокарбамати (< 9,5×10-4). 

Отримані результати необхідно враховувати при 
встановленні регламентів безпечного застосування фунгіцидних 
препаратів, які містять діючі речовини зазначених класів. 

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СТИМУЛЯТОРА РОСТА РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ГЕКСИЛОВОГО ЭФИРА 5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ 

Власенко Е.К., Игнатович А.И., Войтович А.М., 
Юркевич Е.С. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-
практический центр гигиены», г. Минск (Республика 

Беларусь) 

Современная сельскохозяйственная биотехнология в 
последнее десятилетие придает особое значение поиску экологически 
безопасных средств защиты растений, повышающих устойчивость 
агрокультур к болезням и неблагоприятным условиям возделывания. 
Одним из возможных приемов является применение стимуляторов 
роста растений на основе их естественных метаболитов. Такие 
соединения, как правило, относятся к малотоксичным для организма 
теплокровных, могут входить в состав продуктов питания и не 
накапливаются в объектах окружающей среды. 

Одним из перспективных соединений для создания 
экологически безопасного стимулятора роста растений нового 
поколения является гексиловый эфир 5-аминолевулиновой кислоты 
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(ГЭ-5АЛК). В полевых экспериментах ГЭ-5АЛК показал 
биологическую эффективность на некоторых видах зерновых и 
технических культур. Предполагаемый механизм действия 
заключается в его способности влиять на метаболизм 
фотосинтетических белков и ферментов в клетках растения. Попадая в 
клетку, ГЭ-5АЛК подвергается воздействию неспецифических 
эстераз, в результате чего образуется 5-аминолевулиновая кислота, 
которая является предшественником синтеза хлорофилла. 

Для безопасного применения ГЭ-5АЛК в агропромышленном 
комплексе необходимо дать ему полную токсиколого-гигиеническую 
оценку с обоснованием гигиенических нормативов в воздухе рабочей 
зоны, атмосферном воздухе, воде водоемов, продуктах питания, а 
также, рассчитать допустимую суточную дозу поступления в организм 
человека. Целью данных исследований является разработка алгоритма 
оценки токсичности и возможных последствий применения данного 
соединения в сельском хозяйстве, т.к. выбор неадекватного критерия 
вредности может повлечь неоправданно высокие риски для здоровья 
работающих и недооценку реальной опасности. 

Особенностью регуляторов роста растений на основе 
природных соединений является их биологическая эффективность в 
ничтожно малых концентрациях. Рекомендуемая схема токсиколого-
гигиенической оценки является поэтапной. На первом этапе 
определяют основные параметры острой токсичности, раздражающего 
действия на кожу и слизистые оболочки, сенсибилизирующее 
действие, тератогенность, субхроническая токсичность при различных 
путях поступления, мутагенные свойства in vitro. Проведение второго 
этапа зависит от результатов исследований первого и предполагает 
изучение иммунотоксичности и мутагенности на млекопитающих, 
свидетельствующих о возможности развития отдаленных последствий 
воздействия. Третий этап необходим в том случае, если по 
результатам предыдущих исследований нельзя установить, является 
ли реакция организма адаптацией или течением патологического 
процесса и включает в себя изучение хронической токсичности и 
онкогенности. Итогом исследований является определение ведущего 
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признака вредного действия ГЭ-5АЛК и установление пороговых доз 
или концентраций. Отличительной особенностью гигиенического 
нормирования ГЭ-5АЛК является его способность к 
фототоксическому эффекту, реализуемого в организме 
млекопитающих через индукцию протопорфирина IX. При попадании 
солнечного света на кожные покровы или слизистые оболочки 
происходит развитие воспалительной реакции, что позволяет при 
определенных условиях классифицировать ГЭ-5АЛК как 
фотосенсибилизатор и ирритант. 

Таким образом, гексиловый эфир 5-аминолевулиновой 
кислоты имеет перспективы применения в качестве стимулятора роста 
растений. Научное обоснование гигиенических регламентов позволит 
внести препарат на его основе в реестр средств защиты растений и 
безопасно применять в агропромышленном комплексе. 

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОВЕДЕННЯ 
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ В ДЕРЖАВНІЙ 
ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ ДУ «ІГМЕ НАМНУ» 
Гинкул І.Г., Нємчінова І.В. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Важливим питанням при контролі якості лікарських засобів є 
отримання достовірних, правильних та якісних результатів досліджень 
та науково-дослідних робіт. В рамках реалізації системи управління 
якістю в лабораторії основним напрямком є процесний підхід, що 
допомагає визначити основні складові досягнення кінцевого 
результату роботи, розробити відповідні цілі та політики для 
досягнення максимального позитивного ефекту, визначити напрямки 
своєї діяльності таким чином, щоб забезпечити надання гарантовано 
якісних, стабільних та зорієнтованих на конкретного споживача 
послуг, що одночасно є конкурентноспроможними на ринку. 

Регламентація процесу проведення фізико-хімічних 
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випробувань шляхом застосування сучасних стандартів в управлінні 
та забезпеченні якості дасть змогу скоординувати діяльність 
лабораторії, оптимально використовувати її ресурси, а головне 
створити надійні умови для отримання достовірних результатів 
науково-дослідних робіт та оптимізації виконання завдань в процесі в 
цілому. 

Аналіз факторів впливу на якість фізико-хімічних 
випробувань, ресурси процесу, його споживачів та постачальників, а 
також виявлення невідповідностей у роботі фізико-хімічного 
підрозділу та аналіз причин даних відхилень, аналіз скарг претензій 
щодо діяльності лабораторії і впровадження відповідних заходів по 
усуненню даних негативних явищ є першим кроком при регламентації 
процесу. 

Необхідно зазначити, що якість кінцевого результату 
(продукції, послуги) успадковує якість процесів і якість системи в 
цілому, тобто відбувається своєрідне віддзеркалення якості щодо 
кінцевого результату діяльності організації. Процес проведення 
фізико-хімічних випробувань несе основний вклад в якість кінцевого 
продукту. Таким чином, впливати на якість кінцевого результату 
можна за допомогою впливу на формуючі його процеси. 

З метою об’єктивного оцінювання діяльності процесу та 
визначення етапів, ділянок для вдосконалення його функціонування 
необхідно періодично проводити оцінку результативності діяльності 
процесу, що повинна передбачати розробку та впровадження критеріїв 
оцінки, які допомагають процесу виважити результати своєї 
діяльності і розробити комплекс заходів направлених на її постійне 
поліпшення, що в свою чергу дасть змогу гарантувати отримання 
достовірних та якісних результатів випробувань, науково-дослідних 
робіт та забезпечить вихід на ринок безпечної та якісної продукції. 
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ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАСОБУ ДЛЯ МИТТЯ 
ПОСУДУ НА ОСНОВІ «М’ЯКИХ» ПАР 

Голіченков О.М., Раєцька О.В., Яловенко О.І., Уманець Г.П., 
Майстренко З.Ю., Навоєва Т.В. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

На даний час в Україні, як і у всьому світі пропонується 
величезна кількість засобів для ручного миття посуду, різних за 
складом, економічністю, ефективністю, впливом на стан шкіри рук. 
Як правило, більшість з них, мають хороші мийні властивості, високу 
стабільну піноутворюючу здатність, низький рівень токсичності та 
подразнюючої дії, добре змиваються з обробленого посуду. Ці 
характеристики здебільшого обумовлені композицією поверхнево-
активних речовин (ПАР), які входять до складу цих засобів. Останнім 
часом все частіше разом з базовими ПАР вводять в рецептуру засобів 
для ручного миття посуду так звані «м’які» ПАР, які вважаються 
більш безпечними для здоров’я людини. 

В зв’язку з цим, метою нашої роботи була оцінка безпечності 
засобу для ручного миття посуду, до складу якого входять нові 
«м’які» ПАР. 

Об’єктом досліджень був засіб для миття посуду, до складу 
якого входили: лінійна алкілбензолсульфокислота, лауретсульфат 
натрію, лаурилдиметиламін оксид, діетаноламід кокосового масла, 
структуроутворювачі, пом’якшуючий компонент, консервант, 
запашник, регулятор кислоти, дистильована вода. Випробування 
проводились в відповідності до діючих в Україні нормативних 
документів. 

Проведені експериментальні дослідження показали, що засіб 
для миття посуду відносяться до 4 класу небезпеки (ЛД50 per os для 
білих щурів >5000 мг/кг, ЛД50 для білих щурів per cutis >2500 мг/кг), 
не володіє шкіро-подразнюючою дією при багаторазовому нанесенні 
(21 день) в нативному вигляді. Гематологічні показники (кількість 
еритроцитів, лейкоцитів, вміст гемоглобіну, лейкоцитарна формула), 
процент дегрануляції базофілів (тест Шеллі) дослідної групи 
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достовірно не відрізнялись від контрольної, що свідчить про 
відсутність загальнотоксичної та сенсибілізуючої дії. 

Слідуючим етапом роботи було встановлення кількості 
залишкових аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) на посуді 
виготовленому з різних матеріалів (таблиця). 

Таблиця 
Залишкові кількості АПАР на посуді (ГДКВ.=0,5 мг/дм³) 

Вид 
посуду 

Залишкові кількості АПАР, мг/дм³ (М±м) 
стан-

дартне 
миття 

ополіскування під проточною водою 

20 сек. 1 хв. 3 хв. 5 хв. 
Скло, 
фаянс, пор-
целяна 

0,12± 
0,012 

0,26± 
0,006 

0,07± 
0,012 – – 

Емаль 0,3± 
0,058 – 0,13± 

0,006 
0,04± 
0,006 – 

Алюміній 0,9± 
0,058 – – – 0,59± 

0,012 
 
Як видно з представлених даних залишкові кількості АПАР на 

скляному, фаянсовому, порцеляновому, емальованому посуді при 
стандартному митті (3-х разове полоскання) або ополіскуванні 
проточною водою на протязі 20 сек. нижчі рівня ГДКВ. в 1,6–4,2 рази, 
ополіскування під проточною водою на протязі 1–3 хв. знижує їх 
кількість в 4–12 разів. Що стосується алюмінієвого посуду, то навіть 
при 5-ти хвилинному ополіскуванні під проточною водою кількість 
АПАР перевищує їх норматив. 

Висновок. Засіб для ручного миття посуду, на основі «м’яких» 
ПАР малотоксичний, не подразнює шкіру, не володіє 
сенсибілізуючою дією та може бути рекомендований для миття 
посуду. Однак, він не може бути рекомендований для миття 
алюмінієвого посуду, оскільки АПАР, що входять до його складу 
міцно утримуються на його поверхні і перевищують допустимий 
норматив. 
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САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
СУЧАСНИХ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

Голіченков О.М., Ляшенко В.І., Макаренко К.М., 
Молявко Л.І., Уманець Г.П., Кучеренко О.Ю. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

За останні десятиліття в Україні в сферах виробництва та 
побуту значно зросли об’єми та номенклатура лакофарбових 
матеріалів, що пояснюється перебудовою житлово-промислового 
комплексу в умовах нового економічного господарювання. 

Побутує думка, що емісія летких хімічних чинників в 
контактуюче повітря з поверхні, обробленої лакофарбовими 
матеріалами до їх полімеризації, носить короткочасний характер на 
невисокому кількісному рівні і ці матеріали слід розглядати як 
хімічний фактор малої інтенсивності. Проте, ніким не були раніше 
проведені експериментальні дослідження, які б показали, що після 
полімеризації ці матеріали не є штучним джерелом забруднення 
повітря приміщень або опосередкованим фактором, який сприяє 
цьому. 

Проведена гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів 
(ЛФМ) будівельного призначення за санітарно-хімічним показниками 
та показниками безпечності продуктів їх горіння. Встановлено, що за 
санітарно-хімічними показниками ЛФМ на основі вітчизняної 
сировини не відповідають сучасним вимогам і є тривалим джерелом 
забруднення повітря приміщень житлового та громадського 
призначення токсичними чинниками – парафіновими, 
циклопарафіновими та ароматичними сполуками, а також 
аліфатичними ефірами на рівні, що перевищують їх гігієнічні 
нормативи. За результатами досліджень показано, що водорозчинні 
ЛФМ мають менший негативний вплив на стан забруднення 
повітряного середовища, ніж матеріали на основі «нафтенових» 
розчинників і є джерелом емісії полімерутворюючих мономерів 
(вінілацетат та акрилова кислота). 

Визначено не летальні насиченості ЛФМ та їх комбінацій з 
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іншими ПБМ за продуктами горіння. Встановлено, що найбільш 
небезпечними для організму за продуктами горіння є поліуретанові 
лакофарбові матеріали. Проведено ранжування ЛФМ та їх поєднань з 
поширеними ПБМ за токсичністю продуктів горіння. 

Зроблено висновок про те, що за показниками токсичності 
продуктів горіння ЛФМ відповідають діючим в Україні стандартам. 
Проте, в поєднанні з антипіренвмістними полімерними будівельними 
матеріалами (ПМБ) вони є потенційно небезпечним фактором, 
оскільки, посилюють токсичність продуктів горіння полімерних 
будівельних композицій з антипіренами. 

Встановлена невідповідність діючої в Україні нормативної 
бази з безпечного використання ЛФМ вимогам діючого законодавства 
Євросоюзу та Росії. Зроблено висновок про необхідність санітарно-
гігієнічної регламентації галогеноантипіренів за токсичністю 
продуктів горіння та створення в Україні відповідного нормативного 
документа. 

Для потреб санітарно-епідеміологічної експертизи розроблено 
метод прискореної санітарно-хімічної оцінки ЛФМ та ПБМ, а також 
метод санітарно-хімічних досліджень повітряного середовища. 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА 
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПІДДОСЛІДНИХ 

ТВАРИН 
Дідик Н.В.,Томашевська Л.А. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Вступ. Проблема електромагнітної безпеки є актуальною 
проблемою сучасності в зв’язку з швидким розвитком і 
впровадженням радіотехнічних засобів. Перспективи широкого 
застосування електромагнітних полів вимагають заходів безпеки для 
здоров’я та життєдіяльності людини. Найбільш чутливими до дії 
електромагнітного випромінювання є нервова, імунна, ендокринна та 
статева системи організму. Звідси діапазон захворювань досить 
широкий – від функціональних розладів нервової системи до розвитку 
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пухлин і лейкозів. Патологічний процес супроводжується деструкцією 
тканин, порушенням клітинного метаболізму, накопичується велика 
кількість недоокислених проміжних продуктів обміну, які 
пошкоджують органи і системи організму. Ендогенні токсини 
впливають на структуру і метаболізм клітин. 

Мета роботи полягала у вивченні впливу магнітного поля на 
стан обмінних процесів в організмі піддослідних тварин в залежності 
від режиму опромінення. 

Методи досліджень. Експеримент проведено на білих 
безпородних щурах. Тривалість експерименту 5 місяців (4 місяці 
опромінення, 1 місяць післядії), вплив МП частотою 50 Гц і рівнем 
навантаження 10–90 мкТл. Відбір біологічного матеріалу та реєстрація 
показників білкового та вуглеводного обмінів в період дії 
досліджуваного фактору проводився кожні 30 діб та через 30 діб після 
припинення дії досліджуваного фактора. 

Всі результати досліджень були оброблені за допомогою 
статистичного методу дослідження з обчисленням критерію t-
Стьюдента відносно контролю. 

Результати досліджень. В умовах біолого-гігієнічного 
експерименту встановлено, що МП, є біологічно значимим фактором, 
який впливає на функціональний стан організму: порушує біохімічний 
гомеостаз організму піддослідних тварин, що виявляється у посиленні 
прооксидантних процесів на фоні пригнічення активності 
антиоксидантної системи – ініціація перекисного окислювання поряд 
зі зниженням активності мембранозв’язаних ферментів 
внутрішньоклітинної локалізації свідчить про мембранотропний ефект 
впливу фактора. Функціональні порушення біохімічних систем 
клітинних та внутрішньоклітинних структур супроводжуються 
змінами вільно-радикальних процесів, одним з проявів яких є 
генерація гідроксильних радикалів. Як найбільш реакційно здатні 
вільні радикали відіграють суттєву роль в реалізації пошкоджуючої 
дії, викликаючи зміни структурно-функціональної цілісності 
біомембран, дезорганізацію тканинного метаболізму, розвиток 
клітинних та функціональних порушень  

В залежності від тривалості експозиції вплив МП 10-90 мкТл 
на метаболічний гомеостаз в організмі піддослідних тварин 
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обумовлюється порушенням обмінних процесів у організмі 
піддослідних тварин в крові та органах. При вивченні інтегральних 
показників функціонального стану печінки були виявлені зміни в 
паренхімі печінки на протязі всього терміну експерименту в усіх 
дослідних групах. Також було встановлено порушення білкового та 
вуглеводного обмінів. Під дією МП відбуваються порушення 
глікогенолізу і відповідно зниження енергетичних ресурсів в 
організмі, що призводить до напруження механізмів адаптації під 
впливом магнітного поля. За отриманими результатами встановлені 
закономірності формування реакцій відповіді на несприятливу дію 
фактора, що проявляється структурно-функціональними змінами в 
організмі в залежності від діючого рівня МП та тривалості експозиції. 
Дослідженнями в період післядії встановлено зниження 
компенсаторного потенціалу організму, оскільки через місяць після 
припинення дії фактору не відбувалось відновлення більшості 
показників. Таким чином отримані результати свідчать про 
порушення функціональних процесів в організмі під впливом МП в 
залежності від діючого рівня навантаження, режиму та 
тривалості опромінювання. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ТИТАНА 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ И 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Дроздова Е.В., Дудчик Н.В., Малиновская С.К., Бурая В.В., 
Купреева О.* 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-
практический центр гигиены»,  

*УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники», г. Минск (Республика 

Беларусь) 

В последние годы получило широкое распространение 
использование в устройствах для очистки воды 
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наноструктурированных материалов (далее НСМ), имеющих ряд 
преимуществ по сравнению с известными материалами, в том числе 
большую активную площадь. Использование НСМ создает 
благоприятные предпосылки для эффективного решения задач по 
очистке питьевой воды, сточных вод от химических и биологических 
загрязнителей. Наиболее часто с целью фотокаталитической очистки 
применяются соединения диоксида титана. 

В Белорусском государственном университете информатики и 
радиоэлектроники создан ряд опытных образцов НСМ на основе 
оксидов титана. С целью оценки возможности использования 
разработок в водоснабжении и их последующего промышленного 
освоения в Республиканском научно-практическом центре гигиены в 
2012-2013 гг. в рамках ГПНИ «Конвергенция» выполнены 
исследования по оценке их потенциальных очищающих свойств. 

Проведена серия модельных экспериментов по изучению 11 
образцов НСМ на основе диоксида титана, отличающихся способами 
получения, подложкой (диоксид титана на титановой фольге, медной 
фольге, алюминиевой фольге различной толщины, медной сетке, 
стекле). Эксперимент проводился на рассеянном дневном свету, в 
условиях активации ультрафиолетовым излучением и видимым 
светом. 

Эффективность образцов наноматериалов в отношении 
органических поллютантов изучалась по показателям 
«перманганатная окисляемость» и ХПК, неорганического загрязнения 
– по содержанию нитратов. Проведена оценка интегральной 
токсичности питьевой воды после экспонирования образцами 
наноматериалов методом биотестирования на гидробионтах 
(ракообразных и водорослях) в батарее тестов, разработанной в 
Республиканском научно-практическом центре гигиены. Полученные 
результаты свидетельствуют об отсутствии выраженных достоверных 
закономерностей в моделируемых условиях эксперимента в течение 3 
часов и отсутствии острой токсичности питьевой воды после 
обработки опытными образцами НСМ при экспериментальных 
условиях (до 5 часов контакта). 

Исследования образцов на предмет их эффективности 
продолжены с акцентом на изучение потенциальных дезин-
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фицирующих свойств образцов. Потенциальные дезинфицирующие 
свойства НСМ изучались в модельном эксперименте без 
фотоактивации, с фотоактивацией ультрафиолетом и видимым светом 
в отношении микробиологического загрязнения воды тест-культурами 
E. coli, S. aureus, Ps. aeruginosa и смешанной микрофлорой. 

Выявлено, что наибольший антимикробный эффект проявляли 
образцы диоксида титана TiO2, нанесенные на стеклянную подложку. 
Отмечено также, что ингибирующий эффект был более выражен, если 
НСМ активировали видимым светом. Так, фактор редукции для 
активированных НСМ в течение 10 мин экспозиции составил 3,98 Lg 
для E. coli АТСС 8739 и 2,55 Lg S. aureus АТСС 25923. Экспозиция в 
течение 30 мин и более приводила к полному подавлению роста тест-
моделей. В работе было показано также, что воздействие образцов 
НСМ приводит не только к ингибированию роста популяции тест-
штаммов, но и к изменению фенотипических свойств, характерных 
для данного вида микроорганизмов. Так, штамм E. coli АТСС 8739 
изменял свои тинкториальные свойства, что приводило к 
вариабельности окраски по Граму. Изменялась также типичная форма 
вегетативных клеток и уменьшался их размер. 

Доказанный фотокаталитический эффект антимикробного 
воздействия образцов НСМ на основе диоксида титана будет 
использоваться при испытании конструкторских решений для 
технологий водоподготовки на основе новых НСМ. 

ДЕРЕВА ІЗ МАЛОЮ ІНТЕНСИВНІСТЮ 
ПИЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ 

ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІНОЗІВ 
ФАКТОР 

Кременська Л.В., Родінкова В.В. 
Вінницький національний медичний університет, 

м. Вінниця 

Актуальність: Чутливість сенсибілізованих осіб до тих чи 
інших видів пилку обумовлюється декількома факторами, серед яких, 
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зокрема, як алергенність самих пилкових зерен (п.з.), так і їх 
концентрації, що здатні викликати алергію. Позаяк методика 
волюметричних спостережень передбачає розташування 
пробовідбірника пилку на дахах будівель, абсолютні концентрації п.з. 
на цьому рівні не завжди співпадають із тими, що спостерігаються у 
приземному шарі атмосфери. Пилок, що мігрує у атмосфері на далекі 
відстані, а також п.з. неанемофільних або видів, що рідко 
зустрічаються на певній території, представлений у 
аеропалінологічному спектрі низькими концентраціями п.з. 
Прикладом може стати пилок звичних для України рослин родини 
кипарисові (туя (Thuja), тис (Taxus)), що має алергенні властивості, 
подібні до таких у одного із провідних європейських алергенів 
кипариса (Cupressus). Пилок цих рослин через відносно невелику 
кількість останніх у містах також ідентифікується у зразках в малих 
кількостях. Проте, якщо певний пацієнт постійно або часто 
експонується до такого пилку через безпосередній контакт із 
рослинами, про які йшлося вище, ймовірність алергізації такої особи є 
досить великою. Натомість, досліднику важливо розуміти повну 
картини пилкування рослин для складання якомога точних 
алергопрогнозів. В Україні ж пилкування представників малої фракції 
пилку залишається маловивченим, на відміну від палінації рослин, які 
є відомими алергенами і продукують п.з. у великих кількостях (береза, 
вільха, ліщина, дуб, злакові трави, амброзія, полин та ін.). 

Метою даної роботи став аналіз характеру палінації 
дерев’янистих рослин, що їх пилок рідко зустрічається у 
аеробіологічних зразках повітря із визначенням можливих періодів, 
коли концентрації п.з. таких рослин можуть становити ризик 
виникнення полінозу. 

Матеріали та методи дослідження: Аеробіологічне 
дослідження складу повітря у Вінниці проводилось волюметричним 
методом за допомогою апарату Буркарда у 2009-2011 роках. 
Підрахунок пилку здійснювався щоденно з 1 березня по 31 жовтня. 
Прилад був встановлений на даху хімічного корпусу Вінницького 
національного медичного університету на відносній висоті 25 м. 
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Результати: У Вінниці було виокремлено 16 
аеропалінологічних категорій дендрофлори, пилок яких має певну 
алергенність і реєструвався у невеликих кількостях у 2009-2011 роках 
у повітрі м. Вінниці. Це, зокрема, хмелеграб (Ostrya), осика (тополя 
тремтяча, Populus tremula), модрина (Larix), шовковиця (Morus), липа 
(Tilia), бузок (Siringa), калина (Viburnum), ялина (Picea), ялиця (Abies), 
каштан кінський (Aesculus hippocastanum), бузина (Sambucus), олива 
(Olea), бук (Fagus), кедр (Cedrus), рослини родини кипарисові 
(Cupressacea) та дерев’янисті представники родини розові (Rosaceae). 
Пилкування цих рослин має різну інтенсивність: у окремі роки п.з. 
певних таксонів не ідентифікувались у повітрі взагалі. Це, зокрема, 
калина (2009 рік), ялина (2010 рік), кедр (2009-2010 роки) та ялиця 
(2009 рік). П.з. переважної більшості рослин знаходяться у повітрі у 
весняні місяці, хоча певна фракція пилку дерев може ідентифікуватись 
влітку або восени. Так, найраніше, у березні, пилкують кипарисові та 
осика. Палінація наступних за осикою (березень-квітень) хмелеграбу 
та буку (кінець квітня – травень), зазвичай, співпадає із палінацією та 
грабу. Але найбільше представників нечисельних фракцій пилку дерев 
є активними у травні. Це модрина, шовковиця, бузок, калина, ялина, 
ялиця, бузина (жимолостеві) та дерев’янисті представники родини 
розові. Здебільшого літнім є пилкування оливи та липи. Активність 
останньої, у зв’язку із змінами клімату, починається дедалі раніше: у 
2011 році воно стартувало 6 травня. Пилок жимолостевих 
ідентифікується впродовж літа, а п.з. кипариса реєструються восени, 
аж до жовтня. 

Висновки: Малі фракції пилку, ідентифіковані 
волюметричним методом, можуть відображати мікрорегіональні 
особливості пилкового навантаження на організм сенсибілізованих 
осіб. Врахування термінів їх пилкування при складанні 
алергопрогнозів покращить діагностику та профілактику полінозів в 
Україні. 
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ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СУМНІВНИМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ В ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ 

ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Останіна Н.В., Кузнецова О.М. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Контроль якості та безпеки лікарських засобів (ЛЗ), що 
надходять на ринок України, є однією з пріоритетних турбот держави. 
В сучасних умовах реформування фармацевтичної галузі України 
активно впроваджуються системи забезпечення якості ЛЗ на всіх 
етапах поводження з ними, від їх створення до реалізації та 
використання споживачем цієї продукції. Таким чином, виникає 
необхідність наукового обґрунтування впровадження практичних 
заходів в лабораторіях з контролю якості ЛЗ щодо застосування 
сучасних методів управління та проведення робіт у відповідності до 
вимог міжнародних стандартів. 

Розробка та впровадження нових заходів ефективного 
управління проведенням випробувань для отримання гарантовано 
достовірних результатів є важливим питанням для вдосконалення 
діяльності лабораторій з контролю якості ЛЗ в Україні. З іншого боку, 
постає завдання вивчення та впровадження у практику сучасних 
підходів оптимізації діяльності державної лабораторії з контролю 
якості ЛЗ ДУ «ІГМЕ НАМНУ», яка повинна здійснюватись у 
відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. 

Результати наукових досліджень дозволили виявити можливі 
джерела отримання сумнівних результатів в лабораторіях з контролю 
якості ЛЗ та визначити дії для унеможливлення видачі замовнику 
недостовірного результату. Практичне застосування нових підходів та 
оптимізація роботи дозволить лабораторії зробити результат своєї 
діяльності більш керованим та прогнозовано достовірним, і таким 
чином забезпечити належний контроль якості ЛЗ в країні при їх обігу. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ФИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 
Петрова С.Ю., Ильюкова И.И., Гомолко Т.Н. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-
практический центр гигиены», г. Минск (Республика 

Беларусь) 

Отходы производства, как многокомпонентная смесь 
ксенобиотиков, подлежат изучению и гигиенической оценке как 
сложное целое на основе принципов и методов, принятых для оценки 
индивидуальных веществ, но с параллельным анализом их состава и с 
учетом, по возможности, комбинированного действия отдельных 
компонентов. 

Обязательным при проведении экспериментов по 
определению токсичности и экотоксичности отходов производства 
является тест на фитотоксичность, который способен адекватно 
реагировать на экзогенное химическое воздействие путем снижения 
интенсивности прорастания семян, и, следовательно, выступать в роли 
индикатора экотоксичности. 

Показателями фитотоксического действия отходов являются 
снижение (по сравнению с контролем) всхожести семян (фитотест на 
всхожесть семян), снижение длины корней (фитотест на 
ингибирование роста семян), уменьшение скорости прорастания семян 
за первые 3 дня опыта. 

Исследование фитотоксичности проводится путем 
проращивания семян и выращивания проростков 
сельскохозяйственных растений в лабораторных условиях. 

Наиболее удобными для проведения фитотеста являются 
семена злаковых культур (ячмень, пшеница, овес), овощей (салат, 
огурцы, свекла, редис), кукурузы, гороха. При выборе семян лучше 
использовать раннеспелые сорта и сорта, семена которых быстро 
прорастают. На 3 сутки определяют количество проросших семян в 
каждой чашке (тест на прорастание семян) и определяют среднее 
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количество проросших семян на 1 чашку в опыте и контроле, после 
чего рассчитывают всхожесть в процентах по отношению к контролю. 

На 7 сутки измеряют длину предварительно отмытых 
корешков проростков (биологический тест на проростках семян), 
определяют средние значения в опыте и контроле, и сравнивают их 
между собой с использованием методов вариационной статистики. 

Отход обладает фитотоксическим действием, если всхожесть 
семян составляет менее 80% от контроля или семена не прорастают, а 
также, если наблюдается ингибирование развития корешков 
проростков на 20%. 

На примере отбросов с решеток коммунального предприятия 
«Водоканал» г. Барановичи, Республики Беларусь дана гигиеническая 
оценка фитотоксическому действию отхода производства. 

Результаты исследований отхода на фитотоксичность, 
приведенные в таблице 1, свидетельствуют о способности экстракта 
отхода отбросов с решеток ингибировать прорастание семян овса на 
25%. В то же время по отношению к семенам огурцов и редиса 
эффекта ингибирования не отмечено. Экстракт отхода не оказывает 
негативного влияния на развитие корешков проростков семян. 

Таблица 
Влияние экстракта отхода в тесте на прорастание семян (3 сутки) 

и среднюю длину корешков проростков семян 

Тест-
культура 

Количество проросших 
семян /% прорастания 

Длина корешков (см) /% 
от контроля 

контроль отход 1:10 контроль отход 1:10 
Редис 29,0±1,0 25,0±1,0 9,2±3,2 11,7±4,4 

Огурцы 29,0±1,0 28,0±1,0 7,6±2,1 7,9±2,3 

Овес 22,6±2,9 17,0±1,0* 9,6±3,4 12,3±3,1 

Примечание. *– статистически достоверное отклонение от 
контроля (р< 0,05). 

 
Приведенные результаты позволяют сделать вывод о наличии 
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фитотоксического действия у отхода отбросов с решеток 
коммунального предприятия «Водоканал» г. Барановичи, Республики 
Беларусь. 

Для того чтобы фитотест был информативен, высоко 
чувствителен, характеризовался стабильностью получаемых 
результатов для проведения эксперимента необходимо использовать 
семена не менее трех культур. 

АЛГОРИТМ ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
ОБОСНОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ ПРЕДЕЛОВ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКСИКАНТОВ В ВОДЕ  
Стельмах В.А., Власенко Е.К., Деменкова Т.В., 

Лисовская Г.В. 
ГП «Республиканский научно-практический центр 

гигиены», г. Минск (Республика Беларусь) 

Значительное влияние на распространенность острых и 
хронических отравлений химической этиологии (включая массовые 
интоксикации) оказывают чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и иного характера, где в качестве повреждающего 
фактора выступают химические вещества. 

 В этом случае наиболее лабильным (уязвимым) и 
гигиенически значимым объектом окружающей среды выступает 
вода. К примеру, в 2000 году произошел крупный аварийный выброс 
100 тысяч тонн цианид-содержащих промышленных отходов в 
притоки Дуная – реки Самош и Тис, в воде которых содержание 
токсикантов превысило допустимую норму почти в 800 раз. 

Поэтому для гигиены катастроф – самостоятельного научного 
направления и области практической деятельности, изучающего 
санитарно-гигиенические последствия чрезвычайных ситуаций, 
разрабатывающего принципы и организацию санитарно-гигиени-
ческого обеспечения при их ликвидации, актуальной задачей является 
научно-практическое обоснование временных регламентов 
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содержания аварийно опасных химических веществ в воде. 

 
Совершенствование санитарного законодательства для 

условий жизнедеятельности в период чрезвычайных ситуаций 
химического генеза возможно путем введения аварийного предела 
воздействия (далее – АПВ). Данный показатель отражает тот уровень 
воздействия химических факторов, который (при поступлении в 
строго ограниченных по времени рамках, а для воды – и при строго 
ограниченном объеме водопотребления) способен вызывать у 
подвергнутого воздействию населения только минимальные сдвиги в 
функциональном состоянии организма, не приводящие в 
последующем к развитию заболеваний химической этиологии. АПВ 
применяется только в аварийных очагах химического загрязнения и 
вводится факультативно только на строго ограниченный срок. На 
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примере ряда нитрилов в Республике Беларусь разработана 
методическая схема токсиколого-гигиенического обоснования АПВ 
токсикантов воде на период чрезвычайных ситуаций (смотри 
рисунок). 

Указанный норматив, вкупе с другими мерами, является 
основой разработки регламента действий практической санитарной 
службы (дифференцировано для каждого уровня) при ликвидации и 
минимизации последствий аварий конкретного вещества и медико-
профилактических разделов документов, регламентирующих действия 
службы медицины катастоф в чрезвычайных ситуациях химического 
генеза. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 
ЦИТОЛОГІЧНИХ ЕФЕКТІВ ПІДГОСТРОЇ ДІЇ 

ХЛОРОФОРМУ 
Томашевська Л.А., Кравчун Т. Є., Кулакова С.А. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

За даними ВООЗ щорічно у результаті вживання неякісної 
питної води близько 25% населення піддається ризику захворювань 
котрі пов’язано із її невідповідністю нормативам. 

На сьогодні, при підготовці води для систем централізованого 
водопостачання застосування хлору залишається основним способом 
її знезараження не лише в Україні, але й у більшості країн світу. Разом 
з тим хлорування має ряд суттєвих недоліків внаслідок утворення в 
процесі водо підготовки токсичних хімічних речовин – 
хлорорганічних сполук. В першу чергу це стосується хлороформу, 
який виявляється в питній воді найбільш часто і в високих 
концентраціях. Результати ряду досліджень показують негативний 
вплив хлороформу на здоров’я людини. З його наявністю у питній 
воді пов’язують захворювання сечовивідної і травної систем, а також 
цереброваскулярні хвороби. Доведено його мутагенну та 
бластомогенну активність. Багатьма дослідженнями встановлено 
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зв’язок між онкологічною захворюваністю та вмістом хлороформу у 
питній воді. 

У зв’язку з цим метою роботи було визначення цитотоксичної 
дії хлороформу в різних дозових навантаженнях. Визначення стану 
гематологічних та цитологічних показників проводили в умовах 
підгострого впливу хлороформу у дозах на рівні 1,0, 5,0 та 10,0 ГДК. 

Отримані результати показали, що вміст гемоглобіну в крові 
піддослідних тварин при короткостроковому (5 діб) впливі 
хлороформу, не мав значних відхилень від показників контрольної 
групи. На 20 добу експерименту визначено достовірне зниження 
вмісту гемоглобіну в крові тварин дослідної групи. 

Абсолютна кількість лейкоцитів в крові піддослідних щурів 
при короткостроковому впливі хлороформу була достовірно 
підвищеною. В дослідній групі, з 20 доби експерименту зберігалась 
лише тенденція до її підвищення. 

Відносна кількість сегментоядерних нейтрофілів в крові 
тварин, які отримували хлороформ на рівні 10 ГДК, була підвищеною 
лише на 20 добу експерименту. 

Відносна кількість лімфоцитів в крові тварин, які отримували 
хлороформ на рівні 10 ГДК на 5 добу експерименту не відрізнялась 
від показників контролю. Але через 20 діб впливу спостерігалось його 
достовірне зниження по відношенню до показників контрольної 
групи. 

Зміна клітинного складу кісткового мозку при 
короткостроковому (5 доба) впливові хлороформу у концентрації на 
рівні 10 ГДК стосуються зниження чисельності нейтрофілів, 
еозинофілів та лімфоцитів, сумарна кількість яких змінювалась 
відносно контролю статистично достовірно. 

Кількість лімфоцитів протягом всього експерименту мала 
тенденцію до підвищення. На 5 добу експерименту різниця з 
показниками контрольної групи була більш вираженою, ніж на 20 
добу. 

Кількість мієлоцитів на 5 добу була значно нижчою за 
показники контрольної групи. В подальші строки експерименту не 
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встановлено різниці між дослідними та контрольними значеннями. 
Таким чином, варто відзначити коливання вмісту гемоглобіну 

та абсолютної кількості лейкоцитів в крові піддослідних тварин, які 
отримували хлороформ з питною водою на рівні 10 ГДК протягом 
короткострокового експерименту (з 5 по 30 добу). 

Результати цитологічного дослідження кісткового мозку при 
впливі на організм тварин хлороформу з концентрацією його у воді на 
рівні 1,0 ГДК, свідчить про відсутність суттєвих змін в зазначені 
строки. Зміни виявляються лише при дії дози 10 ГДК на 5 день 
експерименту, а з 20 доби дії фактору різниця з контрольною групою 
тварин зникає, що є проявом або адаптаційно-пристосувальних 
реакцій, або фазовим характером реакції організму у відповідь на 
несприятливу дію хлороформу. 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ З 
ОЦІНКИ КАБЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА 

ТОКСИЧНІСТЮ ПРОДУКТІВ ГОРІННЯ 
Третьякова О.В. 

ДП «Український НДІ медицини транспорту» МОЗ України, 
м. Одеса 

Актуальність. Щорічно на Земній кулі реєструється біля 7 
млн пожеж на яких гине майже 70 тис. людей. Серед небезпечних 
факторів пожежі найбільшу загрозу для життя людини становлять 
токсичні продукти горіння (ТПГ). Серед причин і джерел виникнення 
антропогенних пожеж одне з провідних місць займає кабельна 
продукція (КП). Високий рівень пожежної небезпеки КП обумовлений 
використанням в її складі горючих полімерних матеріалів, а також 
специфікою її експлуатації. Тому зусилля технологів, виробників 
кабельної продукції направлені на створення важкогорючих 
полімерних композицій, а також постійно вдосконалюються і 
оновлюються законодавчо – нормативні акти і методична база щодо 
оцінки безпеки електротехнічної продукції. 
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В Україні випробування КП проводяться відповідно до вимог 
ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы их определения» і ДСТУ 
4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та 
методи випробування». Однак, особливості методології комплексної 
токсиколого-гігієнічної оцінки на основних етапах виробництва КП 
(від пластикатів до виробу), а також урахування ряду позицій, таких 
як поширення полум’я по довжині виробу, залишаються недостатньо 
вивченими, в тому числі з токсиколого - гігієнічних позицій. Тому, 
метою даної роботи було дослідження і співставлення показників ТПГ 
пластикатів, що використовуються для виробництва КП відповідно до 
національних стандартів і впроваджених інновацій (патент № 55137), 
для розробки пропозицій щодо вдосконалення методів випробувань, 
критеріїв їх токсиколого - гігієнічної оцінки і пожежної небезпеки КП. 

Результати досліджень. Дослідження полімерних 
компонентів КП за показниками ТПГ показало, що провідним 
компонентом токсичних сумішей є оксид вуглецю (СО, II), який за 
ГОСТ 12.1.007-76 відноситься до VI класу небезпеки. При горінні 
галогенвміщуючих кабелів у складі ТПГ в гігієнічно значущих 
концентраціях (що перевищують 1/10 від CL50) визначається 
хлористий водень (ІІ клас), а при горінні силіконових – сірчистий 
ангідрид (ІІІ клас). Втрата маси полімерних компонентів, з яких 
виготовлена ізоляція і оболонка, коливалося в межах від 80,0 до 
98,0%, а для наповнювачів – до 50-80%. Тобто, в даних умовах 
випробування полімерні компоненти КП згоряють практично 
повністю, що й обумовлює ступінь їх токсичності, і відповідно, 
величину показника HCL50. Проведені додаткові випробування на 
експериментальній трубчастій установці, в якій моделюються умови 
горіння зразка по довжині виробу, показали, що при однакових з 
попередніми дослідженнями температурному режимі і часі експозиції 
показник HCL50 для даного виду продукції істотно відрізняється від 
результатів випробувань, отриманих згідно діючих стандартів. Це 
пов’язане з специфічними механізмами розвитку процесів горіння 
цілого кабелю (сценарієм пожежі), а також залежить від хімічного 
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складу і структури складових його компонентів. При обґрунтуванні 
класу небезпеки згідно до вимог ДСТУ 4809-2007, внесок ТПГ у 
показник HCL50 проводиться із урахуванням маси полімерних 
компонентів на один погонний метр КП, але як показують результати 
додаткових випробувань, це не відповідає реальним умовам процесу 
горіння. Тому неправомірно переводити більшість представників КП 
за показниками ТПГ до класу помірно небезпечних (ТК2), що значно 
обмежує сферу їх застосування. 

Висновки. Для вдосконалення токсиколого-гігієнічної оцінки 
КП необхідні подальша розробка і впровадження ряду послідовних 
заходів, що включають випробування нових пластикатів на стадії їх 
виробництва, дослідження внеску полімерних компонентів КП у 
показник HCL50, урахування масової швидкості вигорання кабелю. Це 
дозволить підвищити якість проведених досліджень і певною мірою 
управляти процесом створення сучасної кабельної продукції, високої 
якості і безпеки для людей та довкілля. 

ТОКСИКОЛОГІЯ ГОРІННЯ: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Шафран Л.М. 
ДП «Український НДІ медицини транспорту» МОЗ України, 

м. Одеса 

Актуальність теми. Практично вся біосфера Землі 
складається переважно з горючих матеріалів. Горіння – екзотермічна 
реакція окислення речовини, що протікає в умовах її прогресивного 
самоприскорення і супроводжується виділенням тепла, диму, 
полум’ям, світінням. Елементи горіння присутні в багатьох природних 
процесах і в антропогенних технологіях, а також представляють один 
з найбільш поширених і небезпечних видів надзвичайних ситуацій 
(пожежі). Саме висока частота пожеж і загибель великої кількості 
людей лежать в основі формування та інтенсивного розвитку одного з 
перспективних напрямків сучасної токсикології - токсикології горіння 
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(ТГ, combustion toxicology). Її визначають як розділ токсикології, що 
вивчає джерела, умови реалізації, основні закономірності та механізми 
розвитку отруєнь, інтоксикацій, захворювань хімічної етіології, 
функціональних зрушень в організмі і зниження працездатності, що 
викликаються хімічними речовинами, які утворюються і виділяються 
при піролізі, термоокислительной деструкції та полум’яному горінні 
матеріалів та виробів у виробничих, екологічних умовах і 
надзвичайних ситуаціях (пожежах) природного і антропогенного 
походження. 

Не зважаючи на значні досягнення в теорії та практиці цієї 
молодої дисципліни багато проблем залишаються вивченими 
недостатньо. Тому метою комплексних досліджень, що проводяться в 
УкрНДІМТ, є розробка нових методичних підходів до вивчення 
джерел, умов утворення, механізмів та реалізації токсичної дії 
продуктів горіння полімерних матеріалів для подальшої розробки 
заходів щодо безпечного застосування продукції, збереження здоров’я 
працюючих, підвищення рівня пожежної безпеки. 

Матеріали і методи. Досліджено 368 полімерних матеріалів 
різних класів, призначених до застосування у будівництві, на 
транспорті, в електротехнічній промисловості та побутовій техніці, у 
відповідності з ГОСТ 12.1.044-89, стандартами ISO 13344-2004 і МЭК 
61156-5, в маломасштабних лабораторних та великомасштабних 
стендових випробуваннях (частково). Визначали леткі (токсичні) 
продукти горіння (ТПГ) методами ГЖХ та хромато-мас-спектрометрії, 
інтегральний показник токсичності HCl50 та широкий спектр 
фізіологічних та біохімічних показників в дослідах на білих мишах та 
щурах. 

Результати. Показано, що за останні роки значно 
розширилася сфера застосування полімерів, що підвищує рівень 
пожежонебезпеки і потребує застосування спеціальних заходів щодо 
зниження займистості горючості та підвищення термостійкості 
матеріалів та виробів. Введення в склад полімерів антипіренів, 
інтумесцентних добавок, нанесення вогнестійких покриттів та 
просочення вогнебіозахисними сумішами, як правило, призводить до 
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суттєвого підвищення вогнестійкості (число композицій, що мають 
низький рівень токсичності продуктів горіння (класи 3В+4), серед не 
захищених матеріалів становить 30,8, а серед захищених – 71,1%. 
Більш ніж у 30% вогнезахищених матеріалів температурний максимум 
суттєво збільшується (з 450 до 750°С). Проте, з урахуванням того 
факту, що серед ТПГ 19,4% сполук відносяться до 1-го і 2-го класів 
небезпечності (за ГОСТ 12.1.007-76), існує необхідність, поряд з 
поглибленим вивченням токсичних властивостей ретардантів, як 
індивідуальних речовин, також проводити дослідження 
вогнезахищених ними полімерів на ТПГ, для прийняття комплексу 
запобіжних заходів. Експериментальні токсикологічні дослідження 
показали, що поряд з гіпоксією та оксидативним стресом, серед 
механізмів дії допоміжних матеріалів та вогнезахищених композицій 
все більш гігієнічно значущими є нейро-, кардіотоксичність, а також 
розбалансування та пригнічення гормональних, репродуктивної 
функції, в тому числі генетичного апарату і зміни фенотипу 
соматичних клітин експонованих органів і організму в цілому. 
Обгрунтовано необхідність вдосконалення критеріальною-методичної 
бази і здійснення екогігієнічного моніторингу довкілля на наявність і 
рівні забруднення компонентами і ТПГ полімерних матеріалів. 

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
ШКІРИ СУЧАСНИМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ 

МЕТОДАМИ 
Яловенко О.І, Раєцька О.В., Голіченков О.М. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

З 11 липня 2013 року введений в дію новий Регламент ЄС № 
1229/2009 Європейського парламенту. У зв’язку з ухваленням нових 
правил повністю реалізована заборона на випробування на тваринах 
косметичної продукції. Безпечність цієї продукції визначається на 
підставі аналізу властивостей сировинних компонентів, 
мікробіологічної чистоти, умов застосування (з урахуванням віку 
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споживачів), результатів досліджень аналогічної продукції, 
маркування і пакування. Випробування нових засобів проводяться на 
альтернативних біологічних моделях і, на завершальному етапі, – на 
волонтерах. Найважливішим етапом оцінки безпечності косметичної 
продукції є випробування на волонтерах і аналіз результатів 
епідеміологічних досліджень, тому достовірності та інформативності 
даних, отриманих на цьому етапі, надається особлива увага. 
Враховуючи остаточну заборону проведення випробувань на 
тваринах, розробка, удосконалення, впровадження нових методів 
оцінки продукції як в доклінічному експерименті, так і на волонтерах, 
є своєчасним і актуальним. 

Метою нашої роботи було розробити нові процедури оцінки 
функціонального стану шкіри волонтерів інструментальними 
методами відповідно до вимог Європейського законодавства. 

Результати роботи. Нами були проаналізовані можливості 
нових біофізичних методів корнеометрії і теваметріїі при оцінці 
функціонального стану шкіри різних асортиментних груп 
косметичних засобів і виявлена необхідність розробки стандартних 
процедур проведення експериментів, яка б враховувала тривалість 
контакту засобів зі шкірою і особливості їх застосування. 
Експериментально відпрацьовані: поетапність проведення 
експерименту, режими і умови проведення вимірювань, вимоги до 
підготовки волонтерів, визначено вибірку даних для аналіза ефекта. 

Отже, розроблені нами нові процедури оцінки 
функціонального стану шкіри включали: 
 оцінку подразнюючої дії очищаючих косметичних засобів 

методами корнеометрії та теваметрії; 
 оцінку подразнюючої, зволожуючої дії косметичних засобів, 

призначених для тривалого контакту зі шкірою, методами 
корнеометрії та теваметрії; 

 оцінку подразнюючої дії засобів для миття рук методами 
корнеометрії та теваметрії. 
Методи корнеометрію і теваметрію можна використовувати 

ізольовано, але подразнюючий і зволожуючий ефекти більш повно 
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будуть охарактеризовані при їх комплексному застосуванні. При 
використанні тільки корнеометрії в запропонованій короткочасній 
процедурі оцінки, важко встановити причини гідратації. Так, 
підвищення вологості може бути побічним ефектом пошкодження 
трансепідермального бар’єру шкіри, що виявляється теваметрієй. 
Запропоновані процедури на основі інструментальних методів мають 
наступні переваги: не інвазивні, безпечні для волонтерів, легко 
сумісні, короткотривалі, кількісно підтверджені, достовірні, 
дозволяють сумістити оцінку подразнюючого і зволожуючого ефектів, 
тобто безпечності і ефективності. Завдяки застосуванню цих методів 
доведена не відповідність реклами зволожуючого ефекту у 
очищаючих засобів, зокрема, і у засобів для миття рук. Аналіз і 
узагальнення результатів дослідження дозволяє порівняти безпечні 
очищаючі засоби для виявлення «найм’якших» композицій. 

Висновок. Запропоновані процедури оцінки повністю 
відповідають сучасним європейським вимогам. Їх застосування 
дозволить статистично достовірно оцінити безпечність косметичних 
засобів в дослідженнях на волонтерах і гармонізувати українське 
законодавство з европейським.  
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Гігієна дітей та підлітків 
РІВНІ РИЗИКУ ТА ВАРТІСТЬ КОНТРЗАХОДІВ ВІД 

ОПРОМІНЕННЯ ДІТЕЙ-ДОШКІЛЬНИКІВ 
РАДОНОМ-222 

Аксьонов М.В.1, Павленко Т.О.1, Костенецький М.І.2, 
Лемешко Л.Т.2, Куцак А.В.3, Фризюк М.А.1 

1ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ; 
2ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України», 
3Запорізький державний медичний університет, 

м. Запоріжжя 

Останніми роками світовою науковою спільнотою активно 
використовується оцінка рівнів ризику, пов’язаного з негативним 
впливом навколишнього середовища на здоров’я населення. Це 
викликано тим, що при визначенні стану здоров’я населення, 
пов’язаного з якістю навколишнього середовища, оцінка ризику все 
більше застосовується при ухваленні адміністративних рішень як на 
регіональному, так і на державному рівні. 

На відміну від інших шкідливих чинників ризик від 
опромінення достатньо вивчений, а методологічні підходи до оцінки 
радіаційного ризику широко освітлені в публікаціях Міжнародної 
комісії з радіаційного захисту (МКРЗ). При цьому при малих дозах 
опромінення прийнято оцінювати стохастичні ефекти. 

За даними НКДАР ООН для більшості країн, у тому числі й 
України, основним дозоутворюючим чинником для населення є 222Rn 
у повітрі приміщень. 

Враховуючи викладене, нами проведено спеціальні 
дослідження на території Запорізької області з метою визначення 
рівнів 222Rn в дитячих дошкільних установах (ДДУ) і в житлових 
приміщеннях. За результатами цих досліджень розраховано дози 
опромінення дітей, ризики та вартість контрзаходів від опромінення. 
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Вимірювання 222Rn проводилися методом пасивної трекової 
радонометрії за затвердженою методикою в зимову пору року з 
експозицією не менше 30 діб. 

Всього обстежено 693 житлових будівель і 221 ДДУ, 
проведено 950 вимірювань. Виміри показали, що усереднені значення 
еквівалентної рівноважної об’ємної активності 222Rn в повітрі 
житлових приміщень склали 46 Бк∙м-3, а в ДДУ – 185 Бк∙м-3, що 
більше, ніж у 3 рази перевищує діючий гігієнічний норматив. 
Ефективні дози опромінення дітей розраховувалися за моделями 
МКРЗ з використанням дозових коефіцієнтів НКДАР ООН. За 
результатами дослідження середньозважена річна доза 
опромінювання дітей в житлових приміщеннях склала 2,8 мЗв∙рік-1, в 
ДДУ – 3,6 мЗв рік-1, а середня сумарна річна доза – 6,4 мЗв∙рік-1. 

Виходячи з того, що в області проживає 66300 дітей віком від 
3 до 6 років, колективна доза опромінення дітей в ДДУ і житлових 
приміщеннях сумарно склала 426,0 люд-Зв. 

Розрахунок колективного ризику проведено з урахуванням 
коефіцієнта ризику, рекомендованого Публікацією 115 МКРЗ по 
радону – 10,26∙10-2. Результати розрахунку показали, що радіаційний 
ризик склав 43,7 випадків, тобто майже у 44 осіб можуть виникнути 
стохастичні ефекти. 

Економічним критерієм визначення збитку від опромінення є 
вартість колективної дози опромінення. Щоб розрахувати цю 
величину, визначено базисну величину αб – вартість колективної дози 
1 люд-Зв. 

Розрахунок проведено методом "людського капіталу", який 
враховує внесок кожного індивідуума в річний валовий внутрішній 
продукт і втрату тривалості життя в результаті опромінення, що 
складає 1 рік на 1 люд-Зв колективної дози опромінення. 

Враховуючи, що у 2011 році валовий внутрішній продукт в 
області склав 27,8 млн грн., а населення області – 1805 тис. осіб, 
базисна величина (αб) для визначення економічного збитку від 
опромінення в Запорізькій області склала 15,6 тис. грн. Вартість 
колективної дози становить добуток колективної дози на отриману 
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базисну величину. В результаті розрахунків вартість контрзаходів від 
опромінення колективною дозою 426,0 люд-Зв склала – 6,6 млн грн. 
на рік. 

Таким чином, для профілактики виникнення стохастичних 
ефектів у дітей Запорізької області від 222Rn необхідно щороку 
виділяти 6,6 млн. грн. на рік для проведення протирадонових заходів, 
що цілком реально для бюджету області. 

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО 
ВИВЧЕННЯ ТА ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ WI-FI 
ТЕХНОЛОГІЙ НА УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

ЗАКЛАДІВ 
Біткін С.В., Думанський В.Ю., Нікітіна Н.Г., 
Думанський Ю.Д., Сердюк Є.А., Зотов С.В., 

Платонова А.Г., Томашевська Л.А., Безверха А.П. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Система Wi-Fi технологій на сьогодні широко 
використовується у всіх сферах життєдіяльності людини. В той же час 
вона є джерелом електромагнітного випромінювання ультрависокої 
(УВЧ) та надвисокої частоти (НВЧ), які в ряді випадків є небезпечним 
для здоров’я людини і тому підлягають гігієнічному 
регламентуванню. Дані літератури свідчать, що Wi-Fi технології у 
найближчий час можуть бути широко впроваджені у навчальний 
процес загальноосвітніх закладів, в зв’язку з цим виникла проблема 
щодо визначення безпечності Wi-Fi технологій для здоров’я учнів. На 
сьогодні в світовій літературі майже відсутні наукові данні щодо 
впливу електромагнітного випромінювання Wi-Fi засобів на біологічні 
об’єкти а ті, що є носять фрагментальний характер і не дозволяють 
чітко встановити чи впливає Wi-Fi випромінювання на біологічні 
об’єкти, чи ні, а також їх недостатньо для вирішення питань щодо 
регламентації ЕМВ, створюваного Wi-Fi засобами, в умовах 
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загальноосвітніх закладів. За результатами досліджень, які були нами 
проведені у 2012 р., встановлено, що сумарний рівень 
електромагнітного випромінювання у навчальних класах, де були 
застосовані Wi-Fi технології, коливався в межах 0,3–3,0 В/м або 0,25–
2,5 мкВт/см². З метою розробки для загальноосвітніх закладів 
гігієнічного нормативу електромагнітного випромінювання, що 
створюються засобами Wi-Fi технологіями, нами була обґрунтована та 
розроблена фізична модель електромагнітного поля, яка дозволила 
урахувати: динамічний діапазон змін інтенсивності діючого фактору у 
відповідності з реальними умовами розподілу рівнів ЕВМ в класах 
обладнаних комп’ютерними технологіями; фізичні характеристики 
ЕМП (структура, поляризація, модуляція, частота, спектр сигналу), які 
були максимально наближені до реальних умов впливу даного 
фактору; час опромінення та його періодичність; стійкість розробленої 
моделі до зовнішніх вад. На основі фізичної моделі була розроблена 
опромінююча система (Wi-Fi – 2400), до складу якої входили: 
комп’ютерний кластер, система над швидкого старт–стопу; мережеві 
карти, випромінюючі планарні антени, еквівалент навантаження, 
програмне забезпечення, конструкція опромінюючої системи. За 
результатами теоретичних та інструментальних досліджень доведено, 
що дана система відтворює реальну картину розподілу ЕМВ, що 
створюються засобами Wi-Fi в умовах загальноосвітніх закладів та 
відповідає гігієнічним вимогам до радіотехнічних засобів, що 
використовуються при біолого–гігієнічних дослідженнях з визначення 
гігієнічних нормативів ЕМВ. З метою визначення гігієнічного 
нормативу було проведено математичне планування біолого–
гігієнічного експерименту і запропоновано методи обробки 
результатів біологічних досліджень. При обґрунтуванні даного методу 
розглядався ортогональний центральний композиційний план (ОЦКП) 
та рототабельний центральний композиційний план (РЦКП). За 
даними розгляду доведено, що використання теорії планування 
експериментів дозволяє отримати реальний результат з найменшими 
витратами і у мінімально короткий час. 

В біолого–гігієнічних дослідженнях з вивчення впливу ЕМВ 
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від засобів Wi-Fi технологій намічено використати дрібні лабораторні 
тварини щури з вагою до 120 гр, що дозволять забезпечити необхідну 
їх кількість для отримання достовірних результатів. В основу 
методичного підходу з вивчення біоефектів ЕМВ, що створюються 
Wi-Fi засобами покладено системний підхід, якій дозволить оцінити 
функціональні особливості біологічних реакцій різних рівнів 
організму піддослідних тварин і встановити функціональні зміни у 
відповідь на вплив Wi-Fi випромінювання. 

ВИВЧЕННЯ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ДІТЕЙ 
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Гозак С.В., Філоненко О.О., Парац А.М. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

У теперішній час проблема підготовки дітей до школи є 
особливо актуальною у зв’язку зі стійкою тенденцією погіршання 
здоров’я дітей та підлітків. У дитячих садках все частіше 
використовуються інноваційні технології, варіативні та додаткові 
програми. Об’єм пізнавальної інформації постійно збільшується, сітка 
занять ущільнюється, зростає доля розумової діяльності у режимі дня. 

В наслідок цього спостерігається перевтома дітей, зниження їх 
функціональних можливостей, що негативно впливає не тільки на стан 
здоров’я дошкільнят, та і на перспективу їх подальшого розвитку. 

Дослідження проводились на базі трьох ДНЗ міста Києва. 
Всього обстежено 159 дітей: у ДНЗ-1 62 дитини (32 хлопчика, 30 
дівчаток), у ДНЗ-2 – 52 (28 хлопчиків, 24 дівчинки), у ДНЗ-3 – 45 
дітей (26 хлопчиків, 19 дівчаток). 

В загальній групі дослідження частка дітей з середнім та 
високим рівнем розумової працездатності становить на початку 
навчального тижня: перед навчальними заняттями 16,5%, після занять 
– 20,3%; в кінці навчального тижня відповідно – 53,2% та 24,6%. 

Вивчення рівня показника розумової працездатності і 
переключення уваги (ID) дозволило виявити відмінності між ДНЗ на 
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початку начального тижня як до занять (χ²=17,5, p<0,01), так і після 
(χ²=18,3, p<0,01). 

Встановлено достовірні відмінності між рівнями показника 
розумової працездатності і переключення уваги дітей семи- та п’яти-
шестирічного віку після занять, як на початку навчального тижня 
(χ²=15,1, p<0,05), так і в кінці (χ²=16,6, p<0,05). Виявлено, що серед 
дітей семи років частка дітей з низьким та нижче середнього рівнями 
показника є значимо меншою, ніж серед дітей 5-6 років, а з високим – 
значно вищою після занять у кінці начального тижня (χ²=16,4, p<0,05), 
що свідчить про більш високі функціональні можливості семирічних 
дітей до розумової праці, що є закономірним. 

При вивченні рівня розумової працездатності дітей залежно 
від особливостей їх вегетативної регуляції встановлено, що на початку 
навчального тижня до занять рівень показника ID є значимо кращим у 
дітей зі збалансованим типом регуляції вегетативної нервової системи, 
ніж у симпатиків (rs=0,30, p<0,01). Так, серед нормотоніків високий 
рівень показника ID визначено у 11,2±1,2% дітей, середній – у 
33,3±1,9%, нижче середнього – у 33,3±5,6%, низький – у 22,2±4,9%. 
Серед дітей з переважанням симпатичної регуляції аналогічні 
значення показника ID складають 1,4±0,3%, 13,5±0,9%, 18,9±2,2%, 
66,2±2,7%. 

Встановлено прямий зв’язок розумової працездатності з 
рівнем готовності руки до письма: на початку тижня після навчання 
(rs=0,22, p<0,05), а також в кінці тижня до навчальних занять (rs=0,38, 
p<0,01) та після занять (χ²=16,6, p<0,05). 

Висновки 
Серед семирічних дітей частка вихованців з вираженим та 

сильним стомленням у кінці навчального тижня є значимо нижчою, 
ніж серед п’яти- та шестирічних (χ²=13,8, p<0,05). За показниками 
функціонального стану ЦНС оптимальним віком для початку 
систематичного навчання у школі є 7 років. 

Встановлено, що збереження високого рівня розумової 
працездатності та віддалення розвитку стомлення серед дітей 
старшого дошкільного віку залежать від віку, особливостей 
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вегетативної нервової системи та формування дрібної моторики. 
Отже, підготовка дітей до школи в старших групах ДНЗ повинна бути 
спрямована в першу чергу на підвищення резервів здоров’я дітей та 
розвиток дрібної моторики і координаційних здібностей. 

ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
НА ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ 

Гозак С.В., Єлізарова О.Т. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Здоров’я дітей шкільного віку формується під впливом 
комплексу факторів, серед яких суттєва роль належить організації 
навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Проведено вивчення показників здоров’я 940 учнів середнього 
шкільного віку м.м. Києв та Суми. Паралельно вивчені показники 
організації навчального процесу для цього контингенту учнів. Для 
визначення провідних факторів організації навчального процесу та їх 
вкладу в формування здоров’я дітей проведені факторний, 
дисперсійний аналіз, побудовані таблиці спряженості, розрахований 
відносний ризик (RR) та довірчій інтервал (ДІ). 

Встановлені три провідних фактори. Найбільше навантаження 
припадає на перший фактор, який можна умовно назвати 
«Раціональність навчального процесу» (46,9% загальної дисперсії). 
Складовими цього фактору є тривалість навчального тижня, 
фізкультхвилинки на уроках, тривалість уроку та малих перерв, 
кількість предметів, що вивчаються за тиждень, кількість уроків 
фізкультури у розкладі. Другий фактор складає 27,4% та об’єднує 
показники, що характеризують інтенсивність навчального процесу: 
тривалість домашніх завдань, кількість уроків на тиждень, сумарну 
складність навчальних предметів. Третій фактор «Баланс роботи та 
відпочинку» становить 13,0% загальної дисперсії та складається з 
кількості факультативів, наявності і тривалості великих перерв, 
щільності уроку, загальної тривалості навчального дня. Решта 
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факторів становить 12,7% загальної дисперсії. 
Встановлено, що ризик погіршення здоров’я учнів до ІІІ та IV 

груп здоров’я вище: у 1,5 рази при високій складності предметів у 
порівнянні з низькою (RR=1,47; ДІ=1,14-1,90; p<0,01); у 1,3 рази при 
34-36 годинах на тиждень у порівнянні з 26-29 годинами (RR=1,27; 
ДІ=1,01-1,59; p<0,05); у 1,5 рази при тривалості малих перев. 5 хв у 
порівнянні з з 15 хв (RR=1,47; ДІ=1,11-1,95; p<0,01); у 1.4 рази при 
тривалості малих перев. 10 хв у порівнянні з 15 хв (RR=1,37; ДІ=1,06-
1,78; p<0,05); у 1,4 рази при відсутності великих перерв у порівнянні з 
двома по 20 хв (RR=1,38;ДІ=1,07-1,76; p<0,05); у 1,5 рази при 
відсутності великих перерв у порівнянні з одною 30 хв (RR=1,52; 
ДІ=1,18-1,96; p<0,01). 

Ризик зниження адаптаційно-резервних можливостей дітей до 
критично низького рівня вище: у 1,6 рази при кількості навчальних 
предметів у розкладі 17-19 у порівнянні з 13-16 (RR=1,55; ДІ=1,09-
2,19; p<0,05); у 1,85 рази при високій складності предметів у 
порівнянні з низькою (RR=1,85; ДІ=1,09-3,12; p<0,05); у 1,5 рази при 
34-36 годинах на тиждень у порівнянні з 30-33 годинами (RR=1,48; 
ДІ=1,05-2,09; p<0,05) та у 2 рази у порівнянні з 26-29 годинами 
(RR=2,03; ДІ=1,28-3,23; p<0,01); у 1,8 рази при середній тривалості 
навчального дня 600 хв та більше (включаючи домашні завдання) у 
порівнянні з меншою тривалістю (RR=1,82;ДІ=1,33-2,50; p<0,001); у 
1,9 рази при тривалості домашніх завдань 130-156 хв у порівнянні з 
85-109 хв (RR=1,93; ДІ=1,27-2,95; p<0,01); у 1,6 рази при тривалості 
домашніх завдань 110-129 хв у порівнянні з 85-109 хв (RR=1,60; 
ДІ=1,12-2,29; p<0,01); у 2 рази при тривалості малих перерв 5 хв у 
порівнянні з 15 хв (RR=2,04; ДІ=1,70-3,55; p<0,05); у 1,9 рази при 
тривалості малих перерв 10 хв у порівнянні з 15 хв (RR=1,92; ДІ=1,16-
3,20; p<0,05); у 1,9 рази при відсутності великих перерв у порівнянні з 
одною 30 хв (RR=1,87;ДІ=1,12-3,12; p<0,05). 

Висновки. Уточнені провідні фактори організації навчального 
процесу учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та встановлені 
величини відносного ризику погіршення здоров’я учнів при 
перевищенні певних критеріїв організації навчального процесу (RR = 
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1,3–2,0). 
Отримані дані доповнюють існуючі наукові знання про 

значний вплив організації навчального процесу на здоров’я учнів та 
можуть бути цілеспрямовано використані для формування 
здоров’язберігаючих освітніх технологій та їх гігієнічної оцінки. 
Конкретні критерії показників навчального процесу можуть бути 
основою для гігієнічної регламентації навчальної діяльності дітей. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОМЕ 

РЕБЕНКА 
Давыдок А.М. 

РУП «Республиканский научно-практический центр 
гигиены» г. Минск (Республика Беларусь) 

Специфика работы дома ребенка заключается в организации 
воспитания, лечения и реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в возрасте от рождения до 3–4 лет. 

Цель настоящих исследований заключалась в актуализации 
гигиенических требований к устройству и содержанию домов ребенка 
для соответствия внутренней среды, объемно-планировочных 
решений зданий, структуры и набора помещений современным 
задачам лечебной и восстановительной медицины и психолого-
педагогической реабилитации детей.  

Групповые ячейки в здании дома ребенка кроме основных 
помещений (раздевальная, игральная, спальня (одна или несколько) 
должны включать: помещение для занятий по развитию сенсорной 
сферы, речи, личностно- ориентированного общения, развивающих 
игр, место для хранения необходимых пособий, материалов, игрушек, 
уборочного инвентаря, моющих средств и средств дезинфекции, 
помещение для хранения одежды.  

С целью повышения эффективности общих реабилитационных 
мероприятий должны предусматриваться помещения общего 
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назначения (раздельные или совмещенные): зал для гимнастических 
занятий, зал для музыкальных занятий, зал лечебной физической 
культуры, плавательный бассейн, кабинет медико-педагогической 
реабилитации, общая гостиная для детей старше полутора лет. 
Помещения общего назначения, планировочно связанные с 
помещениями групповых ячеек, обеспечивают внутреннюю удобную 
связь между собой и возможность использования различных 
реабилитационных приемов: лечебную физкультуру, водолечение, 
музыкальную терапию, арттерапию. 

Для эффективности лечебно-оздоровительной и 
профилактической работы в доме ребенка следует предусмотреть 
набор помещений медицинского назначения, включающий: приемное 
отделение, медицинский изолятор для поступающих детей, 
медицинский изолятор для детей с выявленными заболеваниями, 
процедурный кабинет со стерилизационной комнатой, прививочный 
кабинет, физиотерапевтическое отделение (кабинет), массажный 
кабинет или массажный зал, палату паллиативной помощи на 4 детей 
(в специализированных домах ребенка), помещения для медицинских 
работников.  

Оборудование игровых площадок должно соответствовать 
возрасту и характеру игровой деятельности детей. Игровые площадки 
для детей в возрасте до одного года и детей специализированных 
групп, должны размещаться в непосредственной близости от выходов 
из помещений. Выходы из помещений на территорию участка должны 
быть оборудованы съездами (пандусами) для колясок и других 
средств передвижения. Оборудование игровых площадок для детей до 
одного года включает секционные барьеры, столики-барьеры, манежи. 

Для детей старше одного года рекомендуется оборудование 
игровых площадок специальными средствами для развития 
двигательных навыков: лесенки-ступеньки, горки-манежи, секции с 
гимнастической лестницей, качалки. На общей физкультурной 
площадке устанавливается физкультурно-спортивное и игровое 
оборудование, спортивный инвентарь для выполнения упражнений, 
способствующих развитию координации, равновесия, ловкости. 
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Должны регулярно проводиться физкультурные занятия, 
направленные на ликвидацию дефицита двигательной активности 
детей. Необходимо также оборудование для профилактики 
плоскостопия и укрепления мышц стопы – дорожка с различными 
наполнителями: песок, галька, керамзит, камешки и другое. 
Планировка территории дома ребенка должна обеспечить 
возможность езды детей на велосипеде, катания на санках. В качестве 
оздоровительных элементов целесообразно оборудование 
плескательного бассейна и солярия облегченного типа для 
использования их в летнее время. 

Структура, набор помещений и их объемно-планировочные 
решения, оборудование помещений имеют большое значение в 
организации оздоровительных мероприятий в доме ребенка. 

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
УЧНІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІЗНОГО ТИПУ 

Добрянська О.В., Бердник О.В., Рудницька О.П., 
Шевчук К.В. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

У загально-науковому аспекті «здоров’я», на відміну від 
категорії «хвороба», є категорією соціальною, а не суто медичною. 
Медико-профілактичне забезпечення населення згідно з 
рекомендаціями ВООЗ, забезпечується у 2-х напрямках профілактики 
захворювань (disease prevention) та сприяння здоров’ю (health 
promotion). Важливим принципом напрямку промоції здоров’я є той 
факт, що людина розглядається не як об’єкт, а як суб’єкт збереження 
здоров’я, що в свою чергу передбачає урахування особистісних 
характеристик. Враховуючи біо-психо-соціальний підхід, гендерна 
ідентичність (ГІ) є важливим чинником, що характеризує соціальні і 
психологічні компоненти здоров’я. Гендерна роль пов’язана з певною 
системою норм, яку особистість засвоює і відображає у своїй 
свідомості і поведінці. І саме підлітковий вік є важливим для 
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подальшої соціалізації особистості. Отже, актуальним є дослідження 
гендерних особливостей формування способу життя підлітків, які 
навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах різного типу. 

Метою даної роботи було дослідити особливості гендерної 
ідентичності учнів навчальних закладів різного типу. 

Встановлено, що серед проанкетованих ліцеїстів старшого 
шкільного віку переважала питома частка дітей з андрогінним типом 
ГІ і становила в середньому 84,3%. Подібний розподіл був найбільш 
характерним для учнів 9-х – 10-х класів. Особливістю гендерної 
ідентичності одинадцятикласників було зниження частки дітей з 
ознаками андрогінності та збільшення частки осіб з 
диференціюванням ознак фемінності або маскулінності. Так, кожен 
10-й учень 11-х класів належав до фемінного типу гендерної 
ідентичності (9,7%), а кожен 15-й – до маскулінного (6,0%). 

Розподіл дітей з різними типами гендерної ідентичності з 
врахуванням статі показав, що андрогінний тип дещо частіше 
спостерігався серед хлопців (серед учнів 9-х класів – хлопці – 96,0%, 
дівчата – 70,0%, р≤0,05). Питома частка дітей з фемінним типом була 
вища серед дівчат і становила в середньому 9,7%. Питома частка дітей 
з маскулінним типом була майже однаковою як серед дівчат, так і 
серед хлопців 9-х і 10-х класів і становила в середньому – 5,5%, а в 11-
му класі частка «маскулінних» хлопців вже була більша у порівнянні з 
дівчатами на 3,5%. Подібні ознаки завершення процесів гендерної 
соціалізації можливо пов’язати з тим, що біологічний вік 43,0% 
обстежених 11-класників становив 18 років, що означає наближення їх 
організму, за анатомо-фізіологічними і психофізіологічними 
особливостями, до організму дорослого з більш чіткою гендерною 
соціалізацією. 

У порівнянні з загальноосвітніми навчальними закладами 
частка андрогінних дітей у ліцеях була достовірно вищою, і 
стосувалося це, насамперед, хлопців. Серед учнів профтехучилищ на 
фоні переважної більшості осіб з андрогінним типом ГІ частка 
«маскулінних» хлопців була незначна, а хлопці з фемінним типом ГІ 
взагалі були відсутні. Цей факт може бути свідченням низького рівня 



 203 

диференціювання ГІ у цієї групи підлітків, відсутність у них 
сформованих життєвих цінностей та настанов, що, в свою чергу, 
незважаючи на вже обраний дітьми профіль майбутньої професійної 
діяльності, говорить про їх психологічну незрілість. Таким чином, при 
загальній закономірності – переважанні чисельності андрогінних 
підлітків в популяції – виявлені певні особливості у навчальних 
закладах різного типу, що вочевідь, пов’язане саме з профілем 
навчання підлітків. 

Встановлено, що більшість обстежених дітей старшого 
шкільного віку зазнає щоденного систематичного впливу на них 
різних поведінкових чинників довкілля, у т.ч. і негативних. Зазвичай, 
існує одночасний вплив не одного, а декількох чинників, дія яких є 
поєднаною і тривалою. Так, відсутність регулярних занять спортом, як 
правило, поєднується з тривалим проведенням дозвілля перед 
екранами відеомоніторів. В свою чергу тривала дозвіллєва (або ігрова) 
діяльність за комп’ютером поєднується зі зменшенням часу на 
прогулянки на свіжому повітрі. Паління підлітків зазвичай 
поєднується зі вживанням ними пива і слабоалкогольних напоїв.  

Аналіз впливу зазначених факторів на дітей з різним типом ГІ 
показав, що найліпша ситуація складається у дітей маскулінного типу, 
які мають, в середньому 1–1,5 фактори ризику, в той час як андрогінні 
і фемінні підлітки мають одразу 2–3 фактори ризику («відсутність 
регулярних занять спортом», «тривале проведення дозвілля перед 
комп’ютером», «недостатнє перебування на свіжому повітрі»).  

Отже, групу ризику становили дівчата фемінного типу, на 
організм яких спричиняли вплив більше 3-х факторів, серед яких 
чільне місце посідав фактор «вживання слабоалкогольних напоїв», 
який в свою чергу в ряді випадків поєднувався з палінням. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
Жуковская И.В., Пронина Т.Н. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-
практический центр гигиены», г. Минск (Республика 

Беларусь) 

Ведущие гигиенисты детства признают современные 
информационно-коммуникационные технологии, внедряемые в 
образовательный процесс, гигиенически значимым фактором 
внутришкольной среды.  

Цель настоящего исследования заключалась в изучении 
функционального состояния центральной нервной системы и 
подвижности нервных процессов в корковом отделе зрительного 
анализатора у учащихся учреждений образования − участников 
экспериментального проекта Министерства образования Республики 
Беларусь «Апробация модели обучения с использованием 
электронных устройств в учреждениях общего среднего образования». 
Психофизиологические функции исследовались с помощью 
аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест» производства 
ООО «Нейрософт» (Россия) в динамике образовательного процесса с 
использованием индивидуальных электронных устройств (ЭУ). Время 
работы с ЭУ на уроках во 2-4 классах составило 7–10 мин., в 6–10 
классах – 10–15 мин. Проведено 650 исследований по методикам 
изучения простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) и критической 
частоты световых мельканий (КЧСМ) у учащихся обоего пола 
экспериментальных и контрольных классов. 

Установлено, что у большинства учащихся средние значения 
основных показателей и количественных критериев, позволяющих 
характеризовать текущее функциональное состояние ЦНС, 
соответствуют возрастной норме: средняя скорость ПЗМР составила 
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246,9 мс у учащихся I ступени обучения, 209,6 мс – на II ступени 
обучения, 200,0 мс – на III ступени (Р<0,001); функциональный 
уровень системы повышался с возрастом (4,29, 4,74 и 4,95, 
соответственно); увеличивалась устойчивость реакции (1,81, 2,16 и 
2,39, соответственно); возрастал уровень функциональных 
возможностей (3,31, 3,81 и 4,08, соответственно), что физиологически 
закономерно. Достоверные различия с контролем по показателю 
ПЗМР установлены только в экспериментальных 6-х классах: 226,5 мс 
в сравнении с 205,9 мс (Р<0,05), что свидетельствует о более высоком 
уровне функционального состояния учащихся в контрольной группе. 
Величина КЧСМ у учащихся I ступени обучения составила 39,5 Гц, на 
II ступени обучения 41,2 Гц, и на III ступени − 41,9 Гц (Р<0,001), что 
физиологически обосновано. Имеется тенденция к более высоким 
значениям показателя КЧСМ в экспериментальных классах (40,6 Гц в 
3 классе, 40,7 Гц в 4 классе и 42,4 Гц в 8 классе) в сравнении с 
контрольными классами соответствующей параллели (38,8 Гц, 37,7 Гц 
и 40,3 Гц, соответственно). 

Проведен сравнительный анализ показателей ПЗМР и КЧСМ у 
учащихся экспериментальных классов на I и II ступенях обучения в 
динамике образовательного процесса. Не установлено различий 
значений КЧСМ у учащихся I ступени обучения экспериментальных 
классов на период начала и окончания учебного года с 
использованием ЭУ (39,8 Гц и 40,1 Гц). Установлено достоверное 
снижение КЧСМ у учащихся II ступени обучения в конце учебного 
года, что может свидетельствовать о развитии астенопии (зрительного 
утомления): 40,0 Гц в сравнении с 41,8 Гц в начале года (Р<0,01). Не 
выявлено различий скорости ПЗМР в динамике учебного года (233,8 
мс и 240,8 мс на I ступени обучения и 213,2 мс и 215,6 мс – на II 
ступени, соответственно). Значимых различий показателей и 
количественных критериев, характеризующих функциональное 
состояние ЦНС и подвижность нервных процессов в корковом отделе 
зрительного анализатора, у учащихся экспериментальных классов до и 
после использования ЭУ на уроке не установлено. 

Таким образом, не обнаружено достоверных различий по 
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большинству исследованных психофизиологических показателей в 
условиях кратковременного эксперимента, в котором ЭУ на уроках 
использовались в соответствии с действующими гигиеническими 
требованиями. 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ 
НАПРЯМІВ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ 
Зубрицька А.А. 

Інститут корекційної педагогіки та психології 
Національного педагогічного університету 

іменіМ.П.Драгоманова, м. Київ 

Екологія, екологічна ситуація, екологічна криза ... Ці слова 
ми сьогодні чуємо все частіше і частіше. За результатами багаторічних 
соціологічних досліджень термін «екологія» – один з найбільш 
розповсюджених та найбільш вживаних на всій планеті. І це не 
випадково. 

Оскільки, історія всього людства нерозривно пов’язана з 
історією природи. На сучасному етапі питання традиційної взаємодії її 
з людиною виросли у глобальну проблему природознавчого 
характеру. Якщо люди в найближчий час не навчаться дбайливо та 
раціонально використовувати природні ресурсі нашої планети, вони 
знищать самих себе. А для цього вкрай необхідно виховувати 
відповідальність та культуру збереження природи. І розпочинати цей 
процес, на нашу думку, треба ще з дошкільного віку, оскільки набуті 
знання саме в цей час можуть надалі перетворитися в міцні цінності та 
переконання [Авдєєв В.Ф., Пирогов Б.І., Непийвода В.С., 1991]. 

Виховання особистості дитини з інтелектуальною 
недостатністю – одне з найважливіших завдань навчання та виховання 
в усіх навчальних закладах. Але неможливо уявити процес 
становлення особистості одностороннім, лише як спосіб дії вчителя і 
вихователя на дитину. Важливо зробити саму особистість активним 
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учасником навчально-виховного процесу, поставити її в позицію 
активного творця власної індивідуальності. В цьому сенсі велике 
значення має те, як дитина відноситься до навчання і до знань у 
навчальному закладі в цілому. 

Формування і розвиток пізнавальних процесів та інтересів – 
частина широкої проблеми виховання і розвитку позитивного 
ставлення людини до навколишнього світу: природі, суспільству, 
самого себе. 

У формуванні екологічної свідомості відповідальна роль 
належить початковій школі, яка є однією з перших ланок становлення 
людини -громадянина. Для успішного екологічного виховання 
молодших школярів необхідно вичленити екологічний потенціал 
кожного навчального предмета. Основну роль при цьому слід відвести 
природознавству, під час вивчення якого необхідно закласти наукову 
основу природоохоронної діяльності дітей [Білан О.І., 1996]. 

Особливе місце в екологічному виховані має зайняти курс «Я і 
Україна», під час вивчення якого діти ознайомлюються з навколишнім 
світом. У цьому курсі головне – розпочати формування цілісного 
уявлення про природне і соціальне середовище, виробляти правильну 
поведінку в колективі та природі. У процесі вивчення 
природознавства молодші школярі мають засвоїти знання про 
взаємозв’язок і взаємовплив живої і неживої природи, природи і 
виробничої діяльності людей. 

Уже в початкових класах слід підвести дітей до думки, що 
людина – невід’ємна складова частини природи, що вона, 
розвиваючись та задовольняючи свої потреби, впливає на навколишнє 
середовище. Причому, цей вплив може бути як позитивним, так і 
негативним. Доцільно на уроках природознавства навести приклади і 
показати, що в результаті безвідповідального ставлення до природи 
знищено ліси на значних територіях, суттєво скоротилася чисельність 
багатьох тварин, птахів і рослин, деякі – навіть повністю зникли з 
поверхні Землі. 

Оскільки для молодших школярів найдоступнішим є 
емоційно-естетичне сприйняття природного середовища, то педагогу 
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необхідно знати способи злиття емоційних почуттів у ставленні до 
природи з пізнавальними завданнями щодо її вивчення і практичними 
діями з охорони. 

Дуже активною формою організації екологічного виховання 
учнів 1-4 класів є екскурсії, походи, експедиції, вони є не тільки 
заходами відпочинку, а мають глибоку й серйозну навчально-виховну 
природоохоронну спрямованість, містять в собі також ряд завдань з 
екології, що сприяють розвитку творчих здібностей дітей [Бабакова 
Т.А., 1993]. 

Під час яких у них формуються позитивні установлення, 
навики спостережливості, орієнтації у позитивних і негативних 
явищах в природному середовищі, емоційно-естетичного сприйняття 
відповідальності за її стан. Екологічне виховання молодших школярів 
має неодмінно поєднуватись з екологічною освітою. А його з успіхом 
можна здійснювати в такій формі навчання як ігровій. 

Педагогічно правильно організована ігрова діяльність формує 
досвід, дає змогу досягти повного їх самовираження, активності і 
свободи дій, що розумно поєднуються з вимогами взаємної поваги, 
пізнання навколишнього середовища, відчуття краси природи та її 
гармонії, розвитком почуття любові й турботливого ставлення до її 
об’єктів. 

Власна праця над доглядом рослин і тварин, вирощення і збір 
врожаю, охорона природних об’єктів, мурашників, джмелів і бджіл, 
пташин гнізд, нерестилищ, водойм, парків, квітників, скверів, 
проведення Днів птахів, Днів лісу, Днів урожаю, відзначення 
професійних свят підвищують дієвість екологічного виховання 
молодших школярів, сприяють перетворенню знань в екологічні 
переконання. Дітей потрібно навчити любити природу [Блеч Г.О., 
2007]. 

Але не можна любити щось або когось, не знаючи. Отож, і 
природу любити означає вивчати її, спостерігати, аналізувати. І вона, 
розкриваючи дивовижні таємниці, озветься у душі людини радістю 
життя. Вивченню і збереженню природи треба присвятити усе своє 
чесно прожите життя. 
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ВПЛИВ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА 
ВЕГЕТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРЦЕВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 15–17 РОКІВ 
Калиниченко І.О. 

Сумський державний педагогічний університет 
ім.А.С.Макаренка, м. Суми 

Синдром вегетативної дисфункції (СВД) є одним з найбільш 
поширених патологічних станів серед усієї соматичної патології 
дитячого віку. Підвищення поширеності вегетативних дисфункцій 
серед дітей можна пов’язати з погіршенням умов навколишнього 
середовища, збільшенням інформаційного навантаження в школі, 
гіподинамічним способом життя та порушенням режиму 
життєдіяльності. Загальновідомо, що практично відсутні 
захворювання, у розвитку та перебігу яких не відігравала б роль 
вегетативна нервова система. В одних випадках порушення її 
функціонування виступають суттєвим фактором патогенезу, в інших – 
виникають вторинно у відповідь на ураження органів та систем 
організму патологічними чинниками і помірно представлені в 
об’єктивній картині захворювання. За даними науковців у третини 
дітей вегетативні порушення, зберігаються впродовж багатьох років, у 
17-20% дітей можуть прогресувати, спричиняючи розвиток тяжких 
соматичних захворювань (Майданник В.Г., 1999; Леженко Г.О., 
Пашкова О.Є., 2011). За даними останніх досліджень наявність СВД є 
маркером визначення ризику розвитку АГ у пацієнтів з пограничною 
артеріальною гіпертензією.  

Метою дослідження було оцінити вплив чинників 
внутрішньошкільного середовища та соціально-побутових умов 
життєдіяльності дітей на вегетативне забезпечення діяльності серцево-
судинної системи. Спостереження здійснювалося за 245 дітьми 15–17 
років двох ЗНЗ різного типу (гімназія та ЗНЗ з традиційною формою 
організації навчального процесу). 

Вікове підвищення середніх значень САТ серед хлопців школи 
встановлено у 15 років (117±3,28 мм рт. ст.) на противагу гімназистам 
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– де максимум САТ виявлено у 17-ти річному віці (124,64±2,63 мм рт. 
ст.). Вагомих коливань у показниках САТ дівчат протягом різних 
вікових груп не зазначено. 

З віком серед школярів відбувається поступове зниження рівня 
ДАТ на противагу незначним коливанням показника серед 
гімназистів. Цікавим фактом порівняльного аналізу є вірогідне 
поступове зниження рівня ЧСС з віком у школярів на відміну 
відсутності тенденції до зниження серед гімназистів, що свідчить про 
напруження адаптаційних механізмів серед учнів з інноваційним 
навчальним процесом. 

При дослідженні умов внутрішньошкільного середовища 
виявлено перевищення фактичного обсягу тижневого навантаження в 
обох ЗНЗ з гранично допустимим. У обох навчальних закладах існує 
факт нераціонально складеного розкладу занять. Аналіз патологічної 
ураженості підлітків ЗНЗ різного типу дозволив виявити високу 
питому вагу СВД у структурі класу хвороб серцево-судинної системи, 
як серед школярів (75%), так і гімназистів (78,57%). 

Під час обстеження виявлено 27,59% юнаків і 18,88% дівчат, 
які мають підвищені значення артеріального тиску (АТ) та 26,60% 
юнаків і 47,67% дівчат з ознаками гіпотонії за показниками АТ. Серед 
гімназистів питома вага групи дітей з підвищеним АТ становила 
32,04% оглянутих на противагу аналогічній групі  

Результати оцінки впливу соціально-побутових факторів та 
режиму життєдіяльності дозволили встановити, що пріоритетний 
вплив у розвиток СВД за гіпертонічним типом мають зменшення 
кратності прийомів їжі, тривалості сну, гіподинамічний спосіб життя, 
наявність шкідливих звичок не тільки у дітей, а й у батьків.; низький 
рівень освіти матері. 

Психологічний стан у підлітків погіршується за рахунок 
депресивних порушень, астенії та особистісної тривожності з 
вірогідно вищими показниками у хлопців, а в залежності від 
навчального закладу – у школярів. На підставі отриманих даних була 
розроблена та впроваджена комплексна реабілітаційна програма при 
СВД по гіпертонічному типу в умовах навчального закладу, що 



 211 

передбачала: нормалізацію режиму життєдіяльності, визначення 
оптимального рухового режиму протягом дня, використання уроку 
ЛФК, самомасажу. 

ДОСЛІДЖЕННЯ АКАРОКОМПЛЕКСУ 
ПОБУТОВОГО ПИЛУ ДИТЯЧИХ ТА ПІДЛІТКОВИХ 

ЗАКЛАДІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Каліберда С.В., Іларіонова Н.М., Четверик Н.М., 

Довгаль О.Г., Бойко О.П., Горбовська Р.М., Олейнікова Т.Г., 
Вербицька Я.М. 

ДУ"Донецький обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України", м. Донецьк 

Величезну роль у виникненні алергічних захворювань 
відіграють побутові алергени, а саме кліщі побутового пилу родин 
Acaridae, Glycyphagidae, Pyroglyphidae, які можуть викликати 
захворювання на бронхіальну астму, алергічний риніт, контактний 
дерматит різні види акаріазів [Вострокнутова Т.М., 2009; Гущин И.С., 
2006]. 

Алергічні патології виникають в разі підвищеної чутливості 
організму до деяких речовин – алергенів, якими можуть бути і кліщі 
побутового пилу. Пил вкриває поверхні та предмети зовнішнього 
середовища в приміщеннях навчальних закладів, де діти та підлітки 
проводять 30-40% свого часу. Тобто є висока вірогідність контакту з 
алергеном. Ступінь алергізації залежить від структури 
акарокомплексу приміщень, де знаходиться дитина [Біломеря Т.А., 
Агаркова Л.Д., 2013]. 

Акарокомплекс (сукупність популяцій й певних видів 
алергенних кліщів) дитячих дошкільних закладів, дитячих закладів 
закритого типу (інтернатів, дитячих будинків, притулків), 
загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл та ліцеїв досліджувався у 
весняний та осінній періоди року, що збігається з підвищенням 
активності кліщів побутового пилу та з загостренням алергічних 
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захворювань. Збір побутового пилу проводився згідно з методичними 
рекомендаціями “Методи виявлення та визначення кліщів, які 
зустрічаються в побутовому пилу”, затверджених Наказом МОЗ 
України від 17.08.2007 № 489. Визначення видового складу зібраних 
кліщів проводили методом мікроскопії в темному полі. 

Встановлено, що збудниками алергозів щорічно 
забруднюється від 1 до 7,9% дитячих та підліткових закладів області. 
Найбільш ураженими зі всіх обстежених категорій об’єктів є дитячі 
дошкільні заклади загального типу (3,8–7,9%). Найменш заселеними 
виявились загальноосвітні заклади (1,0–3,7%). Також в дитячих 
дошкільних закладах зареєстрована найвища щільність популяцій 
алергенних кліщів від 46 до 55 экз/м². Середньообласний показник у 
загальноосвітніх закладах (9,6–10,1). Мабуть це пов`язано з тим, що 
найбільш сприятливі умови для живлення та розмноження кліщів 
існують в постільних речах (матрацах), килимах та м’яких меблях, які 
практично відсутні в загальноосвітніх закладах. Питома вага 
позитивних знахідок з постільних речей склала 57,3%, з килимів – 
17%, з м`яких меблів – 8,5%. Найменьш забрудненими були підлога, 
підвіконня, інші тверді поверхні (столи, стільці,парти). 

При дослідженні препаратів кліщів, вилучених з проб пилу, 
зібраних на різних категоріях ДПЗ, було визначено 5 видів кліщів: 
Dermathophagoides pteronyssinus, Dermathophagoides farinae, 
Chortoglyphus arcuatus, Glycyphagus domesticus, Cheyletus eruditus. 
Встановлено, що найчастіше в складі акарокомплексу зустрічаються 
кліщі виду Dermathophagoides pteronyssinus, який є основним 
збудником алергії до побутового пилу. 

Одержані результати свідчать про необхідність поглибленого 
вивчення акарокомплексу дитячих та підліткових закладів, як одного з 
основних чинників алергозів та можуть бути використані при 
плануванні комплексних заходів щодо оптимізації санітарно-
гігієнічного режиму з метою зниження алергійної захворюваності 
дітей та підлітків. 
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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ (ЗА ЗАВДАННЯМИ 

МІЖГАЛУЗЕВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 
«ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ») 

Коблянська А.В., Скляренко К.А. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Стан здоров’я дітей та підлітків відноситься до важливих 
медико-соціальних проблем, тому що від нього залежить майбутнє 
держави, її трудовий та інтелектуальний потенціал. Статистичні дані 
свідчать про зростання за останні 10 років захворювань серед дітей 
України на 20%, поширеність хронічних захворювань в 2,87 рази, на 
22,9% збільшився контингент дітей-інвалідів. Охорона здоров’я дітей 
в Україні реалізується через численні програмні документи, які 
визначають основні заходи та механізм їх впровадження щодо впливу 
на поліпшення здоров’я дітей. Особливу роль серед державних 
програм з профілактичної спрямованості, яка підтвердила важливість 
комплексної багатовекторної профілактики та впровадження 
комплексного міжсекторального співробітництва зайняла 
Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002-2011 рр. 
(затверджена постановою КМУ від 10 січня 2002 р. № 14). 

Метою було оцінити внесок в систему охорони здоров’я 
науково-дослідних робіт (НДР) з охорони здоров’я дітей та підлітків, 
які виконувались за напрямками Міжгалузевої комплексної програми 
«Здоров’я нації» на 2002–2011 роки: Розділ І «Державна політика у 
сфері охорони здоров’я», Розділ ІV «Здоров’я дітей та молоді», Розділ 
ХХ «Політика з питань довкілля та охорони здоров’я» в рамках. В 
рамках Програми всього виконувалось 86 НДР, з яких 31 (36,0%) 
прийшлося на НДР, які вивчали стан здоров’я і спосіб життя дітей і 
молоді; з них 14 НДР (45,2%) – еколого-гігієнічного напрямку, а 17 
НДР (54,8%) – клінічного. В результаті виконання НДР з еколого-
гігієнічного напрямку розроблено та впроваджено наступне: 
технологій – 1, алгоритмів – 1, стандартів надання медичної допомоги 
– 4; розроблено 3 Державних санітарних норм і правил; 



 214 

видано 6 методичних рекомендацій; видано 9 інформаційних листів; 
отримано 3 патенти та подано 1 заявку на винахід; зроблено 2 
нововведення; розроблено 2 інновації та 1 методика; видано 1 
навчальний посібник та 3 монографії; надруковано 105 статті та 80 
тез; зроблено 89 доповідей; створено 19 баз даних; прочитано 24 
лекції; проведено 3 круглих столів та 4 навчальних семінарів; взято 
участь у розробці 3 керівних та нормативних документів МОЗ України 
тощо. Матеріали робіт висвітлені у двох монографіях – «Наукові 
засади міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» (2007, 
2009 роки). 

Провідну роль в реалізації наукової частини Міжгалузевої 
комплексної програми «Здоров’я нації» з питань охорони здоров’я 
дітей та молоді екологічно-гігієнічного напрямку посіли фахівці 
наступних установ, підпорядкованих Національній академії медичних 
наук України: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. 
Марзєєва НАМНУ» (м. Київ) – 5 НДР; ДУ «Інститут охорони здоров’я 
дітей та підлітків НАМНУ» (м. Харків) – 4 НДР; ДУ «Національний 
науковий центр радіаційної медицини НАМНУ» (м. Київ) – 3 НДР; 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ» (м. Київ) 
– 2 НДР. 

В ході аналізу НДР з охорони здоров’я дітей та молоді які 
виконувались в рамках Програми протягом 2003-2011 років 
встановлено, що рівень здоров’я дітей та молоді, стан системи 
охорони здоров’я залежать від реальних соціально-економічних 
процесів, що відбуваються в державі. Насамперед, аналізуючи основні 
показники здоров’я дитячого населення, зроблено висновок, що з 
урахуванням факторів впливу чинників довкілля спостерігається різна 
спрямованість зміни окремих показників здоров’я. Тому практичну 
діяльність в галузі охорони здоров’я, як і наукові дослідження, 
необхідно спрямувати на профілактику захворюваності та мінімізації 
впливу негативних факторів навколишнього середовища. Для 
досягнення позитивних тенденцій щодо стану здоров’я дітей та молоді 
найбільше необхідно приділяти увагу здоров’язберігаючім 
технологіям, впровадженню профілактичних заходів, формуванню 
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здорового способу життя, фізичній активності, здоровому харчуванню 
тощо. 

ПРОБЛЕМА РАЦІОНАЛЬНОСТІ ХАРЧУВАННЯ У 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ 
НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС ТА У М. КИЄВІ 
Луценко О.Г. 

Національний науковий центр радіаційної медицини 
НАМН України, м. Київ 

Харчування є одним з найважливіших факторів, що 
визначають життєдіяльність і рівень здоров’я людини. Вимоги до 
харчування дітей дошкільного віку багаторазово збільшуються, 
оскільки воно є одним із важливих умов забезпечення їх гармонійного 
росту, оптимального психомоторного та інтелектуального розвитку, 
стійкості до дії інфекцій та різноманітних несприятливих факторів 
зовнішнього середовища. При порушенні принципів раціонального 
харчування у дитячому віці може виникати схильність до серцево-
судинних і аліментарно-залежних захворювань, здатних істотним 
чином знизити показники здоров’я та якості життя дорослої людини.  

Метою роботи була оцінка харчування дітей, які постійно 
мешкають на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської 
катастрофи територіях та у м. Києві. 

Об’єкт дослідження: діти віком від 1 до 6 років, які постійно 
проживають в селах Іванківського р-ну Київської області, що 
відносяться до ІІІ та ІV зони радіоактивного контролю та у 
Дарницькому районі м. Києва. 

Методи дослідження: вивчення фактичного харчування та 
повноцінності харчового раціону проводилося за допомогою 24-
годинного анкетно-опитувального методу впродовж двох днів на 
тиждень, з урахуванням вихідних та святкових днів. Вивчення 
нутрієнтного складу проводили з використанням спеціальної 
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програми Dan-Kost-2, рекомендованої експертами Європейського 
бюро ВООЗ. Вивчення стану фактичного харчування дітей 
дошкільного віку проводилося у зимово-весняний та літньє-осінній 
періоди 2010–2011 рр. та зимово-весняний період 2012 р. Стан 
фактичного харчування вивчено у 1011 дітей від 1 до 6 років, у т.ч. 
503 дітей, що проживали у період дослідження на забруднених 
внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях та 508 дітей – у 
м. Києві. 

Результати дослідження. Відсоткова частка білків у раціонах 
всіх дітей в нашому дослідженні не мала достовірного відхилення від 
норми. Кількість жирів в раціонах харчування дітей віком 4–6 років ІІІ 
зони радіоактивного забруднення достовірно перевищувала 
рекомендовані величини в літньо-осінній період 2010 та 2011 рр. на 
42% та 33% відповідно. Також достовірне перевищення норми 
фізіологічних потреб спостерігалось у дітей віком 4–6 років м. Києва у 
зимово-весняний період 2010 р. на 32%. Треба відмітити, що серед 
дітей віком 1–3 роки м. Києва у зимово-весняний період 2010 р. 
відсоткова частка жирів у раціоні харчування достовірно була нижче 
норми на 33%. У всіх інших випадках відсоткова частка жирів 
достовірно не відрізнялась від рекомендованих величин. Відсоткова 
частка вуглеводів в раціонах дітей віком 4–6 років м. Києва була 
достовірно меншою від норми на 18%. У всіх інших випадках 
відсоткова частка вуглеводів у раціонах всіх обстежених дітей не мала 
достовірних відхилень від рекомендованих величин. Також потрібно 
відмітити, що для дітей віком 1–6 років згідно рекомендацій МОЗ 
України співвідношення білки:жири:вуглеводи має дорівнювати 1:1:4, 
але при дослідженні це співвідношення складає у дітей 1–3 та 4–6 
років ІІІ та ІV зон радіоактивного забруднення Іванківського району 
Київської області 1 : 1,2 : 4,3 та 1 : 1,2 : 4,7 відповідно, у дітей 1–3 та 
4–6 років м. Києва – 1 : 1,1 : 4,2 та 1 : 1,3 : 4,3 відповідно, що вказує на 
дисбаланс вмісту основних нутрієнтів. 

Висновки. Таким чином, результати вказують на 
розбалансованість харчування обстежених дітей як з радіоактивно 
забруднених територій, так і з м. Києва. Дані досліджень свідчать про 
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порушення співвідношення білків, жирів та вуглеводів у раціонах 
дітей, що є важливим чинником у процесі розвитку багатьох 
захворювань. 

ВАГОМІСТЬ ПОКАЗНИКІВ РОБОЧОЇ ПОЗИ 
ШКОЛЯРІВ ПРИ РОБОТІ З ПОРТАТИВНИМИ 

ТИПАМИ КОМП`ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ 
Платонова А.Г., Яцковська Н.Я., Антомонов М.Ю., 

Джурінська С.М., Шкарбан К.С. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Робота за комп‘ютером супроводжується високим 
психоемоційним і статичним напруженням, яке обумовлено 
перебуванням дитини на протязі тривалого часу в змушеному 
положенні тіла, а саме в робочій позі «сидячи». Вітчизняними і 
закордонними науковцями проведені багато чисельні спостереження 
за формуванням робочої пози школярів. Однак, такі дослідження 
проводилися під час виконанні школярами традиційних видів 
діяльності – це читання підручників та письмо у зошитах. На початку 
2000-х років визначення робочої пози школярів за стаціонарними 
комп‘ютерами проводилось Полькою Н.С (ДУ «ІГМЕ НАМНУ»). 
Було встановлено, що в процесі роботи з клавіатурою типовими 
позами були «передні пози», що характеризуються різними ступенями 
нахилу корпуса тіла вперед. Випрямлене положення корпусу або 
відхилення його назад («задня поза») спостерігалися під час розгляду 
інформації на екрані монітору. Відзначено, що випрямлена поза 
дитини при традиційному письмі і читанні вважається 
нефізіологічною, тоді як у випадку роботи учнів за комп`ютером ця 
поза є фізіологічно виправданою, оскільки забезпечує оптимальні 
умови зорової роботи. 

Поява портативних типів комп‘ютерної техніки та залучення 
їх до навчального процесу обумовило необхідність проведення 
досліджень щодо визначення особливостей формування робочої пози 
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школярів при роботі з даними типами техніки. Для цього в умовах 
натурного експерименту нами були проведені гоніометричні та 
ергономічні вимірювання з визначенням основних показників робочої 
пози в процесі роботи 133 школярів за нетбуком і планшетом. 
Результатами дисперсійного аналізу було встановлено питому вагу 
(внесок) кожного показника в формування робочої пози школяра, що 
дозволило визначити їх вагомість. При значенні питомої ваги 
показника 20,0% та вище даний показник враховувався як вагомий 
при формуванні робочої пози школяра. Як свідчать наведені в таблиці 
1 дані, всі показники, крім кута тазостегнового суглобу, є вагомими, 
особливо кут нахилу голови (70,3%), кут нахилу грудної частини 
тулуба (43,6%), кут лінії візірування (93,4%), відстань від ока до 
екрану монітору (84,5%), кут перпендикулярності лінії візірування 
(77,8%). 

Таблиця 
Питома вага показників робочої пози, % 

Назва показника 
Умовні 
позна-
чення 

Питома вага 
показника при 

формуванні пози 

Досто-
вірність 

1. Кут нахилу голови UgNGol 70,3 <0,001 
2. Кут нахилу грудної 
частини тулуба UgNGr 43,6 <0,001 

3. Кут лінії візірування  UgZr 93,4 <0,001 
4. Кут перпендікуляр-
ності лінії візірування UgP 77,8 <0,001 

5. Кут ліктьового 
суглобу UgL 51,4 <0,001 

6. Кут тазостегнового 
суглобу UgTaz 5,5 0,03 

7. Кут колінного 
суглобу UgKol 20,8 <0,001 

8. Відстань від ока до 
екрану монітору GZ 84,5 <0,001 
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Назва показника 
Умовні 
позна-
чення 

Питома вага 
показника при 

формуванні пози 

Досто-
вірність 

9. Відстань від 
клавіатури до краю 
стола 

StKl 53,0 <0,001 

10. Відстань від 
корпуса школяра до 
краю стола 

KStl 33,1 <0,001 

11. Відстань від 
корпусу школяра до 
ліктьового суглоба 

Klok 48,6 <0,001 

 
Таким чином, проведеними дослідженнями на підставі 

ергономічних і гоніометричних вимірювань вперше встановлена 
вагомість основних показників робочої пози школярів при роботі з 
портативною комп`ютерною технікою. 

ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ШКОЛЯРІВ ПРИ 
РОБОТІ З ПОРТАТИВНИМИ ТИПАМИ 

КОМП`ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ 
Платонова А.Г., Яцковська Н.Я., Джурінська С.М., 

Шкарбан К.С., Саєнко Г.М. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Протягом останніх років в Україні відбувається модернізація 
освіти, яка супроводжується значним ускладненням освітянських 
програм та появою нових предметів. Використання у навчальному 
процесі портативних типів комп`ютерної техніки (нетбук, планшет 
тощо), обумовлює додаткове візуально-розумове навантаження, дію 
якого школяр відчуває в школі та вдома. Тому, метою нашої роботи 
було дослідження психоемоційного стану школярів при роботі з 
портативними типами комп`ютерної техніки. Для досягнення 
поставленої мети за методикою М. Люшера було обстежено 162 учня 
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7–8 класів загальноосвітніх шкіл в процесі їх роботи з нетбуками і 
планшетами. Результатами комп`ютерного опрацьовування 
результатів тесту були визначені основні показники психоемоційного 
стану дітей – це фактор відхилення від аутогенної норми (ФВАН), 
фактор тривожності (ФТ), фактор активності (ФА), фактор 
працездатності (ФП) та показник вегетативного тонусу (ВТ). 

Встановлено, що психофізіологічні реакції школярів на роботу 
з різними типами комп`ютерної техніки, особливо з планшетом, 
характеризувалися наявністю суттєвого психоемоційного напруження 
і втомою, що супроводжувалось збільшенням кількості випадків 
значного відхилення від аутогенної норми (44,4% хлопців і 52,0% 
дівчат), зростанням рівня тривожності (51,8% хлопців і 56,0% дівчат), 
зниженням рівня активності (48,1% хлопців і 36,0% дівчат) та 
погіршенням працездатності (48,1% хлопців і 52,0% дівчат). 

За значеннями показника вегетативного тонусу у школярів 
було встановлено, що на початку роботи з нетбуком група 
симпатотоніків складала 65,0%, ваготоніків – 14,1% і ейтоніків – 
20,9%, а при роботі з планшетом відповідно по групам – 82,7%, 9,7%, 
7,6%. Після завершення роботи з нетбуком показник вегетативного 
тонусу змінювався і розподіл по відповідним групам був наступним – 
85,6%, 11,8% та 2,6%. Тоді як, при завершенні роботи з планшетом у 
школярів спостерігалася найбільш виразна зміна знака вегетативного 
тонусу з симпатикотонічності на парасимпатикотонічність, в наслідок 
чого питома вага симпатотоніків і ейтоніків зменшувалась, відповідно, 
до 72,9% і до 4,0%, а ваготоніків збільшувалась до 23,1%. 

Визначена зміна знаку показника вегетативного тонусу, що 
супроводжує роботу з комп`ютерною технікою, є несприятливим 
процесом, оскільки свідчить про зміну типу вегетативної регуляції і 
розвиток процесів психосоматичної дезадаптації у дітей. 

Таким чином, при роботі школярів з портативними 
типами комп`ютерної техніки у значної кількості дітей (48,6%) 
спостерігається розвиток психоемоційного напруження і втоми, а 
в середньому у 20,0% дітей відбувається зміна вегетативної 
регуляції, що свідчить про наявність ознак стресу та психологічної 
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дезадаптації. Встановлені особливості психологічного стану 
дитини та його зміни, що виникають в процесі роботи з 
комп`ютерною технікою, вважаємо достатньо чутливими 
критеріями донозологічної діагностики, які необхідно враховувати 
при розробці профілактичних заходів з метою попередження 
виникнення патологічних станів у дітей. 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 
ВНУТРИШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
Пронина Т.Н., Ганькин А.Н., Карпович Н.В. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-
практический центр гигиены», г. Минск 

(Республика Беларусь) 

Республика Беларусь при поддержке Регионального центра 
окружающей среды по Центральной и Восточной Европе в 
сотрудничестве с Министерством окружающей среды, земли и моря 
Италии принимает участие в реализации международного научного 
исследования «Внутришкольная среда и заболеваемость органов 
дыхания у детей» по изучению качества воздуха внутришкольных 
помещений. Осуществление данного проекта обеспечивает 
реализацию 3-й региональной приоритетной задачи Европейского 
плана действий «Окружающая среда и здоровье детей» на 
национальном уровне. В качестве главного инструмента при 
проведении анализа были использованы показатели, отобранные для 
Европейской информационной системы по окружающей среде и 
здоровью населения (ENHIS), разработанной Европейским центром по 
окружающей среде и охране здоровья. Набор показателей позволит 
получить адекватную информацию для мониторинга 
соответствующего Пармского обязательства. 

Исследование проведено в г.Минске в течение отопительного 
сезона 2011/2012 года, в 10 школах города – выполнен лабораторно-
аналитический мониторинг факторов внутришкольной среды 38 
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помещений учреждений образования, отобранных проб воздуха в 
помещениях 234; выполненных замеров концентраций РМ10 и 
диоксида углерода в помещениях – 260. Для отбора NO2, 
формальдегида, бензола, толуола, этилбензола, ксилолов в воздухе 
внутришкольных помещений использованы радиальные 
диффузионные («пассивные») пробоотборники. Замеры концентраций 
РМ10 и CO2 в воздухе учебных помещений школ и атмосферном 
воздухе выполнялись в режиме реального времени протяжении всего 
учебного дня.  

По результатам исследования выявлено: концентрации 
бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, азота диоксида не 
превышают среднесуточных предельно допустимых концентраций в 
воздухе помещений; зафиксировано превышение среднесуточных 
предельно допустимых концентраций формальдегида и РМ10 в 
учебном помещении одной школы; средняя концентрация СО2 в 
учебных помещениях школ находится выше рекомендованного 
уровня. 

Большое разнообразие загрязняющих веществ, эффекты их 
воздействия на здоровье, присутствие их во внутришкольной среде в 
концентрациях, не превышающих ПДК, но при этом находящихся в 
широких диапазонах колебаний, а также длительность пребывания 
детей в школьных помещениях делает способ гигиенической оценки 
качества воздуха внутри помещений по каждому загрязнителю в 
отдельности недостаточным. Нами предложен, разработан и применен 
комплексный показатель качества воздуха внутри помещений (КВП). 
Показатель КВП является интегральной оценкой качества воздуха 
внутри помещений и представляет собой сумму отношений 
определенных концентраций загрязняющих веществ в воздухе к 
значениям их безопасных уровней воздействия с учетом объема 
помещений.  

Использование КВП позволило дать интегральную оценку 
качества воздуха внутри учебных помещений школ г.Минска. 
Рассчитанные значения показателя КВП в учебных помещениях школ 
позволили дать сравнительную интегральную оценку качества воздуха 
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внутри учебных помещений. Сравнительный анализ интегральных 
показателей качества наружного и внутреннего воздуха (показатель 
«P» - комплексный показатель загрязнения атмосферы и показатель 
«КВП») позволил заключить, что качество наружного воздуха не 
является определяющим фактором при формировании загрязнения 
воздуха внутри помещений, что в свою очередь, указывает на 
значимость других источников загрязнения воздуха помещений. 

ГІГІЄНІЧНІ ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ 
АДАПТАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО 

ДІАГНОСТИКИ І ПРОГНОСТИЧНОЇ ОЦІНКИ 
ДОНОЗОЛОГІЧНИХ ЗРУШЕНЬ У СТАНІ 

ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ТА СТУДЕНТІВ 

Сергета І.В., Мостова О.П., Стоян Н.В., Дреженкова І.Л., 
Браткова О.Ю., Панчук О.Ю., Дударенко О.Б., 

Лукіна Н.Ю., Тимощук О.В.* 
Вінницький національний медичний університет 

ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця;  
*Івано-Франківський національний медичний університет, 

м. Івано-Франківськ 

Однією з найбільш ефективних та цілком адекватних вимогам 
здоров’язберігаючої стратегії сучасної медицини технологією 
визначення станів на грані норми і патології, виявлення вихідних 
етапів патологічного процесу та обґрунтування провідних напрямків 
їх корекції є методологія гігієнічної діагностики донозологічних 
зрушень у стані здоров’я, і зокрема психічного здоров’я, різних 
контингентів населення та, передусім, учнівської і студентської 
молоді. Відповідно до неї донозологічні зрушення у стані психічного 
здоров’я учнів і студентів як граничні між нормою і патологією стани 
мають розглядатися, виходячи з трьох головних позицій: по-перше, як 
певні стани здоров’я, які не відповідають критеріям 
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середньостатистичної норми і відзначаються наявністю субпорогових 
психічних і поведінкових розладів, по-друге, як передзахворювання, 
по-третє, як порушення перебігу процесів психічної, 
психофізіологічної та соціально-психологічної адаптації.  

Разом з тим необхідно підкреслити, що під час проведення 
наукових досліджень профілактичного змісту пріоритетним слід 
вважати саме адаптаційно-орієнтований підхід до діагностики і 
прогностичної оцінки донозологічних зрушень у стані психічного 
здоров’я. Практична реалізація його основних положень надала 
можливість розробити, науково обґрунтувати та рекомендувати до 
широкого поширення у профілактичній медицині методику 
комплексної бальної оцінки особливостей перебігу психофізіологічної 
і психічної адаптації учнів старших класів і студентів до умов 
здійснення напруженої повсякденної діяльності в сучасних 
загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, яка цілком адекватна 
до існуючих вимог, є простим у застосуванні та надзвичайно 
інформативним, виходячи із прогностичних позицій, інструментом 
щодо визначення передумов до оцінки адаптаційних перетворень, які 
відбуваються, визначення особливостей виникнення преморбідних 
змін у стані здоров’я і, передусім, різноманітних відхилень з боку 
процесів формування та розвитку критеріальних психофізіологічних 
функцій і особливостей особистості. 

Розроблена методика передбачає визначення на підставі 
застосування сучасних психофізіологічних та психодіагностичних 
методик ступеня вираження провідних соціально- і навчально-
значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості, 
оцінку отриманих результатів у балах відповідно до спеціально 
створених шкал бальної оцінки рівня психофізіологічної і психічної 
адаптації, розрахунок інтегральних показників успішності перебігу 
психофізіологічної і психічної адаптації до умов здійснення 
навчальної і позанавчальної діяльності та визначення 
індивідуалізованих, відповідно до змісту і спрямування, стратегій 
застосування засобів психофізіологічного впливу і психогігієнічної 
корекції відхилень, які мають місце. 
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Зрештою, в ході досліджень розроблені та обґрунтовані 
наукові принципи і прикладні засади здійснення адекватної 
психогігієнічної діагностики донозологічних зрушень у стані 
психічного здоров’я учнів шкільного віку та студентів, до числа яких 
слід віднести: запровадження комплексного підходу до вивчення 
психофізіологічних функцій та особливостей особистості, 
об’єктивізацію та змістовне наповнення методик, що застосовуються, 
забезпечення надійності та валідності діагностичних прийомів, які 
використовуються, реалізацію системного характеру застосування 
діагностичних засобів, урахування провідних положень концепції 
якості життя і біоетичних принципів оцінки стану здоров’я та 
розроблення ефективних здоров’язберігаючих технологій. 

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ 
ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ НА 
ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ 
Скиба О.О. 

Сумський державний педагогічний університет 
імені А.С.Макаренка (Навчально-науковий Інститут 

фізичної культури), м. Суми 

Навчально-тренувальна діяльність юних спортсменів на етапі 
початкової підготовки, здійснюється в умовах постійно зростаючих 
фізичних навантажень і прямого впливу чинників внутрішньо-
шкільного середовища. У зв’язку з цим, для оцінки прогностичного 
статусу юного спортсмена, важливим є дослідження змін показників 
успішності спортивної діяльності в умовах впливу факторів 
внутрішньошкільного середовища дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Метою дослідження було визначити вплив факторів 
внутрішньошкільного середовища дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
на показники фізичної підготовленості юних спортсменів. 
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У результаті проведення дисперсійного аналізу визначено, що 
приріст показників успішності спортивної діяльності залежить від 
рівня внутрішньошкільного середовища дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, що відвідує спортсмен. Серед дітей, які займаються 
спортивними єдиноборствами вірогідно відрізняються лише 
показники сили (F=5,16; p<0,01) та спритності (F=4,0; p<0,05), тоді як 
серед представників складно-координаційних видів спорту, які 
займаються у закладах з різним рівнем внутрішньошкільного 
середовища, спостерігаються відмінності показників успішності 
майже за всіма сторонами фізичної підготовленості, зокрема у 
розвитку показників сили (F=15,02; p<0,001), гнучкості (F=9,33; 
p<0,001), швидкісно-силових здібностей (F=4,55; p<0,01) та 
спритності (F=4,39; p<0,01). 

Необхідно звернути увагу на те, що серед представників 
циклічних видів спорту визначено найбільший вплив санітарно-
гігієнічних факторів на показники загальної витривалості (F=19,07; 
p<0,001). Оскільки рівень загальної витривалості детермінує 
досягнення високих спортивних результатів у циклічних видах 
спорту, то успішність спортивної діяльності буде залежати від 
санітарно-гігієнічних умов, в яких здійснюється тренувальна 
діяльність. Крім того, серед визначеного контингенту, 
спостерігаються вірогідні відмінності у розвитку швидкісно-силових 
здібностей (F=7,72; p<0,01)та власне швидкості (F=4,95; p<0,05). Для 
дітей, які займаються спортивними іграми у школах з різним рівнем 
внутрішньошкільного середовища, характерні вірогідні відмінності у 
розвитку показників, що характеризують як загальну, так і спеціальну 
фізичну підготовленість. Найбільшу відмінність зафіксовано у 
розвитку показників витривалості (F=43,75; p<0,001), швидкісно-
силових здібностей (F=30,83; p<0,001) та спритності (F=20,37; 
p<0,001). Дещо менші відмінності визначено у розвитку показників 
швидкості(F=16,89; p<0,001) та сили (F=7,77; p<0,001). 

Таким чином, умови проведення навчально-тренувального 
процесу впливають на успішність спортивної діяльності в різних 
видах спорту. І тому, для забезпечення позитивного впливу умов 
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навчально-тренувального процесу на показники фізичної 
підготовленості дітей, необхідним є визначення наявних 
санітарно-гігієнічних проблем внутрішньошкільного середовища 
закладу і встановлення їх зв’язку з показниками успішності 
спортивної діяльності в різних видах спорту, що у свою чергу 
дозволить визначитися з напрямками оптимізації умов та 
організації навчально-тренувального процесу. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СТЕПЕНЬ КОМФОРТА 

УЧАЩИХСЯ 
Сычик С.И., Пронина Т.Н., Червинский В.Л.*, 

Карпович Н.В. 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-

практический центр гигиены»,  
*Белорусский национальный технический университет, 

кафедра ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляемые 
источники энергии» г. Минск, (Республика Беларусь) 

В рамках международного проекта «Внутришкольная среда и 
заболеваемость органов дыхания у детей» в целях реализации 3-й 
региональной приоритетной задачи Европейского плана действий 
«Окружающая среда и здоровье детей» был проведен энергетический 
аудит в 10 школах г.Минска. Показатели энергопотребления школы 
оценивались с помощью опросника энергоэффективности и путем 
мониторирования показателей теплового режима с помощью 
портативного регистратора. Изучение степени комфорта выполняли с 
помощью опросника состояния комфорта учащихся, ощущений и 
симптомов состояния здоровья, возникающих при нахождении в 
определенном учебном помещении, и путем мониторирования 
показателей микроклимата. Замеры выполнялись в режиме реального 
времени на протяжении всего учебного дня. 

Инструментальные измерения выполнены в 38 учебных 
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помещениях 10 школ г.Минска различных проектов и времени 
постройки от 1950 до 2010 гг. в отопительный период на протяжении 
с января по апрель 2012 года. Исследования уровня комфорта 
учащихся выполнены путем интервьюирования 779 учащихся.  

Проведенный энергетический аудит выявил существенные 
тепловые потери в большинстве обследованных школьных зданий, в 
тоже время температура внутри помещений не была ниже 
установленных нормативов, в большинстве классов превышала 
национальные требования.  

Опрос учащихся в части отношения к параметрам 
микроклимата учебных помещений позволил отметить, что 
субъективная оценка свежести воздуха детьми снижалась к концу 
учебного дня. Так, если в начале дня воздух оценивали как «свежий» и 
«очень свежий» 81% учеников разных классов, то в конце занятий – 
только 54%, и соответственно возрастал удельный вес отрицательных 
субъективных оценок качества воздуха. Каждый третий учащийся, 
находящийся в классе с уровнем концентрации CO2 больше 1500 ppm, 
отмечал наличие головной боли (32%). 

На основании опросника по субъективной оценке комфорта 
учащихся дана количественная оценка степени комфорта учащихся – 
рассчитан индекс комфорта (далее – ИК) – интегральная оценка 
степени комфорта учащихся в определенных учебных помещениях – 
индекс комфорта – позволила с применением поправочных 
коэффициентов, учитывающих различный вклад отдельных факторов 
внутренней среды учебных помещений. Рассчитанный для каждого 
учащегося ИК колебался в пределах от 1,3 до 5 баллов, в среднем 
составил 3,83 балла, при максимальном значении 5 баллов 
(соответствует субъективной оценке комфорта «очень хорошо»). 
Средние величины ИК обследованных 38 учебных помещений 
колебались от 3,27 до 4,76 баллов. При этом в каждом третьем классе 
средние величины ИК всех учеников составили 4 и более баллов, что 
позволяет констатировать достаточную степень комфорта учащихся в 
существующих условиях. Определено снижение уровня комфорта при 
повышении температуры воздуха внутри учебных помещений          
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(r= - 0,35). 
Таким образом, реализация двух отдельных сегментов 

научного исследования позволила с одной стороны дать 
количественную характеристику энергетической эффективности 
школьных зданий с другой стороны оценить степень комфорта 
учащихся в данных конкретных условиях пребывания в учебных 
помещениях. 

ОЦІНКА АДАПТАЦІЇ УЧНІВ – ДІАГНОСТИКА 
РАННІХ ПОРУШЕНЬ ЗДОРОВ’Я 

Харковенко Н.М., Нечипоренко В.В., Сєдова Н.Т. 
ДП «НДІ МЕП Донбасу та вугільної промисловості 

МОЗ України», м. Донецьк 

Період навчання дітей в школі – це час інтенсивного росту, 
розвитку найбільш значимих функціональних перебудов, підвищення 
чутливості організму до дії факторів зовнішнього середовища. В 
динаміці навчання кількість школярів з відхиленнями у стані здоров’я 
зростає. Саме в школі більшість учнів набувають функціональні та 
патологічні зміни майже по всім класам захворювань. Однією із задач, 
вирішення яких забезпечить зміцнення здоров’я дітей та підлітків, є 
своєчасна діагностика якості здоров’я. 

Так як погіршення стану здоров’я школярів супроводжується 
зниженням функціональних можливостей організму, з цією метою 
було вивчено стан регуляторних систем організму та адаптації учнів 
до умов навчання в сільських школах. 

Загальна кількість спостережень склала 934 школярів 7-17 
років (472 хлопчиків і 462 дівчаток). Вивчено умови навчання та 
життя, показники фізичного розвитку і серцево-судинної системи. 
Стан здоров’я оцінено на основі аналізу результатів медичних оглядів. 

Встановлено, що задовільний рівень адаптації на протязі 
всього навчання виявлено частіше у хлопців, особливо у віці 8-11 
років. В динаміці навчання він достовірно (Р < 0,001) знижувався – від 
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98,1±1,9% у школярів молодших класів до 62,1±6,0% – старших 
класів. У дівчат-підлітків мав місце майже однаковий рівень 
задовільної адаптації (48,6%) та функціонального напруження 
(45,0%). В період навчання в школі у дівчат в 3,4 рази більше (Р < 
0,01), чим у хлопців діагностувалось функціональне напруження. В 
кінці навчання організм 17,1% хлопців та 45,2% дівчат знаходився в 
стані функціонального напруження адаптаційних механізмів. 
Незадовільну адаптацію, коли гомеостаз зберігається шляхом 
включення компенсаторних механізмів, мали хлопці-підлітки (8,6%) 
та дівчата середніх (3,6%) і старших (6,4%) класів. Зриву адаптації у 
учнів сільських шкіл Донецького регіону не зареєстровано. 

Виявлено, що умови навчання та життя сільських школярів 
Донецького регіону призводять до напруження адаптаційно-
приспособлювальних механізмів організму, яке вказує на зниження 
функціональних можливостей організму. 

Така ситуація потребує необхідності застосування 
профілактично-оздоровчих заходів вже в початкових класах, які 
мають ґрунтуватися на аналізі об’єктивної інформації щодо динаміки 
основних показників стану здоров’я дітей та підлітків протягом 
їхнього навчання. 

У результаті численних фізіологічних досліджень доведена 
можливість використання оцінки адаптаційних можливостей дитячого 
та підліткового організму для виявлення ризику розвитку 
захворювань. Визначення зриву адаптаційних можливостей, що 
характеризує наявність патологічного процесу, буде сприяти 
діагностиці ранніх порушень здоров’я, ще без наявності клінічних 
проявів [Квашніна Л.В., 2000, 2010; Бабій І.Л., Величко В.І., Венгер Я.І., 
2011; Полька Н.С., Гозак С.В., Єлізарова О.Т. та ін., 2013]. 
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ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РОЗКЛАДУ УРОКІВ ТА 
ТИЖНЕВОЇ ДИНАМІКИ РОЗУМОВОЇ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ З РІЗНОЮ 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Шапаєва О.С., Гаркавий С.І., Коршун М.М., Філатова І.М., 
Сімонова В.Г. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
м. Київ,  

Ліцей суспільно-природничого профілю № 303 

Розумова працездатність (РП) молодших школярів в динаміці 
тижня є інтегральним відображенням їх функціонального стану та 
можливості пристосуватися до навчального процесу з різною 
організацією фізичного виховання (традиційною та з 1 чи 2 заняттями 
плавання на тиждень). 

Мета. Встановлення особливостей тижневої динаміки 
розумової працездатності учнів молодшої школи з різною 
організацією фізичного виховання. 

Дослідженням охоплено 301 учень I-II групи здоров’я, які 
навчаються у 3 загальноосвітніх школах м. Києва. Діти однієї школи 
(контингент Е2, 96 осіб), крім обов’язкового уроку плавання 
займаються в басейні додатково на відміну від учнів іншої школи 
(контингент Е1, 95 осіб), які плавають лише під час уроку фізичної 
культури. Школярі контрольного контингенту (К, 110 осіб) не мають 
уроку плавання та не відвідують басейн. 

Проаналізовано розподіл навчального навантаження учнів у 
цих класах впродовж тижня. Сумарну за день важкість предметів 
(СВП) визначали, за адаптованою нами до умов України ранговою 
шкалою, яку рекомендовано до використання в Республіці Білорусь. 
Тижневу динаміку РП учнів до початку уроків вивчали всередині 
навчального року, використовуючи коректурну методику. Результати 
обробили методами варіаційної статистики, достовірність розходжень 
оцінили з використанням t – критерію Ст’юдента. Вплив СВП на РП у 
вівторок вивчили шляхом дисперсійного аналізу з оцінкою впливу за 
критерієм Фішера (F). Обчислення проведено за допомогою програми 
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Microsoft Office Excel 2007. 
При оцінці навчального навантаження за СВП встановлено, що 

лише 1 з 12 проаналізованих розкладів (8% випадків) відповідає 
вимогам ДСанПіН 5.5.2008 -01 щодо розподілу навчального 
навантаження протягом тижня. Серед причин невідповідності у 70% 
випадків лежить перевищення середнього за тиждень учбового 
навантаження в понеділок. В той же час було виявлено, що у 42% 
випадків частка учнів з незадовільно та погано виконаними 
коректурними пробами (КП) у вівторок зранку збільшується, 
порівняно з понеділком (p<0,05). Зазначене може бути свідченням 
розвитку гострої перевтоми у цієї частини учнів. З допомогою 
дисперсійного аналізу встановили, що висока СВП в понеділок 
достовірно впливає на ПП у вівторок (F = 15,98, p<0,001). 

Виявлено тенденцію до впливу організації фізичного 
виховання у вівторок на частку учнів з низьким рівнем РП (F = 3,28, 
p<0,1). Серед першокласників, які займаються плаванням (Е1 та Е2 
контингенти), виявлено достовірно вищий відсоток учнів з низьким 
рівнем РП у вівторок порівняно з К контингентом (56% та 61% проти 
30% відповідно, p<0,05). Однак вже у 2 класі частка учнів Е2 
контингенту, які незадовільно та погано виконали КП становить 8% 
проти 62% у Е1 контингенті та 41% у К контингенті (p<0,05). У 3 
класі Е2 контингенту незадовільно та погано виконали КП 25% учнів 
порівняно з 61% та 50% у Е1 та К контингентах відповідно. У 4 класі 
зазначені розходження зберігаються на рівні тенденції: частка учнів, 
які погано та незадовільно виконали КП становить 32% у Е2 
контингенті порівняно з 48% та 42% у Е1 та К контингентах 
відповідно (p<0,1). 

Отже, під час побудови розкладу занять у 1-4-х класах не 
враховуються особливості тижневої динаміки РП молодших школярів. 
Виявлено негативний вплив високого навчального навантаження в 
понеділок на вихідну РП у вівторок, зафіксовано розвиток гострої 
перевтоми у частини учнів у цей день. Водночас серед школярів 2-4 
класів, що мають додатковий урок плавання, частка учнів з погано 
виконаною КП достовірно нижча порівняно з контрольним 
контингентом і дітьми, які плавають 1 раз на тиждень. Це дозволяє 
зробити висновок про профілактичний вплив додаткового заняття в 
басейні на розвиток гострої перевтоми на початку тижня. 
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ОЦІНКА ПІДЛІТКАМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В 
ЗОНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ АЕС ТА РІВНЯ ЇХ ЗНАНЬ З 

ПИТАНЬ РАДІАЦІЙНОЇ ГІГІЄНИ 
Шевченко К.К., Прилипко В.А, Петриченко О.О., 

Озерова Ю.Ю. 
Державна установа «Національний науковий центр 

радіаційної медицини» Національна академія медичних наук 
України, м. Київ 

На найближче майбутнє одним із найбільш перспективних 
джерел електроенергії залишається атомна енергетика. Це вимагає 
усвідомленої необхідності дотримання високої культури безпеки. 
Можливість виникнення радіаційної аварії залежить від багатьох 
чинників, тому питання загальної готовності населення до дій в 
умовах аварійних ситуацій на АЕС залишається актуальним. 
Недостатньо висвітленні питання щодо відношення підлітків до 
впливу діяльності АЕС на природне середовище, рівень їх освіченості 
з радіаційної гігієни та щодо дій на випадок виникнення надзвичайної 
ситуації. 

Метою нашого дослідження стало вивчення рівня знань 
підлітків загальноосвітніх шкіл зони спостереження АЕС з радіаційної 
безпеки та відношення їх до перспектив розвитку ядерної енергетики. 

Соціологічне дослідження проводилося на території зони 
спостереження Рівненської атомної електростанції (РАЕС). Була 
розроблена стандартизована анкета до складу якої входило 43 
запитання, які були розподілені на окремі змістовні блоки: вплив 
діяльності АЕС на природне середовище та перспектив її розвитку, 
рівень знань з радіаційної безпеки, оцінка загальної екологічної 
ситуації. Загальна кількість опитаних підлітків (10-11 класи) в 
загальноосвітніх школах Володимирецького району Рівненської 
області склала 208 учнів (55,3% проживають у місті, 44,7% у сільській 
місцевості). Опитування учнів з індивідуальним заповненням анкети 
на протязі 45 хвилин під наглядом кваліфікованих інтерв’юерів 
проводилося в п’яти школах з різним рівнем акредитування. 

Результати дослідження. Проживання на території зони 
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спостереження РАЕС не турбує третю частину підлітків (34,6%), 
«турбує час від часу» – 36,1% , «іноді» – 26%, «постійно турбує» – 
3,4%. При цьому лише 5,3% підлітків вважає, що діяльність АЕС не 
впливає на об’єкти навколишнього природного середовища. Зміни що 
спостерігаються у водоймах підлітки пов’язують з діяльністю РАЕС, 
зокрема зниження прозорості води (72,6%), заболочення водойм 
(49%), збільшення кількості синьо-зелених водоростей – (46,2%). 

Основними факторами, які впливають на загальний 
екологічний стан території проживання для підлітків є радіаційне 
забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС (3,54 бали), 
безвідповідальність людей в повсякденні за стан навколишнього 
середовища (3,32 бали), хімічне забруднення оточуючого середовища 
(3,14 бали), наслідки діяльності АЕС (2,69 бали, відповідно до шкали: 
1 – зовсім не впливає, 5 – максимально впливає). 

Підлітки володіють знаннями, що таке радіоактивність 
(71,2%), види радіоактивного опромінення (93,3%), що таке період 
напіврозпаду (84,6%), при цьому залишилися без відповіді запитання 
про сумарну дозу опромінення населення від джерел природного 
походження та про додаткову дозу навантаження людини, що 
проживає поряд з АЕС. 75% опитаних не знайомі з дозиметричними 
приладами, їх призначенням, не мають навиків роботи з ними. 

Підлітки володіють навичками щодо заходів, які можуть 
захистити їх в перші години після аварії на АЕС за рахунок 
обмеження зовнішнього опромінення: зменшення часу перебування на 
відкритій місцевості, закриття вікон та дверей, перебування в 
приміщенні, використання марлевих пов’язок. 

Внутрішнє опромінення на думку учнів буде обумовлено 
продуктами харчування, зокрема грибами та лісовими ягодами 
(83,2%), фруктами та ягодами (60,9%), овочами (53,4%), зеленню 
(52,4%), рибою (44,7%). 

Щодо перспектив розвитку атомної енергетики, то 50% 
підлітків вважаю, що вона повинна розвиватися, але необхідно також 
розвивати інші джерела енергії. 9,6% підлітків вважають, що АЕС 
необхідно виводити з експлуатації негайно. 
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Гігієна харчування 
ТРАНСІЗОМЕРИ ЖИРНИХ КИСЛОТ. РОЛЬ В 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. НОРМУВАННЯ 
ВМІСТУ В ЖИРОВИХ ПРОДУКТАХ. АНАЛІТИЧНІ 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Вознюк О.О. 

Головне управління Держсанепідслужби у Вінницькій 
області, м. Вінниця 

В жировому обміні нашого тіла приймають участь біля 100 
жирних кислот. Жири в їжі – це в основному комплексі нейтральні 
молекули, утворені сполукою лужного гліцерину з жирними 
кислотами. 

Організм людини не в змозі синтезувати три жирні кислоти – 
лінольову, ліноле-нову і арахідонову, що необхідні для мембран 
клітин. Потреба організму в них не перевищує одного грама на добу. 

Молекули жирів складаються з гліцерину і жирних кислот. 
Розрізняють жирні кислоти двох основних видів – насичені і 
ненасичені. 

Геометричні ізомери ненасичених жирних кислот, маючи 
однакову хімічну структуру, відрізняються розташуванням атомів у 
просторі. 

Енергетично цис-конфігурація менш вигідна чим транс-
конфігурація. Однак природні органічні сполуки ненасиченого ряду, у 
більшості мають цис-будову. 

Трансізомери жирних кислот (ТІЖК) виявляються в природі в 
жирі жуйних тварин та в переробних жирах. 

Трансізомеризація подвійних зв’язків може також відбуватися 
під час тривалогозберігання жирів під впливом фізико-хімічних 
чинників навколишнього середовища, внаслідок проведення 
технологічних процесів тощо. 

Біогідрогенізація, так само як і промислова гідрогенізація, 
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приводить до множинної трансізмерії жирних кислот. ТІЖК можуть 
бути представлені, як у гідрованих оліях, так і у тваринних жирах. 
Середнє вживання людиною транс ізомерів жирних кислот складає ві 
2,7 до 12,8 г/добу. 

Трансжирні кислоти мають майже рівнозначну енергетичну 
цінність з іншими ненасиченими кислотами. Однак використання їх 
організмом затруднюється внаслідок транс ізомерії. Система окисних 
ферментів людини недостатньо пристосована для окислювання 
жирних кислот у транс-конфігурації. То ж їх споживання пов’язують з 
ризиком для здоров’я. Цис-конфігурація робить ненасичену жирну 
кислоту менш стабільною і більш піддатливою процесу енергетичного 
розщеплення. 

Жирні кислоти є складовою частиною фосфоліпідів, що 
формують мембрани клітин. Від стану і властивостей мембрани 
залежать найважливіші функції обміну речовин між клітиною і 
зовнішнім середовищем. 

Цисізомери мають більш низьку температуру плавлення, чим 
трансізо-мери. З наявністю кинків у цисізомерів зв’язують таку 
властивість клітинних мембран, як внутрішньомембранне 
транспортування деяких молекул. Трансізомери практично не здатні 
підтримувати цю важливу функцію клітинної мембрани і, крім того, 
знижують її текучість за аналогією з насиченими жирними кислотами. 
Жири не розчиняються у воді, та відповідно у крові людини, що є 
водним розчином. Для того, щоб оставити молекули жирних кислот в 
тканини, використовується систему ліпопротеїдів. Ці комплекси 
різняться за густиною та мають різні ступені атерогенності, тобто 
властивості створювати бляшки на внутрішній поверхні судин. Ці 
жирові бляшки здатні стимулювати тромбоз, порушення кровообігу і 
викликати тяжкі прояви атеросклерозу, як інфаркт ат інсульт. 

Транс жирні кислоти впливають на ліпопротеїди плазми крові 
більш атерогенно, ніж насичені жирні кислоти. 

В Україні найпоширеніший метод модифікації – гірогенізація 
жирів. 

Уникнути надмірної кількості транс ізомерів ЖК можна 
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каталітичною пере етерифікацію. При цій технології готування 
жирового продукту з консистенцією вершкового масла досягається 
ретельним змішуванням рідких рослинних олій з твердими жирами 
рослинного походження. Жировий продукт, що виходить- не містить 
холестерину, не містить трансформ жирних кислот. 

Контроль і маркування транс ізомерів жирних кислот у 
харчових продуктах в багатьох країнах є обов’язковим. 

Для оцінки якості олій і жирів необхідні сучасні методи 
фізико-хімічного аналізу. При цьому найбільш доступний і 
перспективний – метод газорідинної хроматографії. 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ВИПАДКІВ ОТРУЄНЬ 
НАСЕЛЕННЯ ДИКОРОСЛИМИ ГРИБАМИ У 

ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Жданов В.В., Бірюков С.В., Варнакова С.О. 

Головне управління Держсанепідслужби у Луганській 
області, м. Луганськ 

Актуальність проблеми отруєнь дикорослими грибами для 
Луганської області обумовлена щорічною реєстрацією випадків 
грибних отруєнь як серед дорослого населення області, так і серед 
дітей. 

За період 2000-2013 рр. в області зареєстровано 701 
потерпілого від отруєнь дикорослими грибами, з них дорослих – 597 
(85%) осіб та 104 дитини (15%). За вищевказаний період середньорічні 
показники по області склали: щодо загальної кількості потерпілих – 
50, летальність становить 13,5%. Показник летальності серед дітей в 
1,3 рази вищий, ніж серед дорослих, що пов’язано з анатомо-
фізіологічними особливостями дитячого організму, та можливо 
відносно великою кількістю вжитих грибів та відповідно токсинів, що 
поступили з ними, у перерахунку на масу тіла дитини. 

Серед потерпілих осіб питома представників чоловічої та 
жіночої статі майже рівна, відповідно – 49,8% та 50,2%. За віковими 
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показниками особи 18-25 років – 17%, 25-60 років – 66%, 60 років і 
більше – 17%. 

За клінічним перебігом отруєння дикорослими грибами 
важкий стан відмічався у 259 потерпілих (37%), середній – у 377 
(54%), легкий – у 65 (9%). При цьому терміни лікування потерпілих 
склали: до 7 діб – 22%, від 7 до 21 доби – 57%, більше 21 доби – 21% 
от всіх випадків. 

Найбільшу кількість випадків грибних отруєнь по області було 
зареєстровано у 2000 році – 254. Потерпіло 353 особи (тобто 50% від 
загальної кількості потерпілих у 2000-2013 рр.), з них 310 дорослих та 
43 дитини, відмічалась і найбільша летальність – 43 особи (45% від 
загальної кількості померлих від грибних отруєнь у 2000-2013 рр.), з 
них: 34 дорослих та 9 дітей. 

Загострення у 2000 році епідемічної ситуації з випадками 
отруєнням дикорослими грибами (у попередні роки реєструвалися 
лише поодинокі випадки отруєнь) вимагала невідкладного 
впровадження додаткових запобіжних заходів. 

Перш за все було проведено ретельний аналіз проблеми 
отруєнь грибами населення області, за результатами котрого стало 
можливим визначити основні причинами, що обумовили масовість 
випадків отруєнь дикорослими грибам, перш за все: 

1. Особливості еколого-кліматичних умов, характерних для 
південно-східного регіону України, коли навіть у відносно посушливі 
роки короткочасні дощі та зливи, що випадають у літні та осінні 
місяці, забезпечують сприятливі умови для інтенсивного зростання на 
території області грибів відкритого ґрунту. 

2. Відсутність в області значної кількості великих лісових 
масивів та оптимальних умов для зростання класичних їстівних 
трубчатих грибів. Населенням збирання грибів здебільше 
здійснюється у лісопосадках уздовж автодоріг, залізниць, полів, біля 
промислових підприємств та копалень тощо (87% випадків грибних 
отруєнь). Як наслідок основну питому вагу серед грибів, які збирає 
населення, складають пластинчаті гриби, серед яких зустрічається 
багато видів неїстівних, умовно-їстівних та отруйних грибів, у т.ч. 
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роду Amanita. 
3. Більшість потерпілих від отруєнь грибами склали мешканці 

міст та шахтарських селищ, які втратили зв’язок із природою 
внаслідок урбанізації, та не мають необхідних знань та достатніх 
практичних навичок щодо збирання грибів. При опитуванні потерпілі 
найчастіше навіть не могли назвати або визначити гриби, що вони 
власноруч збирали. Смертельні отруєння грибами були викликані 
найчастіше блідою поганкою, яку потерпілі не змогли відрізнити від 
схожих їстівних грибів та помилково вжили у їжу.  

4. Значна кількість випадків отруєнь грибами отруєння 
реєструються серед соціально-незахищених прошарків населення 
(пенсіонери, безробітні та інші), які мають достатньо часу для 
збирання дикорослих грибів та розглядають їх в певній мірі як один із 
засобів поповнення «продовольчого кошика». 

5. Переважна більшість випадків носить сімейний характер, 
коли всі потерпілі є членами однієї родини або пов’язані між собою 
родинними зв’язками. Групами ризику при отруєннях грибами є особи 
вікових груп 50-70 років та діти. 

За ініціативою державної санітарно-епідеміологічної служби в 
області було розроблено та впроваджено комплексну систему 
організаційно-профілактичних заходів, визначено чіткий порядок та 
забезпечено міжвідомчу оперативну взаємодію фахівців 
санепідслужби, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, 
управління МНС в Луганській області, інших зацікавлених установ та 
закладів щодо аналізу випадків отруєннями грибами, адекватності та 
ефективності проведених заходів, надання кваліфікованої медичної 
допомоги, проведення роз’яснювальної роботи серед населення тощо. 

Були виділені місця збору грибів та підготовлені карти-схеми 
місць, зібрані на території яких гриби найчастіше були пов’язані з 
випадками отруєнь. Визначені небезпечні «грибні місця», про що 
активно інформувалося населення з використанням доступних засобів 
масової інформації. 

В цілому завдяки прийнятому комплексу заходів з 
використанням системи гігієнічного моніторингу в області на протязі 
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останніх років в цілому вдалося стабілізувати ситуацію щодо грибних 
отруєнь. Як наслідок, у 2013 році випадків отруєння дикорослими 
грибам в області зареєстровано у 23 рази менш ніж у 2000 році, 
загальна кількість потерпілих зменшилась у 16 разів. 

Як позитивне також слід відзначити те, що за останні роки 
значно зросла інформованість населення області, а це у свою чергу 
приводить до звертання за медичною допомогою вже при перших 
клінічних ознаках отруєння, своєчасного проведення розслідування 
випадків та госпіталізації потерпілих. 

Переважна більшість потерпілих госпіталізується в лікарні в 
першу добу від проявів ознак грибного отруєння, що дозволяє 
своєчасно надавати їм кваліфіковану медичну допомогу та 
врятовувати життя. У порівнянні з 2000 роком показник смертності 
зменшився у 18 раз, а показник летальності – у 1,7 раз. 

Одночасно слід відзначити, що незважаючи на певну 
позитивну динаміку щодо зменшення випадків грибних отруєнь 
грибами потенційна небезпека їх виникнення та набуття масового 
характеру продовжують існувати оскільки фактично продовжують 
мати місце вищезазначені фактори, що їх спричиняють. 

Практика свідчить що, найбільш важливими та дієвими є 
профілактичні заходи, що спрямовані саме на особу грибника. Їх 
ефективність не менша ніж від впровадження обмежувальних та 
інших заходів. 

ВМІСТ ЕСЕНЦІАЛЬНИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ 
ЦИНКУ ТА МІДІ В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
Любарська Л.С. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ» м. Київ 

Незбалансоване та недостатнє споживання життєво важливих 
мінеральних речовин з продуктами харчування має негативний вплив 
на здоров’я дорослого та дитячого населення. Дефіцит мікро- і 
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мікроелементів в організмі людини може призвести до порушення 
збалансованої роботи всього організму та розвитку патологічних 
станів. 

Останнім часом підвищену увагу вчених привертає 
забезпеченість дорослого та дитячого населення України 
есенціальними мікроелементами та їх впливу на здоров’я людини. 

Метою нашого дослідження була оцінка фактичного вмісту 
есенціальних мікроелементів цинку та міді в харчових продуктах 
сучасного продовольчого ринку України. Для цього протягом п’яти 
років нами визначався вміст міді та цинку в продуктах вітчизняного та 
імпортного виробництва ринку України, методом інверсійної 
вольтамперометрії. Проведено також порівняльний аналіз отриманих 
значень вмісту даних мікроелементів в харчових продуктах з 
аналогічними даними, отриманими в другій половини ХХ століття 
(згідно довідкових таблиць «Химический состав пищевых продуктов», 
Скурихин И.М., 1979р.). Отримані нами результати представлені в 
таблиці. 

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок , що 
фактичний вміст цинку та міді значно знижений в порівняні з 
аналогічними продуктами середини та кінця XX століття. Найбільше 
зменшення цинку відмічено в яйцях курячих на 62,2%, м’ясній та 
молочній продукції на 17,0–53,0%. Також зменшення цинку виявлено 
в крупах на 8,4–38,2%, овочах на16,2–68,2% та апельсинах на 41,0%. 

Найбільше зниження вмісту міді виявлено в молоці на 64,0%, 
сирі твердому на 78,0% та кисломолочному на 46,2%. В продуктах 
тваринного походження відмічено зменшення міді в яйці курячому на 
22,9%, м’ясі на 28,1-40,6%. Також зменшення міді виявлено в крупі 
гречаній на 22,5% та рисовій на 15,2%, в овочевій продукції на 47,0-
65,7% та фруктах – яблука на 52,7%, апельсинах на 14,9%. 

Єдиний продукт в якому було відмічено підвищення цинку на 
6,1% та міді на 26,9% була риба минтай. 

 
 



 
Таблиця 

Фактичний вміст цинку та міді в продуктах харчування 

Продукти харчування 
Фактичний вміст 
Cu мг/кг (середні 

значення) 

Довідникові данні 
мг/кг (Скурихин, 

1979р.) 

Фактичний вміст 
Zn мг/кг (середні 

значення) 

Довідникові данні 
мг/кг (Скурихин, 

1979р.) 
Молоко стерилізоване 0,18±0,06 0,50 1,88±0,83 4,00 
Кефір жирний 0,18±0,09 0,10 2,15±0,81 4,00 
Йогурт 0,19±0,07 0,10 2,15±0,71 4,00 
Сир кисломол. жирний 0,4±0,10 0,74 3,7±0,1 3,94 
Сир твердий Російський 1,10±0,21 5,00 25,40±4,6 35,00 
М‘ясо свинина 0,69±0,32 0,96 14,60±2,45 20,70 
М‘ясо яловичина 1,08±0,39 1,82 26,89±7,44 32,40 
Яйце куряче 0,64±0,26 0,83 4,19±0,88 11,10 
Риба минтай 1,65±0,7 1,30 11,91±3,17 11,20 
Крупа рисова 2,12±0,74 2,50 12,99±3,98 14,20 
Крупа гречана 4,96±1,43 6,40 12,66±3,12 20,50 
Картопля 0,48±0,16 1,40 2,24±0,54 3,60 
Капуста білокачанна 0,34±0,19 0,75 1,96±1,05 4,00 
Цибуля ріпчаста 0,45±0,31 0,85 2,7±1,07 8,50 
Буряк 0,55±0,44 1,40 3,56±1,95 4,25 
Яблуко 0,52±0,36 1,10 1,51±0,8 1,50 
Апельсин 0,57±0,33 0,67 1,18±0,46 2,00 



Проведені нами дослідження свідчать про те, що в наш час 
населення України з продуктами харчування отримує меншу кількість 
есенціальних мікроелементів міді та цинку ніж у 70-80-х роках, що 
може суттєво вплинути на забезпеченість ними населення. 

КУЛЬТИВОВАНІ ГРИБИ У ХАРЧУВАННІ 
НАСЕЛЕННЯ 

Мельниченко Т.І., Петренко О.Д. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ» м. Київ 

За даними міжнародних організацій (ООН, ВООЗ), постійне 
зростання чисельності населення потребує пошуку та розробки нових 
джерел їстівних речовин, насамперед, білку. Важливу роль при цьому 
відводять культивованим грибам. Їстівні гриби, що культивують на 
рослинних субстратах, містять понад 35% протеїнів, незамінні 
амінокислоти, ненасичені жирні кислоти, вітаміни, найважливіші 
макро- і мікроелементи, антиоксиданти та інші біологічно активні 
сполуки. Гриби багаті на лізин, триптофан і треонін, а також на залізо 
і кобальт, вони є джерелом вітамінів С, D, E і групи В. У світі 
культивовані гриби використовують для виготовлення спеціальних і 
функціональних продуктів харчування та як сировину для 
виробництва лікарських препаратів. 

Особливе значення культивовані гриби мають для населення 
України, що проживає в умовах забруднення навколишнього 
середовища екотоксикантами та відчувають дефіцит окремих 
нутрієнтів в раціоні харчування. Крім того, важливою проблемою в 
Україні є неконтрольоване збирання населенням та вживання в їжу 
дикорослих грибів, що стає причиною щорічних отруєнь. На рисунку 
1 наведено дані МОЗ України стосовно кількості постраждалих 
внаслідок отруєння грибами у 2008–2012 рр. 
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Рисунок. Кількість постраждалих внаслідок отруєння грибами 

у 2008–2012 рр. 
 
Очікується, що широке впровадження в харчування населення 

культивованих грибів дозволить знизити споживання дикорослих. 
Економічне значення грибівництва зумовлене, насамперед, 

високою продуктивністю – урожайність шампіньйонів може сягати 
200 кг/м² на рік. Крім того, іншими перевагами культивування грибів є 
можливість вирощування грибів протягом всього року, використання 
відходів інших галузей сільського господарства після утилізації, 
вирощування грибів у пристосованих приміщеннях. Але зростання 
обсягів вирощування їстівних грибів в Україні порівняно з країнами 
Європи досить низьке, а нормативно-методична база галузі 
недосконала. 

Разом з тим, для збереження навколишнього середовища і 
отримання якісної і безпечної продукції необхідно дотримуватися 
належних санітарно-гігієнічних вимог. 

Незважаючи на те, що грибівництво є досить вагомою 
сільськогосподарською галуззю, дотепер відсутні адекватні санітарно-
гігієнічні вимоги до розміщення, утримання території та 
облаштування підприємств, водозабезпечення і каналізації, до 
освітлення, вентиляції та кондиціонування повітря, опалення, до 
виробничих і допоміжних приміщень, устаткування та інвентарю, 
виробничих і технологічних процесів, які застосовуються при 
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культивуванні їстівних грибів і міцелію зернового посівного, 
виробництва ґрунту покривного і міцелію субстратного. Важливим є 
визначення вимог до зберігання, транспортування і реалізації готової 
продукції, обов’язків та відповідальності адміністрації. 

Все вищезазначене обумовлює необхідність створення 
актуальної та відповідної сучасним вимогам нормативної бази, у тому 
числі санітарних правил з утримання підприємств галузі грибівництва. 

ОЦІНКА ВМІСТУ ЙОДУ В ЗБАГАЧЕНИХ 
ЙОДВМІСНИМИ СПОЛУКАМИ ПРОДУКТАХ 

ХАРЧУВАННЯ 
Петренко О.Д., Мельниченко Т.І. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ» м. Київ 

Дефіцит мікронутрієнтів є провідним фактором виникнення 
аліментарно обумовлених захворювань, підвищення рівня загальної 
захворюваності, зниження опору організму до несприятливих 
факторів навколишнього середовища. Низький вміст більшості 
вітамінів і мікроелементів у харчових продуктах обумовлений, 
насамперед, збідненням ґрунтів, забрудненням навколишнього 
середовища екотоксикантами, а також впровадженням різноманітних 
технологічних операцій на етапі обробки сировини для подовження 
термінів зберігання, надання кращого товарного вигляду тощо, що 
знижує вміст мікронутрієнтів у готовому продукті. 

За результатами наших досліджень фактичний вміст селену, 
міді, цинку, йоду та заліза в харчових продуктах загального вжитку 
відрізняється від розрахункових показників. Так, в більшості 
досліджених проб харчових продуктів кількість цинку і міді 
недостатня, а вміст заліза та йоду – суттєво знижений, що дозволяє 
припустити наявність у населення аліментарного дефіциту цих 
елементів.  

Враховуючи що більшість регіонів України віднесені до 
ендемічних за йоддефіцитом територій, а рівень захворюваності на 
патологію, спричинену цією недостатністю, є значним та має 
тенденцію до підвищення у подальшому, актуальним є пошук 
адекватних профілактичних заходів та їх гігієнічна оцінка. 
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Споживання звичайних харчових продуктів не в змозі 
задовольнити потребу населення в йоді. Одним з ефективних та 
доцільних методів забезпечення додаткової кількості цього 
мікроелементу в раціоні харчування населення є розробка та 
впровадження харчових продуктів, збагачених йодвмісними 
сполуками природного або синтетичного походження. Проведені нами 
дослідження вмісту йоду в збагачених продуктах харчування, 
розроблених технологами, доводять ефективність застосування 
йодказеїну, цистозіри, фукусів, еламіну та ламінарії для збагачення 
харчових продуктів йодом (таблиця). 

Вміст йоду в продуктах, збагачених йодвмісними сполуками 

Зразок Йодвмісна 
добавка 

Вміст йоду, Мm, 
мг/кг 

Хліб білий 
– 0,0760,009 

йодказеїн 0,4310,003 

Яйця перепелині 
– 2,1050,310 

цистозіра 3,3350,290 

Соус майонезний 
– 0,0070,001 

фукус 3,8250,411 
еламін 4,5900,554 

Морожені 
напівфабрикати (котлети) 

– 0,0880,007 
ламінарія 4,6670,790 

Паста овочева без 
термічної обробки ламінарія 40,8204,920 

Паста овочева термічно 
оброблена ламінарія 33,5403,680 

Бісквіт  – 0,0830,010 
Бісквіт «Здоров’я» еламін 2,1570,340 
Булочки «Здоровинка» йодказеїн 0,8560,091 

Слід зазначити, що в процесі внесення збагачуючої добавки та 
подальшої обробки продукту частина йоду втрачається, проте 
застосування йодказеїну або йодвмісних добавок природного 
походження дозволяє отримати харчові продукти з достатньо високим 
вмістом йоду для застосування їх з метою оптимізації харчування як 
окремих груп (діти, вагітні та ін.), так і всього населення України. 
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ОЦІНКА БІЛКОВОЇ КОМПОНЕНТИ МІЦЕЛІЮ 
ГРИБІВ G.LUCIDUM ТА P.OSTREATUS, 
КУЛЬТИВОВАНИХ НА ПОЖИВНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ, ЗБАГАЧЕНОМУ ЦИТРАТАМИ 
БІОМЕТАЛІВ 

Ященко О.В., Гуліч М.П., Ємченко Н.Л., Бісько Н.А.*, 
Моісеєнко І.Є., Ольшевська О.Д., Ятченко О.О. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ»,  
*Інститут ботаніки ім. Н.Г. Холодного НАН України, м. Київ 

Гриби до останнього часу відносились до найменш відомих 
джерел харчової сировини. Сьогодні спостерігається підвищена увага 
до вивчення можливості використання грибів не тільки як продукту 
харчування, але і як цінної сировини високої біологічної дії. Як резерв 
харчових і біологічно активних речовин розглядається міцелій вищих 
їстівних та лікарських грибів, отриманих за новітніми біотехно-
логіями, а саме при глибинному культивуванні їх на рідкому 
поживному середовищі. Цей спосіб дає можливість шляхом 
варіювання складу і концентрації окремих сполук металів, які вводять 
у рідке середовище, отримати оптимальні для засвоєння людиною 
композиції через утворення хелатних сполук, наприклад, цитратів 
біометалів. 

Метою наших досліджень є наукове обґрунтування 
можливості використання в продуктах спеціального призначення 
міцелію грибів G.lucidum і P.ostreatus, вирощених на поживних 
середовищах, збагачених цитратами біометалів. 

Нами проведено оцінку як вмісту, так і біологічної цінності 
білка міцелію грибів G.lucidum і P.ostreatus при глибинному культи-
вуванні їх на поживних середовищах, збагачених цитратами Zn, Se і 
Ge. 

Результати визначення вмісту азоту та загального білка в 
міцелії гриба G.lucidum показали, що порівняно з контролем вміст 
загального білка збільшується в міцелії гриба, поживне середовище 
якого містило Zn і Se. Так, вміст загального білка в міцелії гриба, в 
поживному середовищі якого був присутній цитрат Zn був більшим 
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порівняно з контролем на 47,0%, а порівняно з поживним 
середовищем з сульфатом Zn - на 20,3%. Вміст білка в міцелії гриба 
G.lucidum, вирощеного на поживному середовищі з цитратом Se, 
перевищував його вміст в контрольному варіанті на 36,4%. 

Для міцелію гриба P.ostreatus збільшення відносно в біомасі 
білка було відмічено для варіанту поживного середовища з цитратом 
Zn на 11,3%, з цитратом Ge на 13,1%. 

Визначення біологічної цінності білка показало, що при 
вирощувані гриба G.lucidum на поживному середовищі, збагаченому 
цитратом Zn, збільшується сума як незамінних (на 42,0%), так і 
замінних (на 49,7%) амінокислот білка порівняно з контролем та 
відповідно на 18,5 і 24,7% порівняно з білком міцелію гриба, 
вирощеного на середовищі, збагаченому сульфатом Zn. Показник 
відношення суми незамінних амінокислот до суми замінних 
амінокислот білка міцелію гриба у всіх варіантах приблизно 
відповідав величині 0,4, яка вважається за оптимальну. 

Для білка міцелію гриба P.ostreatus картина була дещо іншою. 
Для варіанту вирощування гриба зі збагаченням поживного 
середовища сульфатом цинку і з сумішшю цитратів сума незамінних 
амінокислот збільшилась відповідно на 73% і 69%. Для варіантів 
середовищ з цитратами Ge і Zn ці величини склали 40 і 25%, а 
співвідношення Σ НЗАК і Σ ЗАК було 0,5 і 0,62, за рахунок 
підвищеного вмісту незамінних АК. 

Встановлено, що білок міцелію грибів G.lucidum і P.ostreatus 
мали показник амінокислотного скору відповідно 63% і 80% та індекс 
поживності 13,24 і 12,91. Індекс поживності білка міцелію гриба 
G.lucidum, отриманого на поживному середовищі з цитратами Se і Ge, 
як і сульфату Zn був вдвічі меншим. 

За результатами проведених досліджень можна зробити 
висновок, що цитрати Zn, Se і Ge індукують синтетичну активність 
міцелію грибів G.lucidum і P.ostreatus, збільшуючи в ньому вміст 
білка, а також підвищують біологічну цінність білка міцелію обох 
грибів.  
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Гігієна праці 
ДО ПРОБЛЕМИ ГІГІЄНІЧНОГО 

РЕГЛАМЕНТУВАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ У 
ВИРОБНИЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Демецька О.В., Ткаченко Т.Ю., Мовчан В.О., Леоненко Н.С., 
Белюга О.Г. 

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ 

Застосування нанотехнологій сприяє прогресу в різних сферах 
людської діяльності (медицина, промисловість, сільське господарство, 
охорона навколишнього середовища) та може суттєво підвищити 
якість життя громадян. В свою чергу, розвиток нанотехнологій та 
поява значної кількості нових продуктів супроводжуються значним 
відставанням у розробці регламентів безпеки щодо їх виробництва та 
використання. Варто зазначити, що в сучасних умовах для 
забезпечення нанобезпеки на виробництві гігієнічне нормування 
залишається головним у системі створення безпечних умов праці для 
працівників, а також у розробці заходів профілактики. Нормування 
нових матеріалів (продуктів нанотехнологій) ускладнено через 
відсутність стандартизованих протоколів оцінки впливу наночастинок 
на об’єкти оточуючого середовища та відповідних регламентів. 
Однак, якщо ультрадисперсні частинки (частинки розміром від 1 до 
100 нм, що є побічним продуктом відомих процесів — зварювання, 
згорання дизельного пального та ін.) на даний момент не потребують 
додаткового нормування, то власне наночастинки/наноматеріали 
(частинки розміром від 1 до 100 нм, які спеціально отримані за 
допомогою сучасних технологій) повинні підлягати тестуванню та 
регламентації. 

Розрахункові методи та стратегії, рекомендовані інститутами 
професійної безпеки та здоров’я США, Німеччини, Британським 
інститутом стандартів та ін., мають бути перевірені на практиці та в 
разі необхідності зкориговані з урахуванням експерименталь-
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них даних. В даний час кількість стандартів експозиції по 
наноматеріалам на робочому місці обмежена. Зокрема, Національним 
Інститутом Професійного Здоров’я та Безпеки США (NIOSH) 
рекомендовані ліміти експозиції на робочому місці для диоксиду 
титану (наноматеріал), вуглецевих нановолокон, включаючи 
одношарові вуглецеві нанотрубки, а також для вуглецевої сажі 
(наноматеріал). В свою чергу, в Україні не визначені гігієнічні 
регламенти та стандарти безпеки для наночастинок/наноматеріалів; 
дослідження токсичності наноматеріалів є некоординованими. 

Як відомо, кожен із рівнів регламентування в залежності від 
властивостей речовини та умов її обігу включає необхідний обсяг 
токсиколого-гігієнічної інформації, передбачений відповідними 
нормативно-технічними документами. Діапазон цих вимог досить 
широкий: від первинної токсиколого-гігієнічної оцінки до розробки 
санітарно-гігієнічного нормативу по повній програмі 
експериментально-токсикологічних та епідеміолого-гігієнічних 
досліджень. 

Певний інтерес становили розрахунки ОБРВ р.з. на підставі 
даних токсикологічних досліджень, отриманих підрозділами 
Інституту. Зокрема, було зроблено спробу розрахувати ОБРВ р.з. для 
наночастинок сульфіду свинцю різних розмірів на підставі даних 
токсикологічних досліджень in vitro та in vivo, які було зіставлені з 
розрахунковими ОБРВ для наноматеріалів (на підставі коефіцієнтів 
безпеки, рекомендованих Британським Інститутом Стандартів, та 
результатами власних виробничих досліджень). Було встановлено, що 
значення ОБРВ р.з., отримані на підставі експериментальних даних 
токсичності сульфіду свинцю 26–34 нм in vitro та сульфіду свинцю 
розмірами 26-34 нм та 50-80 нм in vivo, кореспондує з розрахунковою 
ОБРВ р.з. для нанорозмірного свинцю (0,001 мг/м³) (при вмісті в 
повітрі робочої зони на рівні 0,0003–0,001 мг/м³). Також на підставі 
даних токсикологічних досліджень було встановлено, що значення 
ОБРВ р.з. для наночастинок CdS в повітрі робочої зони (0,003 мг/м³) 
кореспондує зі значенням ОБРВ р.з., розрахованим за допомогою 
коефіцієнтів безпеки для наноматеріалів (0,001 мг/м³), та може бути 
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зіставленим із концентраціями нанорозмірного кадмію в повітрі 
робочої зони (0,001-0,002 мг/м³). 

Таким чином, враховуючи наведене, вважаємо доцільними 
подальші дослідження з розробки проблеми “наноспецифічної” 
оцінки ризику та пошуку адекватних підходів регламентування 
наноматеріалів. 

ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ РАБОТЕ С ПЕСТИЦИДАМИ 
Клочкова О.П. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-
практический центр гигиены», г. Минск (Республика 

Беларусь) 

Поиск наиболее значимых факторов, которые могут вносить 
потенциальный вклад в формирование риска для здоровья людей, 
контактирующих со средствами защиты растений, является одним из 
направлений, требующих всестороннего изучения в условиях 
стабильно высокого уровня применения пестицидов. 

Выделены основные факторы, играющие роль в формировании 
потенциального риска для людей, которые связаны с пестицидами, а 
также дана их характеристика. 

К таким факторам относятся: наличие и использование средств 
индивидуальной защиты, доза поступающих средств защиты растений 
в организм человека, экспозиция воздействия, погодные условия, 
химические свойства средств защиты растений (пестицидов), 
токсикологические свойства средств защиты растений (пестицидов), 
используемые техника и оборудование, состояние здоровья населения 
(наличие хронических заболеваний, в том числе аллергических), 
возраст, стаж работы с пестицидами и другими химическими 
веществами, наличие специального образования или знаний, 
соблюдение правил производственной и личной гигиены, разумная 
настороженность при обращении с любыми химическими 
композициями, в том числе и пестицидами. 



 252 

Проведена градация факторов по их значимости и возможному 
вкладу в формирование потенциального риска отдельно для группы 
работающих с пестицидами, связанных профессиональной 
деятельностью в сельском хозяйстве, и для населения, имеющего 
ограниченный контакт с пестицидами при выполнении работ в 
личных подсобных хозяйствах. 

Экспертиза средств защиты растений (пестицидов) должна 
проводиться с учетом потенциального риска воздействия и быть 
направлена на предотвращение их неблагоприятного воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду. 

Установление четких причинно-следственных связей между 
воздействием химических факторов и развитием специфических 
заболеваний позволит разработать комплекс профилактических 
мероприятий, а также снизить вклад изученных факторов в 
формирование риска для здоровья людей. 

ПРОФЕСІЙНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ У 2002-2013 РОКАХ 
Колпакова Т.М., Мельник Л.М., Нікулін В.Ю., Кукіна І.В. 

Головне управління Держсанепідслужби у Харківській 
області, м. Харків 

Професійна захворюваність в Україні залишається складною 
соціально-економічною і медичною проблемою. Харківська область за 
рівнем професійної захворюваності в Україні в останні роки займає 5–
6 місце. Кількість об`єктів, санітарний стан яких вкрай незадовільний 
та на яких зафіксовані перевищення ГДК, ГДР факторів виробничого 
середовища, складає 9,2%. У шкідливих і небезпечних умовах 
залишаються працювати більше 32 тисяч осіб (10,6% від загальної 
кількості працюючих), у тому числі більше 9 тисяч жінок.  

У 2002-2013 рр. професійні захворювання реєструвалися на 
підприємствах, що відносяться до галузей машинобудування (81,9%), 
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виробництва будматеріалів (5,8%), будівництва (2,9%), в інших 
галузях (5,3%) та у лікувальних закладах (4,1%). 

Аналіз рівнів професійної захворюваності за останні 12 років 
свідчить про стійку тенденцію до зниження: з 182 випадків у 2002 р. 
(6,0 на 10 000 працюючих) до 100 випадків у 2013 р. (3,3 на 10 000 
працюючих). 

В структурі професійних захворювань 73,2% від загальної 
кількості належить пиловим хворобам органів дихання (хронічні 
обструктивні захворювання легень 47,0%, пневмоконіози 26,2%), 
11,6% – хворобам органів слуху (хронічна сенсоневральна 
приглухуватість), 3,7% – туберкульозу органів дихання та 3,5% – 
вібраційній хворобі. 

Професійні захворювання виявлялися в основному у вікових 
групах від 50 до 60 років (52,5% випадків) і від 60 до 70 років (22,2% 
випадків). Найбільша кількість профзахворювань зареєстрована у 
працівників, які працювали в умовах впливу шкідливих факторів 
виробничого середовища понад 20 років (37,2% випадків) та понад 10 
років (30% випадків). 

Високий рівень профзахворюваності пилової етіології 
обумовлений тим, що на промислових підприємствах велика кількість 
працюючих зайнята у виробництвах, де існуючими технологічними 
процесами неможливо досягти зниження рівнів запиленості на 
робочих місцях до гранично-допустимих концентрацій, а саме у 
ливарних, ковальських цехах, на зварювальних дільницях тощо. По 
професійному складу захворювання реєструються у працівників 
основних професій: обрубників, формувальників, 
електрозварювальників, стрижневиків, заточувальників тощо. 
Основними причинами, що призводять до виникнення 
профзахворювань, є недосконалість технологічних процесів, що 
виконуються на підприємствах (60,2%), тривала робота працівників в 
умовах впливу шкідливих виробничих факторів (17,7%), 
недосконалість санітарно-технічних установок (8,6%) та 
конструктивні недоліки машин, механізмів, виробничого обладнання 
(6,9%). 
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Серед шкідливих виробничих факторів, які є причиною 
формування профпатології – пил (71,3%), шум (11,7%), локальна 
вібрація (3,5%), біологічний фактор (3,8%), хімічні речовини (3,2%), 
динамічне та статичне перевантаження (0,8%). За останні роки значно 
почастішали випадки професійної патології від сполученої дії 
декількох виробничих факторів водночас (пил + шум, вібрація + шум, 
вібрація + пил та ін.). 

З метою профілактики виникнення професійних захворювань, 
своєчасного виявлення протипоказань до роботи зі шкідливими 
виробничими факторами та виявлення професійної патології на ранніх 
стадіях розвитку необхідно: 
 забезпечити своєчасне і повне охоплення попередніми та 

періодичними медичними оглядами працівників промислових 
та сільськогосподарських підприємств; 

 провести заміну застарілого устаткування, привести основні 
виробничі фонди підприємств у відповідність до нормативних 
вимог; 

 забезпечити в повному обсязі працівників засобами 
індивідуального і колективного захисту згідно вимог діючого 
законодавства; 

 забезпечити систематичний контроль з боку роботодавця та 
контролюючих органів за виконанням оздоровчих заходів на 
підприємствах. 

ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ 
ЗАСТОСУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИХ ДЖЕРЕЛ 
СВІТЛА НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Мартіросова В.Г., Добровольский А.Н. 
ДУ «Інститут медицини праці НАМН», ЦМХО (м. Київ) 

Питання економії електроенергії в Україні є 
загальнодержавною проблемою. З 2008 року виконується Державна 
цільова науково-технічна програма «Розробка і впровадження 
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енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних 
систем на їх основі» затверджена Кабінетом Міністрів України. 

Співробітниками інституту медицини праці протягом 
декількох років вивчається медичний аспект цієї програми , 
пов’язаний з дослідженнями впливу світлодіодного випромінювання 
на деякі основні системи організму людини. 

Діоди LED являє собою напівпровідниковий елемент з 
випромінюючим «р-н» переходом в гетероструктурі. Перші білі СД 
з’явилися в 1991 році, після розробки СД зі спектром світіння в 
області 400-500 нм. Нами проведена гігієнічна оцінка ефективності 
СД освітлення на основі порівняльного аналізу параметрів і 
характеристик люмінесцентних і СД ламп, на підставі якої 
встановлено значне переважно останніх. Основним є переважна 
складова видимого випромінювання в оптичному діапазоні, 
відсутність ртуті при їх виробництві (усувається проблема її 
утилізації), високий коефіцієнт передачі кольору, великий 
температурний діапазон роботи (від -40 до +40ºС), вибухо- та 
пожежобезпечність (оскільки низька робоча напруга – 3–12 в), 
сумісність з елементної базою сучасної мікроелектроніки, що значно 
спрощує створення автоматизованої системи динамічного освітлення 
в приміщеннях позбавлених природного світла і т.п. 

Нами проведені фізіологічні психофізіологічні дослідження за 
допомогою застосування об’єктивних і суб’єктивних методів 
дослідження в умовах лабораторного, виробничого експкременту в 
експерементальній лабораторії ІМП, офісному підприємстві і у 
вищому навчальному закладі. Встановлено фізіологічні 
закономірності залежності за інтегральним показником зорової 
працездатності від потужності СД випромінювання і колірної 
температури (5999К і 3100К). Розроблено гігієнічні заходи з 
оптимізації світлового середовища обладнаного СД джерелами світла. 
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ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ТА 
ВИРОБНИЧОГО ПИЛУ НА ТЕПЛОВИХ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ 
Мошковський В.Є. 

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ 

Як відомо, на теплових електростанціях (ТЕС) з радянських 
часів й понині для теплоізоляції обладнання (котлів, теплообмінників, 
паропроводів тощо) широко використовувалися природні (азбест) та 
штучні волокна. В результаті деструкції теплової ізоляції за рахунок 
контакту з гарячими поверхнями відповідного обладнання та вібрації, 
повітря робочих зон ТЕС може забруднюватися аерозолями, що 
містять фрагменти волокон різної довжини, і, як наслідок, викликати 
розвиток патологічних змін в стані здоров’я працівників, які більшу 
частини робочого часу зайняті обслуговуванням технологічного 
обладнання котлотурбінних цехів. 

Незважаючи на те, що з позицій Всесвітньої організації 
охорони здоров’я та Міжнародного агентства з дослідження раку всі 
різновиди азбесту вважаються канцерогенами першої групи (з 
доведеною канцерогенністю для людини), можна навести ряд 
аргументів на користь того, що прогнозовані ризики щодо 
канцерогенності хризотилого азбесту (ХА) порівняно з азбестами 
амфіболової групи є дещо перебільшеними (перш за все, це стосується 
розбіжностей у фізико-хімічних властивостях). Разом з тим існує 
нагальна потреба щодо оптимізації цих ризиків для працівників 
виробничих галузей, де використовується азбест, зокрема підприємств 
теплової електроенергетики.  

Аналізуючи природу небезпеки розвитку азбестообумовлених 
захворювань у працівників ТЕС, слід враховувати токсичну дію 
азбестовмісного пилу, який може містити природні та штучні волокна 
та інші токсичні речовини, включаючи поліароматичні вуглеводні. В 
свою чергу, для оцінки потенційних ризиків необхідно мати адекватну 
інформацію щодо складу та структури азбестовмісної теплоізоляції, 
використовуваної на ТЕС, а також виробничого пилу в повітрі 
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котельних та турбінних цехів. Отже, метою роботи було одержання 
зазначеної інформації за допомогою атомно-емісійної спектрометрії з 
індуктивно зв’язаною плазмою та рентгенофазового аналізу зразків 
теплоізоляції і виробничого пилу ТЕС, що працюють на різних видах 
палива (природний газ і вугілля). Слід зазначити, що будь-які 
дослідження наявності азбесту в пиловому міксті в повітрі 
відповідних цехів ТЕС в Україні не проводилися (до того ж, такі 
дослідження є доволі епізодичнми й в інших країнах). 

За результатами досліджень зразків теплової ізоляції та 
виробничого пилу, що було відібрано в котлотурбінних цехах ТЕС, 
було визначено значний вміст токсичних важких металів (цинку, 
стронцію, барію). Зразки містять також значну кількість заліза та 
магнію, що вказує на присутність азбесту.  

Основним джерелом порівняно великої кількості заліза в пилу 
можуть виступати високодисперсні продукти згоряння палива, які 
потрапляють в повітря виробничих приміщень, хоча, з іншого боку, не 
можна виключати присутності ХА та домішок залізовмісних 
амфіболів. Відомо, що висока адсорбційна здатність ХА може сприяти 
фіксації токсичних речовин, зокрема оксидів важких металів і 
поліароматичних вуглеводнів та їх похідних, що в свою чергу, 
визначає істотну потенційну небезпеку вдихання азбестовмісного 
пилу. 

Підсумовуючи результати досліджень, можна констатувати, 
що виробничий пил у вигляді високодисперсного аерозолю 
дезінтеграції складного полімінерального складу котлотурбінних 
цехів ТЕС становить небезпеку для здоров’я працівників не лише з 
точки зору загальної токсичності багатьох його компонентів, але й 
через присутність ХА, який містить домішки заліза. Останнє, в свою 
чергу, може призводити до накопичення респірабельних волокон в 
органах респіраторного тракту, індукувати формування активних 
форм кисню, спричиняти оксидативний стрес та створювати підгрунтя 
для розвитку азбестообумовлених захворювань. 

Таким чином, доцільним є проведення поглиблених санітарно-
епідеміологічних досліджень щодо потенційних ризиків для здоров’я 
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працівників ТЕС. 

ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ 
ЯК ФАКТОРУ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА В 

ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ 
Никифорук О.І., Назаренко В.І. 

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ 

В даний час одним з пріоритетних напрямів досліджень у 
галузях гігієни та охорони праці стає проблема здоров’я та захисту 
людей, які за родом своєї роботи або діяльності тривалий час 
знаходяться в приміщеннях, що екранують природні ЕМП (наприклад, 
в літаках, в космічних апаратах, в морських судах, в герметично 
закритій техніці, в підземних спорудах і т.д.). 

Проведені до теперішнього часу експериментальні 
дослідження впливу гіпогеомагнітного поля (ГГМП) на організм 
тварин здебільшого свідчать про біологічну активність фактора. 
Виявлено його несприятливий вплив на основні системи організму 
тварин: центральну нервову, нейроендокринну, імунну, 
репродуктивну, систему крові, розвиток плода та інші. Разом з тим, 
систематичних досліджень в даному напрямку не проводилося. 

Гігієнічні та клініко-лабораторні дослідження перебування 
людини в екранованих приміщеннях вкрай нечисленні, однак 
дозволяють висловити певну настороженість у плані можливого 
несприятливого впливу комплексу факторів виробничого середовища 
трудового процесу на функціональний стан людини. 

Мета роботи. Дослідження рівнів ослабленого магнітного 
поля Землі в деяких транспортних засобах громадського та цивільного 
призначення. Отримання фактичного матеріалу для розроблення 
сучасних, науково-обґрунтованих гранично допустимих рівнів 
електромагнітних полів визначених частот і амплітуд.  

Результати. Проведені гігієнічні дослідження на різних 
транспортних засобах і транспортно-технологічних машинах 
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показало, що ГГМП є досить поширеним фактором виробничого 
середовища, що представлено в таблиці. 

Ослаблення ГМП на різних транспортних засобах 

Транспортні засоби Коефіцієнт 
ослаблення ГМП 

Кабіни поїздів метрополітену 1,1–4,5 
Кабіни і салони тролейбусів, трамваїв 1,8–6,2 
Кабіни і салони електропоїздів  1,5–3,0 
Салони легкових автомобілів 1,2–4,0 

 
Причиною формування ГГМП на цих транспортних засобах є 

використання в їх конструкціях матеріалів з високою магнітною 
проникністю, що призводить до ізоляції робочого місця від дії 
магнітного поля землі. 

У таких умовах систематично доводиться працювати особам 
різних професій. Тривалість перебування в ГГМП залежно від 
професійної приналежності і функціональних обов’язків персоналу 
може становити від 1 до 12 годин за робочу зміну щодня або 
періодично. 

Якщо на відкритій території величина і напрямок вектора 
ГМП в кожній конкретній географічній точці в просторі досить 
постійні, то в середині транспортних засобів, крім явно виявлених 
послаблень рівнів ГМП, характерна його просторова нерівномірність - 
високий градієнт між висотами 0,5 м та 1,5м до 15 мкТл. 

На робочих місцях машиністів електропотягів, потягів 
метрополітену – водіїв трамваю зазначалося наявність широкого 
спектра ЕМП штучного походження, створюваних працюючим 
обладнанням, а також інших факторів виробничого середовища, однак 
значення їх параметрів, як правило, не виходили за межі, встановлені 
гігієнічними нормативами. Звертає на себе увагу повна відсутність, на 
деяких гілках руху, природного світла в кабінах поїздів 
метрополітенів. 

Проведений аналіз показав, що ступінь ослаблення рівнів ГМП 
в транспортних засобах, різний, при цьому вони коливаються як 
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усередині однієї кабіни, так в салоні транспортного засобу. Останні 
коливання, як правило, більш виражені. 

Отримані нами дані оцінки ГГМУ і супутніх факторів 
узгоджуються з результатами інших авторів. 

Висновки. ГГМП поле необхідно розглядати як шкідливий 
фактор виробничого середовища на транспорті, необхідно обов’язкове 
впровадження вітчизняних санітарних норм і правил, що 
регламентують роботу та контролюють вплив зменшеного 
геомагнітного поля та рекомендують відповідні заходи профілактик в 
цілому та окремо в галузі транспорту. За основу вітчизняного 
нормативу можуть бути взяті напрацювання РФ гігієнічний норматив 
для ГГМП ГОСТ Р 51724-2001. 

Перспективи: Для уточнення особливостей впливу і 
подальшого гігієнічного нормування ГГМП необхідно проведення 
лабораторних і епідеміологічних досліджень. Пошук маркерів 
біологічного впливу ГГМП. Розробка та впровадження біологічно 
обґрунтованих гігієнічних нормативів та внесення до чинної ГКП. 
Заходи профілактики шкідливого впливу та нормалізації 
електромагнітної ситуації (медичні та технічні).  

РОЛЬ ПРОЦЕССА ОХРАНЫ ТРУДА В ПРОВЕДЕНИИ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЛАБОРАТОРИИ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 

Останина Н.В., Влодек А.Б. 
ГУ «ИГМЭ им.А.Н.Марзеева НАМНУ», г. Киев 

Каждая испытательная лаборатория, работающая в рамках 
государственного контроля качества лекарственных средств, несет 
большую ответственность за полученные результаты и сделанные на 
их основании выводы о соответствии проверенных образцов 
требованиям их спецификации. 

Проведение лабораторных испытаний на уровне мировых 



 261 

стандартов компетенции и качества невозможно без соблюдения 
лабораториями требований соответствующих руководств ISO/IEC и 
европейских стандартов касательно деятельности испытательных и 
калибровочных лабораторий, что, в свою очередь, требует подготовки 
компетентных кадров, обученным методам безопасного выполнения 
работ. 

Для решения этих задач в Государственной лаборатории 
контроля качества лекарственных средств ГУ «ИГМЭ 
им.А.Н.Марзеева НАМНУ» с 1 июня 2007 г. была внедрена система 
управления качеством, охватывающая все этапы работ, выполняемых 
нашими специалистами. 

В рамках этой системы был внедрен в работу процесс охраны 
труда и пожарной безопасности, регламентирующий условия 
подготовки и проведения испытательных работ, а также порядок 
инструктирования, обучения персонала и обеспечения его 
необходимыми средствами индивидуальной защиты, о чем было 
подробно изложено в работах. 

Внедрение данного процесса позволило разграничить 
полномочия и ответственность персонала лаборатории, что повысило 
исполнительную дисциплину сотрудников на каждом отдельно взятом 
этапе испытательных работ. Руководитель лаборатории своим 
приказом назначает лицо, ответственное за функционирование 
процесса охраны труда и пожарной безопасности. 

Действующие в нашей лаборатории процедуры качества 
обязывают руководителя процесса охраны труда ежегодно в своих 
отчетах разрабатывать цели в областях управления качеством, 
подготовки персонала и управления наличными ресурсами, и 
указывать способы их достижения. 

За годы работы нашей лаборатории структурная схема 
процесса охраны труда и пожарной безопасности постоянно 
совершенствовалась. Актуализация в Украине новых редакций 
редакции стандартов ДСТУ/ISO 9001 и ДСТУ/ISO/IEC 17025, 
содержащих более жёсткие требования к организации работ, 
потребовала пересмотра ранее утвержденной в нашей лаборатории 
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схемы процесса по охране труда. 
В настоящее время процесс охраны труда и пожарной 

безопасности в нашей лаборатории содержит следующие этапы: 
 первичный, повторний, внеплановый инструктажи персонала на 

рабочих местах; 
 инструктаж посетителей лабораторных помещений; 
 обучение персонала методам безопасного выполнения работ; 
 обучение персонала вопросам пожарной безопасности; 
 оформление рабочей документации; 
 проверка технического состояния средств пожаротушения; 
 выявление непригодных средств пожаротушения; 
 заказ новых средств пожаротушения; 
 проверка обеспеченности персонала средствами индивидуальной 

защиты; 
 проверка комплектации и своевременное пополнение аптечек 

первой медицинской помощи; 
 проверка наличия и срока пригодности средств нейтрализации 

кислотных и щелочных ожогов; 
 выявление непригодных средств индивидуальной защиты; 
 заказ необходимого количества новых средств индивидуальной 

защиты; 
 проверка соответствия условий труда действующим санитарным 

нормам; 
 выявление негативных факторов условий труда; 
 выполнение корректирующих действий по нормализации условий 

труда; 
 заказ необходимого количества моющих материалов и инвентаря; 
 проверка технического состояния средств измерения температуры 

и относительной влажности воздуха; 
 выявление неисправных средств измерения; 
 составление заявки на ремонт выявленных неисправных средств 

измерения; 
 выявление отличников и нарушителей правил охраны труда и 

пожарной безопасности в лаборатории; 
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 поддержка работы информационного стенда «Охрана труда и 
пожарная безопасность». 

Разработаны рабочая карта и схема процесса охраны труда и 
пожарной безопасности. 

С целью подтверждения соответствия условий окружающей 
среды требованиям проводимых испытательных работ в лаборатории 
ежеквартально проводится квалификация лабораторних помещений. 

В работу процесса внедрено ведение журнала регистрации 
заявок на улучшение условий труда. Это позволило заинтересовать 
персонал лаборатории в обеспечении надлежащих условий труда на 
каждом отдельном взятом рабочем месте и, тем самым, в 
максимальной мере обеспечить ему гарантированные Конституцией 
Украины и действующим законодательством нашего государства 
надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, способствующие 
предотвращению несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. 

ФАКТОРИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ТА 
СТАН ЗДОРОВ’Я ОФІСНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Терещенко П.С. 
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ 

Питома вага працівників зайнятих роботою в офісних 
приміщеннях займає одне з провідних місць в структурі сучасного 
виробництва. В Україні нараховується близько 2 млн так званих 
«білих комірців», зайнятих у сфері бізнесу, державного управління, 
фінансової діяльності та зв’язку. Працюючи в сучасних офісах 
працівники підпадають під дію комплексу чинників виробничого 
середовища, серед яких основними патоформуючими факторами є 
шум та мікроклімат. Для офісів характерне використання 
різноманітної офісної та комп’ютерної техніки, та впровадження 
новітніх систем вентиляції та кондиціювання повітря, але не завжди з 
дотриманням умов встановлення. Також не завжди дотримується 
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відведенню площі на робоче місце працюючого. 
Нами проведена санітарно-гігієнічна оцінка факторів 

виробничого середовища на офісних працівників (ІТ фахівців) 
ПАТ «Укртелеком» у кількості 141 особа. 

На більшості робочих місць (80%), температура повітря в 
середньому складала 23,5–28,0ºС, відносна вологість – 23–30%, 
швидкість руху повітря складала 0,02–0,012 м/с. За Гігієнічною 
класифікацією праці параметри мікроклімату потрібно віднести до 
класу 3.1–3.2. При цьому, параметром, що мав найбільші відхилення 
від гігієнічного нормативу була підвищена температура повітря. 

Дослідження інших факторів виробничого середовища 
показало, що в більшості випадків, спостерігалася недостатня 
аероіонізація повітря виробничого середовища щодо позитивно 
(ГДК=400 а+/см²) та негативно (ГДК=600 а+/см²) заряджених 
аероіонів (кл. 3.1). Рівні шуму та ЕМП були в межах допустимих та 
відносились до кл. 2. Напруженість праці, зумовлена безперервним 
спостереженням за ВДТ (кл. 3.1). 

Як показав аналіз скарг працюючих, скарги на захворювання 
органів дихання висловлюють 55,5% працюючих, скарги на 
несприятливі мікрокліматичні умови (температура, протяги, 
недостатня рухливість повітря) – 30,9%, на шум – 10,3%. 
Спостерігалась динаміка збільшення частоти скарг на захворювання 
органів дихання за календарним віком працюючих. 

За аналізом 3637 лікарняних листів підприємств 
КП «Госпкомобслуговування» та ПАО «Укртелеком» (2010–
2012 роки), середній рівень захворюваності з тимчасовою втратою 
працездатності був 126–136 випадків на 100 працюючих, що 
відповідає над високому рівню захворюваності за даними літератури 
(класифікація М.Ф. Ізмєрова, 2001 р.), та відображає високий рівень 
несприятливого впливу виробничого середовища на організм 
працюючих. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ УМОВ МІКРОКЛІМАТУ В 
ПРИМІЩЕННЯХ СУЧАСНИХ ОФІСНИХ БУДІВЕЛЬ 
НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ 

У БАНКІВСЬКИЙ СФЕРІ 
Тихонова Н.С., Чередніченко І.М. 

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» 

В сучасних економічних умовах України значно збільшилась 
кількість офісних працівників, зайнятих в банківській сфері. що 
потребує використання приміщень великої площі, або пристосування 
та облаштування приміщень іншого призначення. Серед таких 
будівель переважають багатоповерхові споруди, що вирішують 
проблему облаштування робочих місць, але при цьому виникають 
проблеми у розробці систем вентиляції та кондиціювання. 
Використання різних систем вентиляції пов’язане зі складностями 
створення оптимальних умов мікроклімату. 

Мікроклімат офісних приміщень, особливо температурні 
параметри середовища, надають вирішального впливу на 
індивідуальну працездатність людей. Стомленість та несхильність до 
роботи дуже часто виявляються наслідком незадовільних параметрів 
мікроклімату, при цьому, зі значними економічними наслідками. 

Вимірювання умов мікроклімату, проведені на робочих місцях 
банківських працівників в зимовий період, свідчать про те, що в 
приміщеннях спостерігається підвищена температура повітря, яка на 
1-3°С перевищує нормативні рівні, які повинні реєструватись на 
робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою відповідно до 
ДСН 3.3.6.042-99, ДСН 3.3.2.077-98. Параметри вологості повітря 
знаходяться на нижній межі та нижче норми, що свідчить про сухість 
повітря і сприяє збільшенню теплової напруги організму, а також 
формуванню електростатичного поля на робочих місцях. Площа на 
одне робоче місце менше норми (6,0 м²). Дуже часто працюючі 
висловлюють скарги на незадовільний повітрообмін («задуха»). 

Оптимізація мікроклімату в приміщеннях сучасних офісних 
будівель на робочих місцях працівників, зайнятих у 
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банківський сфері потребує подальшого вивчення з урахуванням не 
тільки стандартних показників: температура, відносна вологість, 
швидкість руху повітря, але й додаткових, таких як: температура 
оточуючих поверхонь, повітрообмін. 

Висновки: багаторічна робота по оцінці мікроклімату офісних 
працівників, зайнятих у банківській сфері, свідчить про неможливість 
забезпечення роботодавцем оптимальних умов праці, а саме – 
допустима кількість робітників в приміщенні, нормальний 
повітрообмін внаслідок неможливості індивідуального регулювання 
систем вентиляції (орендовані приміщення в багатоповерхових 
будівлях). Тому необхідно вирішувати проблему нормалізації 
мікроклімату в існуючих умовах праці. 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ГІГІЄНІЧНОГО 
НОРМУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ 

НА ПОВЕРХНІ ШКІРИ 
Яструб Т.О. 

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ 

Одним із основних принципів захисту від токсичного впливу 
пестицидів на здоров’я людини є захист дозою, що передбачає 
розробку гігієнічних нормативів у різних середовищах. 

У комплексному підході до нормування пестицидів для 
населення основним гігієнічним стандартом є допустима добова доза 
(ДДД), якій підпорядковуються всі інші нормативи (ГДК/ОБРВ в 
атмосферному повітрі, ГДК/ОДР у воді, МДР у продуктах 
харчування). ГДК у ґрунті в даному аспекті не розглядаються, 
оскільки вони є похідними від нормативів у харчових продуктах. При 
нормуванні вмісту пестициду у виробничому середовищі провідним 
нормативом є ГДК/ОБРВ у повітрі робочої зони, а нормування на 
шкірі практично не проводиться. 

Проте, при можливості одночасного надходження пестициду 
до організму працюючих інгаляційним та крізьшкірним шляхом 
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створюються умови для перевищення допустимого рівня, за межею 
якого починається шкідлива дія. 

Спосіб подолання цього недоліку вбачається у використанні 
системного підходу до розробки гігієнічного нормативу на 
методологічно єдиній токсикологічній основі, виходячи з уявлення 
про допустиму кількість чинника, яка не спричиняє шкідливої дії при 
різних шляхах надходження до організму з будь-якого середовища, і є 
сумою усіх чисельних значень нормативів. 

В аспекті нормування пестицидів у виробничому середовищі 
за єдиний системоутворюючий показник приймається допустимий 
рівень впливу пестицидів на працюючих (ДРВПП) - внутрішня доза, 
розрахована на підставі усієї сукупності токсикологічних даних та є 
безпечною для здоров’я працюючих за різних умов застосування 
пестицидів у сільському господарстві. При цьому гранично 
допустимий рівень забруднення шкіри (ГДРз.ш.) формує лише одну 
частку допустимої внутрішньої дози, інша частка утворюється за 
рахунок інгаляційного впливу, тому сума значень цих часток при 
комплексному інгаляційному і крізьшкірному надходженні в організм 
тотожна ДРВПП (за ефектом дії): ДРВПП = ГДРз.ш. + ГДРп.р.з. 

Мета роботи полягала в обґрунтуванні ГДРз.ш. з 
використанням розрахункової моделі коефіцієнту проникнення 
речовини крізь шкіру (Кр) та системного підходу до нормування 
пестициду в об’єктах виробничого середовища. 

Послідовність визначення ГДРз.ш. полягає: а) в обчисленні 
коефіцієнту проникнення Кр, який дозволяє визначати поглинену крізь 
шкіру дозу; б) визначенні концентрації та максимального об’єму 
робочого розчину пестициду, який попадає на незахищені ділянки 
шкіри; в) розрахунку експозиційної допустимої нашкірної дози – 
ГДРз.ш.  

Для розрахунку Кр використали модель лінійного зв’язку між 
швидкістю проникнення та фізико-хімічними константами речовини – 
молекулярною масою та коефіцієнтом розподілу у системі октаном-
вода: 
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Log Kp = – 0,0103 MW + 0,77lg Ko/w -2,33 
(n = 107, r2= 0,86, s = 0,36; F = 317) 

Згідно з предикативною моделлю оцінки ризику (Predictive 
Operator Exposure Model, POEM), об’єм робочого розчину пестициду 
(V), який попадає на незахищені ділянки шкіри (S=14 дм²) під час їх 
застосування, становить 56 мл. 

Кількість речовини, яка проникає крізь шкіру, залежить від 
площі аплікації S, часу експозиції, концентрації речовини на шкірі та 
коефіцієнту проникнення: 

Q = Kр × C × S × t 
Якщо припустити, що Q – внутрішня доза, яка є безпечною 

для людини, то  

Q ≤ ДРВПП або Kр × C × S × t ≤ ДРВПП  
Звідси легко може бути винайдена концентрація пестициду у 

розчині, що знаходиться на шкірі, а потім, знаючи об’єм розчину, — 
експозиційна допустима нашкірна доза : 

ГДРз.ш. = ДРВПП : Kp : S : t × V 
Практична значимість отриманих результатів полягає у 

можливості визначення поглиненої крізь шкіру дози та кількісного 
оцінювання ризику шкідливого впливу речовин, що характеризуються 
шкірно-резорбтивною дією. 
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Організація та удосконалення 
діяльності СЕС, НДІ, ВУЗів 

ПРОБЛЕМИ АДЕКВАТНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ ОКРЕМОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТА ЇЇ СПІВРОБІТНИКІВ В СУЧАСНИХ БАЗАХ 
ДАНИХ ЦИТУВАННЯ 

Булгаков В.В., Савіна Р.В. 
ДУ «ІГМЕ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Активізація процесу інтеграції вітчизняної науки до світового 
наукового простору є одним з ключових питань подальшого 
інноваційного розвитку медичної науки. На сучасному етапі існування 
інформаційних технологій, з метою поширення якісних наукових 
знань та підвищення ефективності наукових досліджень, 
використовуються бази даних цитувань, найбільш відомими з яких є 
Scopus та Web of Science. Науковці, публікаційна активність яких 
представлена у подібних базах, мають в них власний авторський 
профіль. Інформація, внесена до нього, про належність вченого до 
конкретної наукової установи (афіліація), бібліографічні відомості 
тощо, може бути помилковою, застарілою та не відповідати дійсності. 

Подібні недоліки, існуючі наразі в міжнародних базах даних 
цитування, ведуть до: 
 бібліографічного хаосу; 
 наукової ізоляції фахівця та установи; 
 нераціонального використання інтелектуальних ресурсів; 
 погіршують ефективність впровадження результатів наукових 

досліджень в практичну діяльність; 
 невірного визначення ієрархічних зв’язків і з’ясування 

сучасної ролі установи в формуванні наукових шкіл і 
напрямків; 

 загрози розриву ланцюга наступності поколінь; 
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 втрати авторитету наукових шкіл, впливаючи на залучення 
талановитої молоді до наукових досліджень. 
Вирішення цієї актуальної для медичної галузі проблеми з 

точки зору ефективності перспективного планування наукової 
діяльності установи сприятиме появі нових комплексних досліджень 
за участі закордонних фахівців та організацій; підвищить якість 
наукових праць співробітників; надасть змогу як установі, так і її 
підрозділам приймати участь у сучасних процесах формування 
наукових ідей глобального значення, їх розробці та впровадженню у 
практичну діяльність; впливатиме на належне формування установою 
наукових шкіл та напрямків, виконання важливих соціальних та 
експертних функцій. 

Одним із заходів щодо удосконалення адекватності 
представлення результатів наукових досягнень світовій академічній 
спільноті, як наукового колективу (установи), так і індивідуальних 
(фахівця), є верифікація даних, наведених у профілі автора та 
подальше виправлення виявлених недоліків. 

Вивчення типових помилок, існуючих в авторських профілях 
45 наукових співробітників ДУ «ІГМЕ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» у 
базі даних цитування Scopus та їх аналіз, дозволили встановити факти 
невідповідностей у транскрипції імен та прізвищ авторів, в афіліації 
науковців до організації, в якій вони працюють, тобто невірного 
подання відомостей про наукову продукцію співробітників ДУ «ІГМЕ 
НАМНУ» вищенаведеною базою даних. 

Доведено штучне заниження наукометричних показників 
(індекс Гірша тощо), яке відбувається за рахунок невірного 
обчислення сукупної публікаційної активності колективу (установи) 
та вчених, що належать до наукових шкіл Інституту. 

Виявлено залежність між виправленням типових помилок і 
зростанням вивчених наукометричних показників. 

За підсумками дослідження запропоновано удосконалити 
процедуру подання та оформлення інформації, що стосується 
контролю за поширенням результатів наукової діяльності 
співробітників установи. 
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ГІГІЄНІЧНОЇ 
НАУКИ ПРИ ОЦІНЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
Булгаков В.В., Савіна Р.В., Савицька О.І., 

Мартищенко Н.В., Новохацька С.М., Лейких С.В. 
ДУ «ІГМЕ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Недостатнє використання та врахування новітніх технологій, 
поміж інших чинників впливу на здоров’я та довкілля, призводить до 
того, що профілактика, як концептуальна основа охорони здоров'я 
населення України загалом, та гігієна зокрема, не знаходить 
належного практичного втілення. Тому не викликає сумніву, що 
розробка науково обґрунтованих та адекватних критеріїв оцінки 
сучасної гігієнічної діяльності допоможе визначити пріоритетні 
напрямки наукових досліджень у галузі гігієни навколишнього 
середовища, встановити перспективи їх подальшого впровадження у 
практику, підвищить ефективність проведення профілактичних 
заходів з охорони довкілля. 

На важливості здійснення саме профілактичних, превентивних 
медичних дій при вирішенні проблем, пов’язаних з громадським 
здоров’ям та станом навколишнього середовища, неодноразово 
наголошували видатні науковці. 

Ще в 1913 р. І.І. Мечников доводив, що у ортобіозі, вченні про 
правильний, здоровий спосіб життя, гігієна займає одне з чільних 
положень, а «раціональній гігієні» належить майбутнє. 

Д. Роуз, розробляючи стратегію превентивної медицини на 
початку 90-х років XX сторіччя, в пошуках відповіді на питання, яку 
роль відведено медицині в сучасному суспільстві з точки зору 
соціальної інженерії, припустив, що «здоровий спосіб життя в 
здоровому навколишньому середовищі» є фактично ідеальною 
формулою для всіх, хто займається проблемами громадського 
здоров'я: вчених, керівників, політиків. 

Особливу значимість гігієнічної науки, її ключовий вплив на 
соціальні чинники профілактики здоров'я встановив український 
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вчений-гігієніст Р.Д. Габович. На його думку до загальних соціально-
економічних умов, окрім умов праці, побуту і харчування відносяться 
і умови виховання та навчання дітей. В свою чергу здоров'я людини 
залежить не лише від впливу фізичних, хімічних, біологічних 
чинників, але і від психогенних (інформативних), таких як: слово, 
мова, лист, взаємовідносини в колективі. 

Теза, що саме виховна функція, пропаганда здорового способу 
життя є однією з найбільш значущих для суспільства, яке прагне бути 
здоровим в умовах появи все нових викликів та загроз, що постають 
перед суспільством (Global Burden of Disease Study, 2010), визначає 
соціальну, виховну роль гігієни як фундаментальну для цієї 
комплексної та профілактичної науки. 

Вивчаючи взаємозв’язки між соціальними аспектами гігієни та 
ефективністю праці вченого, Є.М. Вайнруб (1984 р.) довела, що 
значущість превентивної ролі гігієни, її високого ступеню впливу на 
формування здорового способу життя та попередження зростання 
захворюваності безпосередньо залежить від оперативності при 
переході з теоретичної стадії в практичну, проведення таких заходів з 
науково-медичної пропаганди, як виставки, конференції, семінари, 
інших джерел наукових комунікацій, тобто своєчасної легітимізації 
наукового знання. В той же час порушення наукових комунікативних 
процесів призводить як до інфляції наукового знання, так і до його 
девальвації. Відсутність можливості доступу населення до якісної та 
перевіреної наукової інформації стає вирішальною у профілактиці 
існуючих захворювань та попередженні виникнення нових загроз. 

Таким чином для вдосконалення існуючих наукометричних 
підходів та проведення адекватного до галузевої специфіки 
наукометричного аналізу необхідне подальше вивчення соціальних 
аспектів наукової гігієнічної діяльності, які виникають в умовах 
стрімкого розвитку сучасного інформаційного суспільства - так 
званої «комунікаційної революції», появи нових та еволюції 
існуючих джерел розповсюдження гігієнічної наукової інформації. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІ 
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ 

ІНСПЕКТОРІВ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ 
СТОЛІТТЯ ПІД ЧАС СТАНОВЛЕННЯ САНІТАРНОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
Гринзовський А.М. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
(кафедра гігієни та екології), м. Київ 

У розвиток нормативно-правового забезпечення вітчизняної 
медичної галузі неперевершений вклад був внесений у період 
становлення Радянської влади в Україні. В першій половині ХХ 
століття, в період становлення нових суспільних відносин, проводився 
активний пошук алгоритмів проведення санітарного нагляду та 
нормативно-правового поля діяльності санітарних лікарів. 

З прийняттям «Положення про державну санітарну інспекцію» 
(1933 р.) Головним державним санітарним інспекторам було надано 
широкі адміністративно–юрисдикційні повноваження. А саме: 
відвідувати повсякчас дня і ночі за пред’явленням свого посвідчення, 
всі підприємства, установи, школи, культ-побутові установи, 
підприємства харчування тощо для перевірки виконання правил 
здоров’я трудящих та реалізації санмінімуму; вимагати від 
адміністрації підприємств, установ тощо потрібні пояснення, книги, 
документи та інші відомості щодо санітарного стану, вимагаючи від 
осіб, які відповідають за санітарний стан вище зазначених 
підприємств і установ, виконання вимог, що їх подають санітарні 
органи; притягти осіб, винних у порушенні вимог санітарного 
нагляду, до судової відповідальності; накладати на осіб, винних у 
невиконанні вимог санітарного нагляду, штрафи в розмірі до 100 крб.; 
арештовувати осіб, винних у невиконанні вимог санітарного нагляду: 
головний держінспектор до 14 діб; обласні, міські та районні 
держінспектори – до 7 діб; притягти до примусової праці: головний 
держінспектор до 1 місяця; обласні, міські та районні держінспектори 
– до 7 діб; оголошувати догани особам, винним у невиконанні вимог 
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санітарного нагляду; заміняти штрафи, що їх накладають органи 
санітарного нагляу (санітарні лікарі, санітарні уповноважені) 
арештом, примусовою працею; заміняти попередньо до розв’язання 
питання адміністративними або судовими органами – закривати 
установи і підприємства у випадках, коли їх експлуатація загрожує та 
небезпечна для здоров’я трудящих; вилучати з користування, 
вживання або продажу обладнання, продукти та напої, шкідливі для 
здоров’я трудящих в потрібних випадках та знищувати ці продукти і 
напої. 

Таким чином серед адміністративно-юрисдикційних 
повноважень державних санітарних інспекторів визначено право 
вимагати ізоляцію та госпіталізацію інфекційних хворих, вживати 
щодо них примусових заходів, вимагати медичного огляду для осіб, 
що входили до групи декретованого контингенту, притягати до 
адміністративної та судової відповідальності порушників санітарного 
законодавства, проводити дізнання та виступати в суді в якості 
обвинувача, у невідкладних та особливо загрозливих для здоров’я 
населення випадках – закривати такі заклади, як їдальні, перукарні, 
лазні, готелі, клуби, театри, торговельні підприємства, житлові 
приміщення та інші громадські заклади, на час усунення санітарних 
зауважень. 

Висновок: Отже у 30-ті роки ХХ ст. створено всі правові 
основи діяльності санітарних органів України, забезпечено на 
найвищому державному рівні підтримку заходів, направлених на 
збереження здоров’я населення, розширено юрисдикційні 
повноваження санітарних фахівців і забезпечено підтримку їх 
діяльності з боку правоохоронних органів та судових інстанцій, 
розмежовано повноваження санітарних органів з іншими державними 
структурами, в адміністративному та кримінальному кодексах УРСР 
затверджено відповідальність за недотримання санітарно-
протиепідемічних вимог та заходів як посадових, так і приватних осіб.  

Такий комплексний підхід сприяв збільшенню авторитету 
санітарних органів УРСР у суспільстві та допомагав ефективності 
проведення профілактичної роботи. 
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РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСУ МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ В ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Гурьянов Г.О., Потравка С.В. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Для функціонування фармацевтичних підприємств за умов 
перехідної економіки суттєве значення мають вимоги систем якості до 
матеріально-технічного постачання. Обладнання, матеріали, реактиви, 
що їх купує підприємство, стають частиною готової продукції і 
безпосередньо впливають на її якість. 

Проблеми матеріально-технічного забезпечення 
випробувальних лабораторій є актуальними, особливо в світлі 
переходу багатьох вітчизняних підприємств і організацій на сучасні 
моделі ведення бізнесу, у тому числі – на моделі ISO 9001. Ці 
проблеми є важливими питаннями для будь-яких виробничих 
підприємств, адже від якості матеріально-технічного забезпечення в 
багато чому залежить і надійність виробничих процесів, а врешті решт 
– якість продукції і задоволеність споживача. 

Основна задача полягає у визначенні заходів при розробці та 
впровадженні процесу матеріально-технічного забезпечення у 
відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 в 
державній лабораторії з контролю якості ЛЗ ДУ ІГМЕ НАМНУ із 
застосуванням підходів управляння СУЯ у відповідності до вимог 
ДСТУ ISO 9001:2009 для оптимізації діяльності та забезпечення якості 
результатів випробовування та/або калібрування. 

Розробка процесу матеріально-технічного та запропоновані 
заходи дозволять лабораторії з контролю якості ЛЗ підвищити 
ефективність діяльності щодо закупівлі ресурсів та послуг і 
унеможливити негативний вплив цієї діяльності на якість результатів 
випробовування та/або калібрування. 
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ЩОДО СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРУ 
Жданов В.В., Бірюков С.В. 

Головне управління Держсанепідслужби у Луганській 
області, м. Луганськ 

Держсанепідслужба та її територіальні підрозділи через 
місцеві дозвільні центри проводять роботу щодо надання документів 
дозвільного характеру, у т.ч. адміністративних послуг, відповідно до 
Указу Президента України від 06.04.2011 № 400/2011 «Про 
Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу 
України», Законів України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 №4004-XII, 
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 
06.09.2005 №2806-IV, «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 
№5203-VI, постанов Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 №712 
«Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для 
потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації 
харчових продуктів», від 21.05.2009 №526 «Про заходи щодо 
упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності», інших нормативно-правових актів, що 
визначають правові засади та регулюють відносини у сфері надання 
адміністративних послуг. 

Згідно чинного законодавства до переліку документів 
дозвільного характеру, що надаються закладами держсанепідслужби в 
якості адмінпослуги, включено: 
 видачу та поновлення експлуатаційного дозволу операторам 

потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з 
виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних 
санітарній службі; 

 видачу висновку державної санітарно-епідеміологічної 
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експертизи; 
 видачу дозволу (санітарного паспорту) на роботи з 

радіоактивними речовинами та іншими джерелами 
іонізуючого випромінювання. 
Щорічно санепідслужбою Луганської області надається до 

5000 дозвільних документів, 90% яких складають висновки державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи. 

Як відомо основним підзаконним документом, котрим 
керуються заклади держсанепідслужби при проведенні 
держсанепідекспертизи і підготовки висновку є наказ Міністерства 
охорони здоров’я України від 09.10.2000 № 247 «Про затвердження 
Тимчасового порядку проведення державної санітарно-
епідеміологічної експертизи» із змінами, внесеними згідно з наказами 
Міністерства охорони здоров’я від 14.03.2006 № 120 та від 20.07.2009 
№ 525 (далі – Порядок). 

Слід зазначити, що визначені Порядком деякі положення щодо 
організації державної санітарно-епідеміологічної експертизи, її 
терміну, проведення робіт для потреб експертизи не в повній мірі 
відповідають як вимогам Законів України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», так і 
взагалі сучасним реаліям функціонування закладів 
держсанепідслужби. 

У відповідності до Законів України видача висновку державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи як документу дозвільного 
характеру здійснюється у якості адміністративних послуг через 
дозвільні центри. 

На теперішній час для отримання висновку суб’єкти 
господарювання (заявники державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи) не звертаються до закладів держсанепідслужби як це 
передбачено Порядком, а подають заяву разом з документами, 
вичерпний перелік яких указаний в інформаційних картках 
(регламентах) адміністративних послуг, державному адміністратору 
дозвільного центру, який приймає, реєструє та передає ці документи 
до відповідного територіального закладу держсанепідслужби. 
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Визначені Порядком можливість безпосереднього звернення 
суб’єкта господарювання із заявою щодо проведення державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи та отримання ним направлення 
відповідного головного державного санітарного лікаря (або його 
заступника) суперечать вимогам Законів України, що визначають 
правові засади та регулюють відносини у сфері надання 
адміністративних послуг, виконавець експертизи фактично працює 
тільки з заявою та доданими до неї документами, що надійшли з 
дозвільного центру для опрацювання. 

У разі якщо за результатом розгляду отриманих документів 
виконавцем експертизи встановлюється, наприклад, відсутність, 
необхідних протоколів досліджень (випрбувань, вимірювань), то 
направляється лист з зауваженнями до дозвільного центру для 
відповідного доопрацювання. 

Примірна технологічна картка щодо порядку надання 
адміністративної послуги з видачі висновку державної санітарно-
епідеміологічної експертизи згідно наказу Державної санітарно-
епідеміологічної служби України від 29.04.2013 № 113 не передбачає 
на етапах опрацювання заяви та підготовки висновку спілкування з 
заявником експертизи, у т.ч. щодо проведення вимірювань, 
досліджень об’єктів експертизи, тощо. 

Головні управління, як виконавець адмінпослуги, не мають 
лабораторних підрозділів. Суб’єкт господарювання для проведення 
лабораторних досліджень має право на своє уподобання звернутися до 
будь-якого з 44-х закладів, включених до Переліку установ, 
організацій, лабораторій, що можуть залучатися до проведення 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи (затверджений 
наказом Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 
21.01.2013 № 6). При цьому це не обов’язково може бути обласний 
лабораторний центр Держсанепідслужби України відповідної 
території. 

Законом України «Про адміністративні послуги» заявник має 
прово на отримання документу дозвільного характеру в якості 
адміністративної послуги незалежно від реєстрації місця проживання 
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чи місця перебування, а юридична особа – за місцем реєстрації, 
місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного 
об’єкта. 

За таких обставин необхідно чітко встановити у Порядку етапи 
паперового оформлення звіту лабораторних досліджень, вимірювань, 
випробувань об’єкта експертизи та надання його за зверненням 
безпосередньо суб’єкту господарювання для потреб державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи.  

Встановлений Порядком термін виконання державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи – 30 діб з дати надходження 
відповідних документів до виконавців експертизи, не відповідає 
вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності», який визначає термін видачі документів 
дозвільного характеру – 10 робочих днів. 

Крім того вважаємо за необхідне переглянути перелік об’єктів 
експертизи в бік скорочення, наприклад виключити деяке обладнання, 
види сировини, обмежити експертизу діючих об’єктів, ввести поняття 
добровільної експертизи. Необхідно відрегулювати взаємодії між 
територіальними органами Держсанепідслужби та ДП «Центр реєстрів 
Держсанепідслужби України». 

З огляду на викладене вважаємо за доцільне переглянути наказ 
МОЗ України від 09.10.2000 № 247 з урахуванням чинного 
законодавства України у сфері адміністративних послуг та дозвільної 
системи, що дозволить не тільки вирішити вищеокреслені питання, 
але й вдосконалити організацію проведення обґрунтованої та 
комплексної державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
виходячи з сучасних реалій функціонування закладів 
держсанепідслужби та потреб соціально-економічного розвитку 
суспільства. 
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ДОСВІД ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Зикін О.В., Гаврікова О.П. 
Головне управління Держсанепідслужби у Запорізькій 

області, м. Запоріжжя 

На сьогодні в Україні напрацьована певна законодавча база, 
яка в цілому дозволяє досить ефективно регулювати як загальні 
питання організації та функціонування дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності, так і виконання дозвільних процедур, 
пов’язаних з наданням адміністративних послуг, у тому числі – з 
видачею документів дозвільного характеру (надалі – ДДХ). 

Протягом останніх трьох років певною мірою були спрощені 
дозвільні процедури, унормовані питання взаємодії між собою 
дозвільних органів та державних адміністраторів, покращений доступ 
до інформації про ДДХ для суб’єктів господарської діяльності. Також 
створено законодавчу основу для реального забезпечення принципу 
«єдиного вікна» при видачі ДДХ шляхом створення та 
функціонування сучасних єдиних дозвільних центрів та центрів 
надання адміністративних послуг. 

Ефективність та якість дозвільних послуг значною мірою 
залежить не лише від подальшого удосконалення законодавчої бази та 
прийняття нових нормативно-правових актів, але й від практичного 
запровадження і виконання вимог вже чинних документів, від вміння 
та бажання використати на місцевому рівні у повній мірі усі 
організаційні та інші ресурсні можливості, які надають 
Держсанепідслужбі нормативно-правові акти. 

Одним із інструментів регіональної політики у сфері надання 
дозвільних послуг має стати запровадження «Методики оцінювання 
якості надання дозвільних послуг органами влади у Запорізькій 
області», розробленої в рамках проектної ініціативи Запорізької 
обласної адміністрації «Покращення дозвільних послуг на території 
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Запорізької області» (2011-2013 рр). Ця методика враховує сучасний 
стан якості надання дозвільних послуг на території Запорізької 
області, формує основні вимоги вдосконалення законодавства у сфері 
надання адміністративних послуг та враховує пріоритети одержувачів 
дозвільних послуг. 

Мета, яку ставило Головне управління Держсанепідслужби у 
Запорізькій області в рамках реалізації проектної ініціативи 
Запорізької обласної адміністрації «Покращення дозвільних послуг на 
території Запорізької області», полягає у сприянні розвитку бізнес-
середовища у регіоні шляхом запровадження більш ефективних 
процедур надання адміністративніх послуг. Участь в проекті дала 
Держсанепідслужбі області можливість для розбудови своєї 
спроможності у таких аспектах: здійснення дослідження проблем у 
сфері надання адміністративніх послуг; розроблення програми 
покращення вказаних послуг; формування стандартів послуг; 
впровадження методики оцінювання якості надання адміністративніх 
послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення. 

З метою практичної апробації «Методики оцінювання якості 
надання дозвільних послуг органами влади у Запорізькій області» 
було підготовлено та поширено серед суб’єктів господарювання 
анкети за рекомендованими Методикою формами. Опитування 
відбувалось у анонімній формі через фахівців управління 
адміністративних послуг Головного управління Держсанепідслужби у 
Запорізькій області, адміністраторів дозвільного центру та через 
офіційний сайт Головного управління Держсанепідслужби у 
Запорізькій області за бажанням суб’єктів господарювання. Практичне 
застосування «Методики оцінювання якості надання дозвільних 
послуг органами влади у Запорізькій області» дозволило визначити 
критерії найкращих послуг. Ними є: встановлення, оприлюднення та 
контроль за дотриманням чітких стандартів, які легко оцінювати 
споживачеві послуги. Оприлюднення інформації про фактичне 
дотримання стандартів; наявність повної та точної інформації про 
послугу доступною мовою; зворотний зв’язок із споживачем послуги; 
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можливість вибору способу отримання послуги; ввічливість тих, хто 
надає послугу, та бажання допомогти; належне вирішення проблем 
(повне і зрозуміле пояснення, швидке та ефективне реагування, 
забезпечення права на оскарження); реальне удосконалення 
організації якості надання послуг. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНО-
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИДОБУТКУ ТА 

ПЕРВИННОГО ЗБАГАЧЕННЯ УРАНОВИХ РУД 
Оперчук А.П. 

Маловисківське міжрайонне управління ГУ 
Держсанепідслужби України у Кіровоградській області 

Значний ріст світового енергоспоживання в XXI столітті 
неминучий, особливо в країнах, що розвиваються і в країнах з 
перехідною економікою. Що стосується України, яка не володіє 
достатніми запасами вуглецево-водневої сировини (нафта й газ) то 
питання альтернативного забезпечення енергією є особливо 
актуальним, особливо враховуючи на те, що з огляду на темпи росту 
розвитку економіки України, енергоспоживання подвоїться до 
середини ХХI століття.  

За прогнозами експертів Організації об’єднаних націй (ООН) у 
найближчі 10 років ріст виробництва енергії на АЕС складе більш ніж 
в 10 разів, а через 50 років – в 1000 разів.  

Говорячи про економічну прийнятність атомної енергетики, 
варто пам'ятати, що вона займає свою нішу серед виробників енергії. 
Сьогодні біля 50% всієї електроенергії на Україні виробляється 
атомними електростанціями (АЕС). У перспективі частка ядерної 
енергетики буде збільшуватися, а отже, буде зростати й потреба в 
урані - основній сировині для виробництва тепловиділяючих 
елементів (ТВЕЛ).  

По запасах уранової руди Україна посідає перше місце в 
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Європі й шосте у світі (131 тисяча тонн або 1,9% світових запасів). По 
розрахунках Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України, цих запасів вистачить на найближчі 100 років, а у випадку 
введення нового покоління реакторів на швидких нейтронах, 
потенціал України зросте відповідно в 60-70 разів.  

Світові статистичні і санітарно-гігієнічні дослідження свідчать 
про те, що Радон і дочірні продукти його ізотопів (ДПР) а також 
довгоживучі радіонукліди уранового і торієвого рядів (ДЖАУ (ДАН)) 
продовжують представляти серйозну радіаційну небезпеку для 
персоналу уранових шахт. 

Продовжує зберігатися підвищена смертність шахтарів з 
великим стажем роботи від раку легенів і її чітка кореляція з рівнями 
радіаційної експозиції від Rn-222, ДПР і ДЖАУ. 

На підприємствах з техногенно-підвищеним радіаційним 
фоном від природних джерел іонізуючих випромінювань, у нашому 
випадку це урановидобувні шахти й комплекси по первинному 
збагаченню руди, фактори внутрішнього й зовнішнього опромінення 
сприяють виникненню й розвитку соматико-стохастичних ефектів. 

Ризик прояву соматико-стохастичних ефектів лінійно 
залежний від збільшення ефективної дози опромінення й стажу 
роботи. 

Для коректної оцінки стану умов праці, шляхів формування 
ефективних доз опромінення і відповідно оцінки ризику, я розділив 
всіх працюючих на урановидобувних підприємствах на 4 основних 
когорти: Основні 0, Основні 1, Допоміжні, Поверхня. 

У публікації № 60 МКРЗ сказано, що ризик зневажливо малий, 
якщо ймовірність смерті від раку легенів менша 10-6 рік-1, тобто 1 
випадок на 1 мільйон населення. Ризик прийнятний для персоналу, 
якщо ймовірність смерті не вище 10-4рік-1 (1 чоловік на 10000 
працюючих). Верхній рівень прийнятного індивідуального ризику 
(границя індивідуального ризику) при техногенному опроміненні осіб 
із числа персоналу відповідає ймовірності смерті 10-3 рік-1, тобто 
верхньою границею виправданості при практичній діяльності, і 
відповідно для уранових шахт, є смертність від раку легенів і верхніх 
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дихальних шляхів 1 випадок на 1000 працюючих за рік. 
При проведенні аналізу онкологічної захворюванності, 

середній відсоток професійної онкологічної захворюваності від 
загальної кількості професійних захворювань становить 11,14%, що 
відповідає в середньому 4,20 випадки на 1000 працівників категорії 
"А", що значно перевищує показники рекомендовані МКРЗ, при тому 
що, середня ефективна доза опромінення (по даним дозиметричних 
лабораторій підприємств) становить 13,8 мЗв/рік взагалі для всіх 
працівників категорії «А», і досягає 16,7 мЗв/рік для працівників 
основних професій когорти «основна 0». 

Зважаючи на вищевикладене, можна зробити наступні 
висновки: 
 Стан справ у забезпеченні радіаційної безпеки персоналу уранових 

рудників на даний момент є не ефективним для максимально 
можливої мінімізації соматико-стохастичних ризиків від дії 
іонізуючого випромінювання. 

 Для максимально можливої мінімізації соматико-стохастичних 
ризиків, необхідний повний комплекс наукових, гігієнічних, 
інженерно-технічних, технологічних заходів, спрямованих на 
раціональне провітрювання підземних уранових рудників, введення 
нових технологічних схем видобутку руди, заміну застарілих 
гірничих машин і механізмів, проведення прямої індивідуальної 
дозиметрії відповідно до вимог НРБУ-97, якісного обліку 
ефективних доз опромінення гірників зі своєчасним реагуванням 
по кожному працюючому. 

 Необхідне якнайшвидше прийняття нових санітарних правил по 
експлуатації уранових рудників, апробованих до нині діючого 
чинного законодавства в сфері забезпечення радіаційної безпеки і 
орієнтованих на досвід, рекомендації світових організацій 
(МАГАТЕ, МКРЗ, НКДАР тощо) з урахуванням викладених у 
роботі пропозицій. 

 Введення системи індивідуальної дозиметрії персоналу 
урановидобувних підприємств з використанням альфа-дозиметрів. 
Вимірювання, реєстрація і облік доз персоналу повинен 
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проводитись позавідомчими лабораторіями. 
 Посилення нагляду з боку державної санітарно-епідеміологічної 

служби по контрольованих параметрах іонізуючого випромі-
нювання, стану рудничної атмосфери, охорони навколишнього 
середовища, індивідуальної дозиметрії гірників. 

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 
ДОКУМЕНТАЦІЄЮ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ 
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В ЛАБОРАТОРІЇ З 

КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Очеретяна Н.М., Лисенко Ю.І. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Впровадження міжнародних стандартів ISO серії 9000 в даний 
час є найбільш актуальним завданням підприємств фармацевтичної 
галузі. Необхідність удосконалення процесів створення та 
функціонування документації в Україні стає можливим за рахунок 
розроблення теоретичного підґрунтя керування документацією у 
різних сферах людської діяльності, зокрема у сфері контролю якості 
лікарських засобів. 

Систематизація підходів, вибору методів і засобів оцінювання 
документації системи управління якістю є актуальною, особливо в 
світлі переходу багатьох вітчизняних підприємств і організацій на 
сучасні моделі ведення бізнесу, у тому числі – на моделі ISO 9001. Ця 
проблема є важливим питанням для будь-яких виробничих 
підприємств, адже від якості документообігу в багато чому залежить і 
надійність виробничих процесів, а врешті решт – якість продукції і 
задоволеність споживача. 

Основна задача полягала у вивченні та аналізі сучасних 
підходів управління документацією у відповідності до вимог 
стандарту ISO 9001:2008 на прикладі лабораторії з контролю якості 
лікарських засобів. Особлива увага приділялась підвищенню 
ефективності виконання робіт по управлінню документацією в 
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лабораторії з контролю якості лікарських засобів, які здійснюють 
свою діяльність у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO/ІЕС 
17025. 

Для забезпечення належного наукового обґрунтування 
підходів до регламентації процесу управління документацією було 
розроблено структурну схему управління документацією лабораторії, 
яка дозволить оптимізувати роботи та скоротити час, який 
витрачається на поводження з документацією, визначити розподіл 
сфер застосування документації, її внутрішню взаємодію та місце у 
системі забезпечення якості. Регламентація процесу дасть змогу 
забезпечити оперативність в роботі з документами; надійність і 
безпеку обробки і зберігання документів; контроль при роботі з 
документами; простежуваність і керованість документацією і 
записами; швидкий пошук одного/декількох необхідних документів, 
облік зовнішніх документів, здійснювати контроль за «застарілими» 
версіями документів, запобігання ненавмисному застосуванню 
застарілих документів. 

В процесі наукових досліджень запропоновано 
класифікаційно-функціональну структуризацію документації 
лабораторії, в межах якої були виділені основні групи документів, 
запропонована система ідентифікації документації, яка дає 
можливість структурувати документи лабораторії, введені у дію. 

ГІГІЄНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАСОВИХ 
ПРОТЕСТНИХ АКЦІЙ 

Першегуба Я.В. 
Національний університет фізичного виховання і спорту 

України, м. Київ 

В останні роки значно збільшилася кількість надзвичайних 
ситуацій природного і техногенного характеру. Санітарно-
епідеміологічна обстановка в таких ситуаціях вимагає від МОЗ 
України нового переосмислення та впровадження нових 
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організаційних форм діяльності для виконання своїх функцій. 
Успішне виконання завдань, що вирішуються при ліквідації медико-
санітарних наслідків різних надзвичайних ситуацій, в значній мірі 
залежить від рівня підготовки керівного складу органів управління, 
установ і формувань служб різної підпорядкованості. 

Події грудня 2013 – лютого 2014 року показали, що МОЗ 
України не готове було вирішувати питання стосовно гігієнічного 
забезпечення масових протестних акцій в м. Києві. Так, 24 січня 2014 
року на офіційному сайті МОЗ України http://www.moz.gov.ua/ua/ 
portal/pre_20140124_k.html з’явилася інформація за назвою «У повітрі 
на вулиці Грушевського зафіксовано перевищення шкідливих речовин 
в три-чотири рази».  

З цієї інформації випливає, що представники МОЗ вимірявши 
концентрацію всього лиш трьох хімічних речовин в повітрі (діоксид 
азоту, вуглецю оксид та ангідрид сірчастий), які не є канцерогенними 
речовинами, а мають токсичну дію на організм «лякали» майданівців 
канцерогенними речовинами. Так, дійсно при спалюванні 
автомобільних шин дійсно утворюються канцерогени групи 
поліциклічних ароматичних вуглеводнів та нітрозамінів. 

Зразу виникають запитання до тих чиновників МОЗ 
України, які готували цю інформацію: 
 чому було наведено лише три числа без похибок? 
 в яких точках і на якій висоті від рівня поверхні по вулиці 

Грушевського проводився відбір проб атмосферного повітря? 
 наведені концентрації трьох хімічних речовин в повітрі (діоксид 

азоту, вуглецю оксид та ангідрид сірчастий) максимально разові чи 
середньо добові? 

 скільки було відібрано проб атмосферного повітря для визначення 
концентрації хімічних речовин (діоксид азоту, вуглецю оксид та 
ангідрид сірчастий)? 

 який напрям відповідно до сторін світу мав вітер (рух повітря щодо 
земної поверхні) і яка його була швидкість? 

 яка була температура повітря та атмосферний тиск повітря в місці 
відбору проб? 
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 якими методами дослідження визначались концентрації хімічних 
речовин (діоксид азоту, вуглецю оксид та ангідрид сірчастий)? 

 яка сумарна похибка приладів, якими проводилися виміри? 
Враховуючи уроки Майдану потрібно розробити механізми 

забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення в 
надзвичайних ситуаціях (протестних акціях) різного походження. 

Основними заходами санітарно-гігієнічного забезпечення в 
надзвичайних ситуаціях (протестних акціях) повинно бути: 
 оцінка санітарно-гігієнічного стану території та визначення 

шкідливих факторів, що діють на здоров’я населення і навколишнє 
середовище; 

 організація санітарно-гігієнічних заходів щодо захисту населення 
та учасників надзвичайної ситуації (протесаної акції); 

 здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду за організацією 
харчування, водопостачання, банно-прального обслуговування 
учасників надзвичайної ситуації (протесаної акції); 

 організація санітарно-епідеміологічного нагляду на гігієнічно 
значимих об’єктах, що забезпечують життєдіяльність населення в 
районі надзвичайної ситуації (протесаної акції); 

 медичний контроль за станом здоров’я осіб, які беруть участь в 
надзвичайній ситуацій (протесаної акції); 

 участь у контролі за санітарним станом території, своєчасним її 
очищенням, знезараженням, нагляд за похованням загиблих і 
померлих. 

ШЛЯХИ СПІВРОБІТНИЦТВА ГІГІЄНІЧНОЇ НАУКИ 
І ДЕРЖАВНОЇ САНЕПІДСЛУЖБИ ПРИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ В 
ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Савіна Р.В., Савицька О.І., Мартищенко Н.В., 
Новохацька С.М., Булгаков В.В., Лєйких С.В. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 
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Наукові дослідження науковців ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва 
НАМНУ» спрямовані на реалізацію державної політики України в 
сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя 
населення України, вирішення проблем гігієни оточуючого 
середовища, його впливу на здоров’я населення різних регіонів 
України, гігієни дітей та підлітків, гігієни харчування. Протягом більш 
ніж 80 років свого існування Інститут здійснює науковий та 
законотворчий супровід діяльності санітарно-епідеміологічної служби 
країни. 

Діяльність інституту в якості провідної установи з проблем 
гігієни навколишнього середовища базується на здійсненні 
координації планування наукових досліджень, організації звітності і 
що важливо, контролю за впровадженням результатів НДР в галузі 
гігієни довкілля, постійному наданні методичної та консультативної 
допомоги закладам охорони здоров’я, вищим та середнім медичним 
навчальним закладам, державному департаменту санітарно-
епідеміологічного нагляду МОЗ України. Основним змістом 
науково-практичної діяльності ДУ «ІГМЕ НАМНУ» є: 
 Планування наукових досліджень та втілення їх результатів в 

практику охорони здоров’я громадян України. 
 Розробка та виконання науково-практичних програм 

загальнодержавного рівня. 
 Забезпечення впровадження в діяльність лікувально-

профілактичних установ наукових досягнень, передового 
досвіду і міжнародних консенсусів. 

 Проведення аналізу діяльності наукових та практичних 
установ охорони здоров’я за профілем та розробка заходів 
щодо її вдосконалення, усунення недоліків, підвищення якості 
профілактичної роботи серед населення. 

 Надання термінової допомоги у разі виникнення 
екстремальних ситуацій, в тому числі радіаційних аварій. 

 Оцінка стану здоров’я населення та його залежності від впливу 
різних соціальних та екологічних чинників. 

 Експертиза продуктів харчування, питної води, об’єктів 
навколишнього середовища, предметів повсякденного вжитку, 
лікарських засобів тощо. 
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 Санітарно-просвітницька робота серед населення. 
 
ДУ «ІГМЕ НАМНУ» спільно з навчальними закладами 
відповідає за підготовку, підвищення кваліфікації та 
стажування спеціалістів за профілем своєї діяльності шляхом: 

 Проведення науково-практичних та освітніх заходів на 
державному та регіональному рівнях. 

 Організації підвищення кваліфікації, координує роботу з 
питань втілення у навчальний процес і післядипломну 
підготовку лікарів нових медичних технологій. 

 Забезпечення інформаційної підготовки лікарів та наукових 
співробітників (видання журналів, підручників, методичних 
вказівок тощо), а також бере участь у розробці інтернет-
системи, адаптованої для отримання актуальної медико-
екологічної та гігієнічної інформації. 

 Стажування спеціалістів на базі відповідних підрозділів 
інституту з метою освоєння нових методів дослідження, 
профілактики тощо. 
Важливим є належне впровадження профілактичних заходів, 

розроблених науковцями. Це, по-перше, забезпечить заборону або 
регламентування надходження шкідливих чинників у середовище і, 
по-друге, сприятиме покращенню стану навколишнього середовища і 
здоров’я населення. 

Охорона здоров’я народу України може успішно 
реалізовуватися лише у тісній взаємодії практики з медичною наукою. 
Надійність, сучасність, компетентність санепідслужби завжди 
визначалася і буде визначатися рівнем її наукового забезпечення. З 
урахуванням сучасних наукових досягнень колектив ДУ «ІГМЕ 
НАМНУ» обґрунтовує методологію профілактики інфекційних та 
неінфекційних захворювань, розробляє необхідні для досліджень нові 
методи та тест-системи. 

Першочергові завдання досліджень з гігієни навколишнього 
середовища полягають у вивченні взаємодії сучасного природного та 
соціального оточення зі станом здоров’я населення на основі 
широкого теоретичного бачення проблеми. Вирішенню цих 
невідкладних завдань сприятимуть напрацьовані науковцями ДУ 
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«ІГМЕ НАМНУ» пропозиції до Концепції розвитку медичної науки і 
основних напрямів наукових досліджень в установах НАМНУ на 
2013-2015 рр., а саме: гігієни навколишнього середовища, 
удосконалення заходів екологічної безпеки, розвитку нормативно-
правової бази, розроблення сучасних технологій та реалізації проектів, 
спрямованих на покращення здоров’я населення України. 

Треба зауважити, що розробки Інституту створюються, перш 
за все, для санепідслужби країни. Як показала практика останніх 
років, Міністерство охорони здоров’я гальмує затвердження 
документів, які конче необхідні санітарній службі. Це призводить до 
послаблення профілактичних заходів і, як наслідок, зниження рівня 
здоров’я населення України. Директор інституту академік НАМН 
України А.М. Сердюк неодноразово особисто звертався до 
керівництва МОЗ України з пропозицією прискорити затвердження 
нормативних документів, які є основою для роботи керівних і 
контролюючих органів, але до цього часу ці питання вирішуються 
дуже повільно. 

Досвід роботи науковців ДУ «Інституту гігієни та медичної 
екології НАМНУ» в галузі гігієнічної науки і впровадження її 
результатів в практику охорони здоров’я, свідчить, що для більш 
інтенсивного розвитку наукових досліджень необхідно: 
 вивести вітчизняну науку на світовий рівень; 
 збільшити матеріальну підтримку наукових досліджень; 
 забезпечити підвищення якості наукових досліджень за 

рахунок використання сучасного устаткування, новітніх 
технологій, передових методологій; 

 зміцнити науковий потенціал установ, шляхом створення умов 
для роботи талановитої молоді. 
Головними бар’єрами, які стримують впровадження наукових 

розробок в практичну діяльність, є: 
 недостатня компетентність суб’єктів інноваційної діяльності; 
 недостатнє фінансування інноваційної діяльності; 
 недоліки нормативно-правової бази інноваційної діяльності; 
 відсутність ефективної інноваційної структури; 
 неефективний інноваційний менеджмент. 
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ДО 115-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ З 
ЕКОЛОГІЄЮ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА 
ГАЛИЦЬКОГО: ІСТОРИЧНІ ВІХИ ТА ОСНОВНІ 

ЗДОБУТКИ 
Федоренко В.І., Кіцула Л.М. 

Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького 

1784 р. при Львівському університеті (заснований 1661 р.) був 
створений медичний факультет. Унаслідок історичних подій і 
геополітичних змін на теренах Західної України за австро-угорської та 
польської влади діяльність медичного факультету на деякий час 
переривалася. 1894 р. відбулося остаточне відновлення медичного 
факультету й упродовж 1894-1939 рр. була створена 21 кафедра, у 
тому числі у 1899 р. і кафедра гігієни, яка стала 14 у порядку їхнього 
створення. До 1936 р. на кафедрі викладався курс мікробіології . 1939 
р. медичний факультет було реорганізовано у Львівський державний 
медичний університет, від 2003 р. - Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького. Організатором і 
керівником кафедри гігієни від 1899 до 1906 р. був проф. 
С. Бондзинські, надалі очолювали кафедру професори Н. Кучера – до 
1919р., З. Штойзінг – до 1945р., С.Г. Столмакова – до 1946 р., наступні 
24 роки – проф. В.З. Мартинюк – учень і послідовник акад. 
О.М. Марзєєва, з 1970 р. до 1999 р. – проф. І.І. Даценко, від 1999 р. 
завідувач кафедри – проф. В.І. Федоренко. 

Упродовж перших 40 років на кафедрі проводилася навчальна 
робота, наукові дослідження у напрямку гігієни харчування, 
комунальної гігієни, друкувалися праці з питань бактеріології, 
епідеміології, штат кафедри був малочисельним, наукові кадри не 
готувалися. Оздоровчо-гігієнічну освіту серед населення проводили 
українські лікарі. З часу утворення медінституту розпочалася 
реорганізація навчального процесу і наукових досліджень, підготовка 
наукових працівників. Засновником Львівської наукової гігієнічної 
школи вважається проф. В.З. Мартинюк. Основними здобутками 
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кафедри з наукової роботи у різні роки є обгрунтування гігієнічних 
нормативів житлового будівництва, газифікації житла, гранично 
допустимих концентрацій хімічних речовин в об’єктах довкілля, 
вивчення впливу на здоров’я населення хімічних і фізичних чинників 
малої інтенсивності, умов праці шахтарів, водіїв і перевезення 
пасажирів в автобусах, етіології, патогенезу і профілактики 
стафілококових харчових отруєнь, опрацювання концепції механізму 
дії оксиду вуглецю на організм, теорії та методології кумуляції в 
токсиколого-гігієнічних дослідженнях, токсикометричного аналізу і 
гігієнічної оцінки комбінованої дії ксенобіотиків, комплексна оцінка 
фактичного харчування і надходження ксенобіотиків з їжею в 
організм, гігієнічна оцінка фізичного розвитку міських і сільських 
дітей дошкільного і молодшого шкільного віку й розроблення 
відповідних стандартів, факторів формування адаптації молодших 
школярів, розроблення методів оцінки їхньої адаптованості, способу 
визначення синдрому екологічної дезадаптації, оцінка факторів 
формування здоров’я дітей, що проживають в екологічно 
несприятливих регіонах, ризику виникнення метгемоглобінемії у дітей 
та опрацювання комплексу заходів її профілактики та інші. 
Підготовані на кафедрі науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації 
очолили гігієнічні кафедри Львівського та інших медичних інститутів 
України, Білорусі, наукові лабораторії НДІ. 

Вже від 1952 року кафедра запровадила індивідуальний метод 
проведення практичних занять зі студентами. Зараз навчання 
проводиться відповідно до кредитно–модульної системи. На кафедрі 
навчаються студенти медичного факультету за спеціальністю 
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», 
стоматологічного факультету, фармацевтичного факультету за 
спеціальністю «Фармація» і «Клінічна фармація», заочної форми 
навчання – «Фармація». Для чужоземних студентів навчання 
проводиться українською, англійською та російською мовами. 
Кафедра є опорною з дисципліни «Основи екології» для студентів 
фармацевтичного факультету. Професори, доценти, асистенти 
кафедри – автори і співавтори низки підручників, посібників, 
монографій, патентів, інформаційних листів, методичних 
рекомендацій, численних наукових статей.  
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Нові інформаційні технології 
в гігієні 

ПРИНЦИПИ ТА АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ 
КОМПЛЕКСНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ІНТЕГРАЛЬНИХ 

ОЦІНОК 
Антомонов М.Ю. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Будь-який об’єкт наукового дослідження є багатовимірним за 
своєю природою. Тому дослідники змушені використовувати безліч 
показників, які характеризують ті чи інші якості системи. Ці 
показники несуть різне змістовне навантаження, а отже і їх 
інформативність може бути різна. Деякі вкрай важливі для опису 
досліджуваного об’єкта, а інші менш корисні або навіть надлишкові. 
Одним з ефективних шляхів зниження розмірності ознак є 
використання комплексних показників (КП), які представляють собою 
множину вихідних змінних, об’єднаних за певними правилами в одну 
характеристику. Ці КП можуть бути інструментом цілісного 
порівняльного співставлення об’єктів між собою, вибору найкращої 
альтернативи, опису динаміки зміни системи, прогнозування її стану. 
Комплексні показники можна використовувати для інтегральної 
оцінки (ІО) об’єкта дослідження, якщо вони супроводжуються 
критеріальною шкалою і вербальним (експертним) визначенням 
кожної градації цієї шкали. Очевидно, що змістовність КП залежить 
від алгоритмів їх конструювання. 

Першим етапом побудови КП є формування початкового 
переліку показників. Бажано при цьому керуватися наступними 
принципами: інформативності – показники повинні характеризувати 
найбільш значимі властивості досліджуваного об’єкта; повноти опису 
– сукупність реєстрованих характеристик повинна вичерпно і всебічно 
його описувати; унікальності – кожен показник характеризує лише 
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одну ознаку; можливості вимірювання – показники можуть бути 
зареєстровані в одній із шкал вимірювання; репрезентативності – 
показники повинні відображати іманентні (притаманні тільки йому) 
якості об’єкта; не надмірності – характеристики не повинні бути 
взаємопов’язані; валідності – відповідність вимірюваній якості; 
прийнятності – відповідність характеристики такій якості, при якій 
КП має право на існування. 

На другому етапі потрібно оцінювати інформативність 
показників. Кількісна оцінка інформативності показника може 
визначатися різними статистичними методами. Наприклад, в 
дисперсійному аналізі найбільш інформативними є змінні, що мають 
найбільшу дисперсію, при порівнянні вибірок – ті, для яких критерії 
відмінності найбільші, в кореляційному аналізі – ті, які мають 
найбільші коефіцієнти кореляції з результуючим показником, в 
дискримінантному – які найбільш достовірно входять до 
класифікаційної функції, в дескриптивній статистиці – які мають 
найбільшу (найменшу) варіабельність показника тощо. 
Інформативність також можна оцінити за допомогою експертних 
методів. 

Третій крок алгоритму полягає в можливому зменшенні 
кількості показників. При цьому відкидаються найменш 
інформативні показники. 

На четвертому кроці відбувається вибір «норми» змінних. В 
якості «норми» доцільно використовувати параметри вихідного 
масиву даних – середні арифметичні, найменші або найбільші 
значення вибірки, якщо вони відповідають поняттю «ідеалу» 
показника. За «норму» інколи приймають значення показників в 
контрольній групі (якщо дослідження полягає в порівнянні дослідної 
та контрольної груп), або в тій же основній групі в більш сприятливих 
умовах (наприклад, значення показників у молодості при аналізі їх в 
літньому віці). «Норма» може бути взята з довідників або навіть 
«нав’язана» метою дослідження (наприклад, як бажаний ідеалізований 
результат). 

На п’ятому кроці здійснюється розрахунок безрозмірних 
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еквівалентів. Тобто відбувається перехід до деякої єдиної форми 
описання для всіх ознак, незалежно від того, в яких одиницях вони 
виміряні.  

На шостому кроці алгоритму формування комплексного 
показника необхідно виконати нормування. При цьому здійснюється 
перехід до іншого масштабу зміни змінної, наприклад між нулем та 
одиницею. Функція переходу від вихідних даних або їх еквівалентів 
до нормованих змінних може бути різною. 

Якщо характеристики стану об’єкта дослідження перетворені в 
неіменовані еквіваленти і тим більше, якщо ці еквіваленти 
пронормовані, можна перейти до сьомого етапу – конструювання 
КП. Узагальнення еквівалентів або їх нормованих еквівалентів може 
здійснюватися за відомими формулами усереднення як середнє 
арифметичне або як середньозважене з «вагами». Для узагальнення 
еквівалентів можна використовувати їх простий добуток, але з 
відповідними степінними «вагами». 

На восьмому етапі відбувається верифікація, тобто перевірка 
правильності та розумності отриманого комплексного показника. Ця 
перевірка може виконуватись експертами за допомогою вибраних 
процедур оцінювання. Математичну перевірку якості КП можна 
реалізувати різними методами. Наприклад, розрахунком відповідності 
КП усьому спектру змінних, які ввійшли в його конструкцію. Для 
цього можна застосувати парний та множинний кореляційний аналіз, 
критерії співставлення, розрахунки ймовірності тощо. 

Дев’ятий та останній крок алгоритму – це вербалізація та 
перехід до інтегральних оцінок. Ефективність використання КП 
істотно зростає, якщо йому надати практичний сенс, зрозумілий будь-
якому користувачеві. Наприклад, діапазон можливої зміни КП можна 
розбити на кілька градацій, кожній з яких надається вербальна 
(змістовна) оцінка. Межі градацій або встановлюються, виходячи зі 
зручності класифікації, або розраховуються математично. 
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СУМІСНІСТЬ СТАНДАРТНИХ СТАТИСТИЧНИХ 
ПАКЕТІВ ТА РЕАЛЬНИХ МАСИВІВ ДАНИХ 

Антомонов М.Ю., Мельченко Ю.В. 
ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Дані для статистичного аналізу отримуються з різних джерел і 
в різноманітній формі. Це як паперові носії, так і електронні, різного 
обсягу та довільної форми викладення, як в текстовому форматі, так і 
в табличному. Проте найчастіше дані зводять в таблиці MS Word та 
MS Excel. Структура таблиць різна, часто зустрічаються таблиці 
надвеликого розміру та неоднакової структури. Розрізненість 
інформації ускладнює процес узагальнення даних та подальшу їх 
обробку. 

Обробку зібраної інформації здійснюють за допомогою 
програм статистичної обробки даних. Найбільш популярними серед 
них є: STATISTICA, STATA, SPSS, STADIA тощо. Всі вони мають 
великі обчислювальні можливості та є досить ефективними як засоби 
візуалізації даних. Проте кожен з цих статистичних пакетів має свої 
особливості інтерфейсу, різні вимоги до введення даних та роботи з 
ними. Це обумовлює виникнення проблем сприйняття при введенні 
табличних даних в статистичний пакет. До того ж можливості 
формування та перетворення таблиць в цих пакетах обмежені, а отже і 
узагальнення зібраної з різних джерел інформації в їх межах 
ускладнені. 

Щоб уникнути проблем, які найчастіше виникають під час 
імпорту даних в стандартні статистичні програми, необхідно їх 
опрацьовувати ще до початку роботи в таких програмах. Нами було 
розроблено алгоритм попередньої обробки інформації з метою 
усунення проблем її сумісності зі стандартними статистичними 
пакетами. Запропоновано всі дані зводити в одну таблицю MS Excel, 
що обумовлено поширеністю програми та її зручністю в роботі з 
табличними даними. Всі необхідні для сприйняття статистичним 
пакетом табличні перетворення пропонуємо здійснювати теж в MS 
Excel. 
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За допомогою розробленого алгоритму нами була сформована 
база даних «Довкілля-здоров’я», заповнена інформацією, отриманою 
частково з даних звітності СЕС (обсяги викидів та концентрації 
забруднюючих речовин, захворюваність населення), а частково з 
інтернет-ресурсу http://www.menr.gov.ua/index.php/ 
protection/protection1/rivnenska – дані по забрудненню довкілля, так 
званий екологічний паспорт Рівненської області. А також розроблено 
основні вимоги щодо формування баз даних з метою усунення 
проблем їх сумісності зі стандартними статистичними пакетами. 
Важливо, щоб інформація подавалась в одній таблиці без розривів і 
коментарів, а всі необхідні пояснення слід розмістити в окремому 
текстовому файлі. Усі значення повинні бути вивірені, для чого 
бажано провести первинний аналіз даних стосовно їх реальності, щоб 
виключити технічні помилки. Усі елементи таблиці повинні мати 
цифрове значення. Нецифрову інформацію (райони, міста чи діагноз) 
відображають кодуванням, а ключі розміщують в окремій таблиці. 

Послідовність організації стовпчиків – від загальних даних до 
змінних. Загальне – це об’єкти дослідження (райони та міста 
Рівненської області), які ми розмістили на початку таблиці, після 
цього вказали роки в порядку зростання. У наступні стовпчики 
таблиці заносять виміряні показники, але спершу це будуть фактори 
впливу, у нашому випадку – це обсяги викидів забруднюючих речовин 
та їх концентрації, а потім – відповідь біосистеми, тобто 
захворюваність населення. При кожній зміні року повторюється блок 
загальних даних із відповідними їм значеннями змінних. Наша база 
даних «Довкілля-здоров’я» перевірена на сумісність з програмою 
STATISTICA, яка найбільш популярна серед статистичних пакетів 
завдяки своїй розповсюдженості та доступності. 

Висновки. Розроблений алгоритм підготовки та перетворення 
інформації дозволяє уникнути проблем при імпорті даних в стандартні 
статистичні пакети. Це підтверджено на прикладі імпорту даних в 
пакет STATISTICA зі сформованої в MS Excel з урахуванням 
розроблених вимог бази даних «Довкілля-здоров’я» по Рівненській 
області. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВЕБ-САЙТА 
ЛАБОРАТОРИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
Влодек А.Б. 

ГУ «ИГМЭ им.А.Н.Марзеева НАМНУ», г. Киев 

Тези присвячено питанням організації роботи 
спеціалізованого веб-ресурсу Державної лабораторії з контролю 
якості лікарських засобів ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ». 

Работа современной испытательной лаборатории, 
аккредитованной на соответствие международным стандартам 
компетенции и качества, предполагает обмен больших объемов 
информации как с заказчиками, так и с потенциальными 
потребителями её услуг. Одним из способов коммуникации с 
удаленными клиентами является интерактивное общение с 
использованием веб-сайта лаборатории. 

В Государственной лаборатории контроля качества 
лекарственных средств, работающей на базе ГУ «ИГМЭ 
им.А.Н.Марзеева НАМНУ» были разработаны концепция, правовая и 
методологическая база создания веб-сайта аккредитованной 
лаборатории, работающей под управлением системы контроля 
качества, сертифицированной на соответствие требованиям ДСТУ/ISO 
9001:2009 «Системы управления качеством. Требования», и на их 
основе создан и запущен в работу веб-сайт http://www.druglab.kiev.ua. 
Об этом было подробно изложено в публикациях ведущих 
специалистов нашей лаборатории. 

В процессе работы над веб-сайтом лаборатории были 
определены основные принципы качества веб-сайта: прозрачность, 
доступность, ориентация на пользователя, реактивность, 
многоязычность, совместимость, управляемость, эффективность, 
сохранность, поддержка и эффективность. 

Информационная структура веб-сайта лаборатории построена 
в виде информационного портала. 
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Благодаря наличию встроенного форума «О контроле качества 
лекарственных средств» и раздела «Отзывы клиентов» пользователи 
сайта нашей лаборатории получили возможность контактировать с 
сайтом и получать адекватный ответ, стимулировать других 
пользователей задавать вопросы, обмениваться информацией и 
проводить дискуссии. Начаты работы по организации электронного 
анкетирования посетителей нашей лаборатории. Налажена работа 
обратной связи с пользователями сайта.  

Вновь созданный раздел «Служебный вход» предназначен для 
удаленной работы с сотрудниками лаборатории. 

Работа форума «О контроле качества лекарственных средств» 
была организована на базе сервиса http://www.forum2x2.ru. Разделы 
настоящего форума интегрированы в веб-сайт лаборатории и 
представляют собой единое целое. Вместе с тем форумный блок 
может быть доступен по адресу http://drugsquality.ukrainianforum.net. 

Все материалы сайта изначально были подготовлены на 
украинском языке. С целью расширения пользовательской аудитории 
и привлечения посетителей из стран СНГ весь контент сайта был 
продублирован на русский язык. В перспективе планируется 
перевести основные разделы на английский язык. 

Работа веб-сайта поддерживается в рамках процесса 
«Информационное обеспечение», действующего в рамках внедренной 
в 2007 г. системы управления качеством. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ДЕРЖАВНІЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДУ «ІГМЕ НАМНУ» 
Останіна Н.В., Лисенко Ю.І. 

ДУ «ІГМЕ ім.O.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Важливим питанням для лабораторій з контролю якості 
лікарських засобів є гарантування якісного виконання робіт, 



 301 

отримання достовірних результатів випробувань науково-дослідних 
робіт, підвищення конкурентоздатності, що можна досягти шляхом 
впровадження та забезпечення функціонування системи управління 
якістю (далі – СУЯ). 

Забезпечення функціонування СУЯ здійснюється за 
допомогою застосування сучасних підходів щодо ефективного 
управління у відповідності до вимог національних стандартів, 
вітчизняного законодавства для оптимізації робіт, отримання 
достовірних результатів випробувань. 

Відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 в Державній науково-
дослідній лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ ІГМЕ 
НАМНУ (далі – Лабораторія) розроблена та функціонує СУЯ з 2007. 

Лабораторія акредитована на відповідність вимогам ДСТУ 
ISО/IEC 17025, які є обов’язковими для підтвердження 
компетентності випробувальних лабораторій та гарантування 
отримання достовірних результатів випробувань. 

Впроваджена СУЯ в Лабораторії передбачає комплексне 
управління якістю, що вимагає колективної діяльності і спільних 
зусиль для забезпечення якості, підтвердження та дотримання діючих 
вимог нормативних документів. СУЯ, з урахуванням вимог 
міжнародних стандартів ІSО, підвищує кваліфікаційний рівень 
лабораторії, дозволяє зробити поточну та науково-дослідну роботу 
лабораторії максимально ефективною та максимально повно 
використовувати можливості, закладені в вимогах нормативних 
документів, щодо контролю безпеки та якості продукції. 

Розглянемо основні підходи щодо забезпечення ефективного 
функціонування СУЯ: 
 Аналіз діяльності процесів СУЯ за критеріями оцінки; 
 Заходи щодо покращення діяльності процесів СУЯ; 
 Проведення внутрішніх аудитів в процесах СУЯ; 
 Навчання персоналу; 
 Аналіз зворотнього зв'язку з замовником; 
 Управління невідповідною роботою; 
 Впровадження запобіжних дій; 
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 Ефективне виконання коригувальних дій, інше. 
Впровадження та застосування розроблених підходів щодо 

забезпечення функціонування СУЯ в Лабораторії дозволить 
вдосконалити її діяльність більш стабільно та прогнозовано проводити 
випробування, підвищити конкурентоздатність на ринку та 
забезпечити довіру до результатів випробувань. 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ 
ЗМІЩЕНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ 

Пашинська С.Л., Волощук О.В. 
ДУ «ІГМЕ ім.O.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Конкретний вид функцій згортки показників стану 
досліджуваного об’єкта при розрахунку інтегральної оцінки залежить 
від виду розв’язуваної задачі і вимог, що пред’являються до 
результату. Найчастіше застосовуються адитивна згортка: 
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і мультиплікативна згортка:  
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Особливістю адитивної згортки є компенсуючий ефект. Це 
означає, що зменшення значення оцінки за одним критерієм може 
компенсуватися збільшенням значення оцінки за іншим критерієм. У 
багатьох випадках це припустимо. 

Особливість мультипликативной згортки полягає в тому, що 
близьке до нуля значення оцінки хоча б за одним критерієм, може 
призводити до низького значенню всієї згортки. Такий вид згортки 
часто застосовується при оцінках якості систем, коли порушення 
роботи одного елемента системи тягне за собою вихід з ладу всієї 
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системи. Інтегральні оцінки, розраховані за допомогою 
мультиплікативної функції є більш інформативними, оскільки 
сигналізують про наявність дестабілізуючих факторів, хоча зі 
збільшенням кількості оцінюваних показників, виникають труднощі з 
їх ідентифікацією. 

Авторами розроблено та автоматизовано технологію 
розрахунку зміщеної інтегральної оцінки, що дає змогу не лише 
врахувати, а й досить оперативно виявити дестабілізуючий 
показник/показники на великому масиві даних. 

Технологія реалізована програмними засобами та складається 
з наступних етапів: 
 розрахунок середньозважених оцінок досліджуваних об’єктів за 

сукупністю відібраних показників; 
 пошук мінімального (дестабілізуючого) значення показника; 
 розрахунок середньо геометричної оцінки за мінімальним 

значенням показника та середньозваженою оцінкою; 
 оцінка результатів – порівняння значень середньозважених та 

середньо геометричних оцінок: при критичному, чи близькому до 
критичного значенні будь-якого показника середньо геометрична 
оцінка повинна на порядок відрізнятися від середньозваженої; 

 аналіз масиву, ідентифікація дестабілізуючих факторів та 
визначення їх кількості ітераційно, шляхом пошуку та 
виключенням мінімального значення показника із розрахунку 
наступної середньозваженої оцінки. 

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
Прокопенко Н.О., Прокопенко О.В. 

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН 
України», м. Київ 

Загальновідомо, що для сучасного українського суспільства 
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притаманна демографічна криза. Чисельність населення України з 
початку 90-х років поступово убуває. На 1 січня 2013 року населення 
України склало 45,553 млн осіб, скоротившись з 1990 року більш ніж 
на 11%. За розрахунками фахівців Світового банку з початку 
тисячоріччя до 2026 року населення України скоротиться на 24% і 
складе 36-38 млн осіб. Максимальні втрати населення Україна несе в 
інтервалі від 40 до 60 років – 212 осіб з тисячі. Для Швейцарії цей 
показник – 52 особи, тобто різниця зі Швейцарією, для якої характерні 
мінімальні ризики смерті, досягає величезного рівня – 160 осіб з 
кожної тисячі сорокалітніх. Рівень здоров’я багато в чому залежить 
від якості довкілля, що супроводжує людини із самого народження. В 
даний час проблеми охорони навколишнього середовища як ніколи 
актуальні, тому що згідно з прогнозами Організації економічного 
співробітництва і розвитку (ОЄСР) при нинішніх способах 
виробництва і споживання до 2050 року в порівнянні з початком XXI 
століття світ позбавиться двох третин флори і фауни, а схоронність 
природних територій буде необоротно порушена на 7,5 млн км². 

Існує достовірний зв’язок між ступенем забруднення території 
населених місць і рівнем захворюваності. В останні десятиріччя 
відмічається підвищення частоти і важкості перебігу захворювань, 
пов’язаних з дією шкідливих факторів оточуючого середовища. Так, 
захворюваність на злоякісні новоутворення за період 1990–2012 роки 
зросла на 18,9%, хворобами крові та кровотворних органів та 
окремими порушеннями із залученням імунного механізму – на 
106,3%, хворобами шкіри та підшкірної клітковини – на 17,1%. Якщо 
в структурі смертності населення України вклад новоутворень у 1995 
р. склав 12,8%, то в 2012 р. – 14%. Ця причина смерті займає друге 
місце після хвороб системи кровообігу. 

Отже, нормалізація загальної екологічної ситуації в країні 
забезпечить профілактику багатьох захворювань, властивих сучасній 
людині. Оздоровлення навколишнього середовища можливо тільки 
шляхом перегляду організації системи транспорту, розвитку 
енергозберігаючих та екологічно чистих технологій, проведення 
ефективної житлової політики, популяризації екологічного способу 
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життя, а також запобігання всіх ризиків (санітарних, техногенних чи 
природних) і забезпечення безпеки за допомогою заходів щодо 
виявлення та класифікації цих ризиків, попередження виникнення 
джерел ризиків. А це неможливо без широкого використання 
інформаційних технологій, насамперед, геоінформаційних систем 
(ГІС-технологій). 

Використання ГІС-технологій, зокрема їх складової – 
аналітичних електронних карт с подальшим створенням на їх базі 
містобудівної та землевпорядної документації, що включають дані про 
екологічну ситуацію території, належність її до певних 
функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, про 
транспортну мережу, стан забудови та інженерне забезпечення 
об’єктів, характеристики будинків і споруд та ін., сприяє не тільки 
комплексному аналізу, але й, враховуючі територіальний розподіл 
даних, наочному уявленню результатів моделювання (тобто візуальній 
оцінці) для прийняття системних рішень. Ця технологія поєднує 
традиційні операції при роботі з базами даних, такими, як запит і 
статистичний аналіз, з перевагами повноцінної візуалізації і 
географічного (просторового) аналізу, що надає карта. 

Таким чином, завдяки використанню ГІС-технологій 
створюється єдиний територіальний інформаційний простір на 
державному, регіональному та місцевому рівнях, доступний для всіх 
служб, що дає можливість науково обґрунтувати систему заходів 
первинної медичної і еколого-гігієнічної профілактики. 

КОМП‘ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК 
ІНСТРУМЕНТ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПИЛКОВИХ РИЗИКІВ 
Родінкова В.В., Сергета І.В., Мотрук І.І., Мусатова К.В., 

Міньковська Н.Є. 
Вінницький національний медичний університет, 

м. Вінниця 

Актуальність: Пунктами аеробіологічного моніторингу важко 
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повністю вкрити певну територію. Натомість, при системному 
врахуванні можливих зовнішніх та внутрішніх чинників, які 
впливають на пилкування та розповсюдження пилкових зерен (п.з.) 
рослин з алергенними властивостями, можна досягнути ефекту 
екстраполяції аеробіологічних даних, використовуючи сучасні методи 
моделювання зміни концентрації алергенних чинників біологічного 
походження в атмосфері. Метою роботи була побудова комплексної 
моделі дисперсії для основних груп повітряних алергенів України, 
якими є пилок амброзії (Ambrosia), берези (Betula) та рослин родини 
тонконогові (Poaceae). 

Матеріали та методи: Моделювання виконувалось за 
допомогою системи комплексного (інтегрального) моделювання 
атмосферного складу (SILAM), розроблену у Фінському 
метеорологічному інституті (FMI), яка являє собою модель 
транспорту речовин у атмосфері. Для оцінки характеру 
розповсюдження пилку берези та амброзії застосовується модель, 
заснована на зміні суми температур. Для злакових трав – це фіксовані 
дні календаря, у які найчастіше спостерігалось пилкування Poaceae у 
попередні роки. Інші процеси, включені у SILAM, охоплюють увесь 
життєвий цикл пилку в атмосфері після його викиду у повітря: 
транспорт з повітряними масами, турбулентне перемішування і 
видалення при мокрому (вологому) та сухому осадженні та 
враховують метеорологічні дані. 

Результати дослідження: Застосування моделі показало, що 
вона добре відтворює основні параметри сезону пилкування рослин у 
їх основних ареалах в Україні. Була обчислена тривалість періодів з 
концентраціями, що перевищують порогові концентрації, визначені 
практично. Так, до встановленої для Ambrosia концентрації у 10 п.з/м³ 
жителі південного сходу Україні експонуються більше 500 годин або 
приблизно 21 день. У Одеській області ця величина перевищує 1000 
годин/сезон або 41,7 дні. 

У деяких районах південної та східної України було зібрано 
більше 10 000 п.з. амброзії впродовж сезону. У північній Україні річне 
сумарне навантаження пилком Ambrosia складало вдесятеро менше – 
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1000 п.з/м³. 
До порогової концентрації Betula у 25 п.з/м³ пацієнти 

експонувались впродовж 21-25 днів на більшій частині території 
України. На Заході країни і у Карпатах тривалість такої експозиції 
становила більше 700 годин/сезон (понад 29 днів). Найменша 
тривалість – у 13-17 днів, – корелювала з ділянками степової зони на 
південному сході України. 

На більшості території України сумарне сезонне навантаження 
пилком Betula складало близько 3000 п.з/м³. Зменшення цього 
значення поступово спостерігалось з північного заходу на південний 
схід. 

За картою, створеною для пилкування Poaceae, було 
визначено, що пилкове навантаження на більшу частину території 
України становить від 10000 п.з/м³ до 20000 п.з/м³. Виняток становила 
заплава Дніпра і прилеглі території, де сезонне навантаження пилком 
злаків становило до 5000 п.з/м³. Найтриваліший час (більше 1300 
годин/сезон або 54 дні) експозиції пацієнтів до порогової концентрації 
Poaceae, що становила 10 п.з/м³, була встановлена для східної частини 
України, що відповідала території лісостепової та степової зон. 
Найкоротший термін експонування до надпорогових концентрацій 
пилку злаків спостерігався у західних регіонах України, перевищуючи 
900 годин/сезон (37,5 днів). 

Висновки: операційні моделі прогнозування емісії та 
транспортування пилку амброзії, злаків та берези у атмосфері мають 
важливе практичне застосування в сенсі можливості екстраполяції 
даних аеробіологічних спостережень за межі моніторингових сайтів. 
Опція картографування, що використовується для комбінації різних 
параметрів, може бути хорошим підходом для просторової візуалізації 
статистичної інформації щодо пилкування рослин. Ця властивість 
SILAM може бути успішно використана для полегшення надання 
інформації щодо ризиків виникнення полінозу для населення. 
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МАТЕМАТИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОКАЛЬНОГО 

РЕЦИРКУЛЯРНОГО ПОВІТРООЧИСНИКА 

Русакова Л.Т., Шокало Є.О. 

ДУ «ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Актуальність проблеми зменшення концентрації пилу в 
помешканнях з використанням спеціального обладнання не викликає 
сумнівів. Оцінка ефективності наявного пилоочисного обладнання 
неможлива без уніфікованої комп’ютерної методики розрахунку 
оцінки інтенсивності їх функціонування. 

Мета дослідження – з використанням інформаційної 
технології обґрунтувати математичний метод оцінки ефективності 
локальних рециркуляційних повітроочисників (ЛРП) в реальних 
умовах їх експлуатації. 

Запропонована технологія складається з таких основних 
блоків: 

– блок 1 (експеримент) – передбачає натурні дослідження 
динаміки осідання пилу при використанні та без використання 
рециркулятора; 

– блок 2 (комп’ютерний аналіз) – спрямований на формування 
бази даних, розробку математичного методу оцінки ефективності ЛРП 
та розрахунок кількісної оцінки ефективності; 

– блок 3 (верифікація) – перевірка адекватності отриманих 
моделей. 

Розроблений метод оцінки ефективності ЛРП складається з 
таких кроків: створення бази даних за результатами експерименту; 
визначення методами графічного аналізу виду математичної моделі 
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зниження концентрації пилу з та без використанням рециркулятора; 
оцінка параметрів математичних моделей; розрахунок оцінки 
ефективності як співвідношення різниць між площею (інтегралом) 
встановленої функції в межах від максимального до мінімального 
значення пилу та відповідної площі під прямою, зафіксованою на рівні 
ГДК середньодобової, з умов використання ЛРП та без його 
застосування. 

Найбільш адекватною моделлю визначено модель 
експоненціального виду. Оскільки модель є нелінійною, оцінки її 
параметрів проводилася в два етапи – розрахунок методом найменших 
квадратів початкових значень параметрів з використанням перших 
найбільш вагомих елементів розкладення даної функції в ряд Тейлора 
(лінеаризація) з наступним їх уточненням методом Ньютона. 
Розрахунок площ відбувався за формулами, отриманими в 
аналітичному вигляді. Оцінка параметрів моделі виконувались за 
допомогою програмного пакету SPSS. 

В рамках даного дослідження встановлено, що в якості 
експрес-оцінки ефективності можливо використовувати більш просту 
лінійну модель замість експоненціальної при математичному описі 
процесу зниження концентрації.  

Запропонований підхід апробовано на даних отриманих в 
лабораторії гігієни шуму та житлових і громадських споруд ДУ 
«ІГМЕ ім.О.М.Марзєєва НАМНУ» н.с. Харченко С.О. (під 
керівництвом зав. лабораторією, д.мед.н. Акіменко В.Я.) для оцінки 
ефективності на приладі професійного медичного знезаражувач-
очисника «ТИОН А310 МЕД». Цими науковцями проведено 
верифікацію результатів математичної методики. 

При цьому оцінка ефективності ЛРП з використання 
експоненціальної моделі зафіксована на рівні 4,35 ум. од., з 
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використанням лінійної моделі це значення – 5,77 ум. од. За t-
критерієм Стьюдента не спостерігалося суттєвих відмінностей між 
цими результатами на 0,05%-ому рівні значимості, що є підставою для 
рекомендації про застосування лінійної моделі при експрес-оцінці. 
Отже, при будуванні моделі динаміки зниження концентрації пилу, 
доцільніше використовувати значно простішу та легшу в сприйманні 
лінійну модель, проте необхідно ввести обмеження для цієї моделі. 

Висновки 
В процесі дослідження розроблено методику, що дозволяє 

провести оцінку ефективності роботи ЛРП в реальних умовах 
експлуатації та порівнювати їх між собою по інтенсивності зміни 
концентрації аерозолю в контрольованих умовах. 

Найбільш точна для опису зниження концентрації пилу 
експоненціальна модель. 

При потребі експрес-оцінювання пропонується 
використовувати лінійну модель. 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В 
ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Череменко А.М., Брязкало В.В. 

ДУ «ІГМЕ ім.O.М.Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

Широке застосування інформаційних технологій все більше 
розповсюджується в усі галузі людської діяльності, а в багатьох 
сферах стає визначальним, без якого ця сфера взагалі вже не може 
ефективно функціонувати. Відповідно до цього, актуальним є 
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необхідність вивчення та науково-дослідне обґрунтування 
ефективного застосування сучасних інформаційних технологій в 
діяльності лабораторій з контролю якості лікарських засобів, в яких, 
згідно чинного законодавства, має бути впроваджено систему 
управління якістю у відповідності до вимог міжнародних стандартів. 

Регламентація процесу інформаційного забезпечення шляхом 
застосування спеціалізованої лабораторної інформаційно-керуючої 
системи (ЛІМС) в усіх сферах лабораторної діяльності, є важливим 
питанням для оптимізації діяльності будь-яких лабораторій з 
контролю якості ЛЗ в Україні. Важливим є вирішення завдання по 
визначення напрямків використання інформаційних і комп'ютерних 
технологій в лабораторіях, що дозволить вдосконалити їх діяльність та 
забезпечити вирішення завдань по підвищенню ефективності 
проведення робіт. 

Здійснення діяльності лабораторії у відповідності вимог 
стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 при застосуванні науково-
обґрунтованих сучасних підходів управління інформаційним 
забезпечення та функціональністю ЛІМС дозволяє лабораторії 
одночасно вирішувати обидва завдання для підвищення 
конкурентоспроможності: підвищувати забезпечення правильності 
(достовірності) результатів випробувань та знижувати витрати на 
діяльність лабораторії, зокрема на забезпечення функціонування 
системи управління якістю. 
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Додатки 
ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ТА МЕТОДИЧНИХ 

ДОКУМЕНТІВ, РОЗРОБЛЕНИХ 
ДУ «ІГМЕ ІМ.О.М.МАРЗЄЄВА НАМНУ» У 2013 Р. 

 

ДОДАТОК № 1. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 
№ Назва документу Форма затвердження 
1. Зміна № 2 до ДСанПіН 

«Гігієнічні вимоги до води 
питної, призначеної для 
споживання людиною» 

Нормативний документ, затв. 
Постановою Державної 
санепідслужби України № 04.01-
19/993-1 від 01.11.2013 

2. ДСанПіН «Полімерні і 
полімервмістні матеріали, 
вироби і конструкції, що 
застосовуються в будівництві 
та виробництві меблів. 
Гігієнічні вимоги» 

Затв. наказом МОЗ України № 
1139 від 29.12.2012 р. 
Зареєстровано в Мінюсті України  
9 січня 2013 р. за №87/22619 
Офіційний вісник України від 
01.02.2013, № 6, стор. 346, стаття 
226, код акту 65528/2013 

3. Державні санітарні норми і 
правила влаштування, 
обладнання, утримання 
дошкільних навчальних 
закладів та організації 
життєдіяльності дітей 

Затверджені наказом МОЗ 
України від 01.08.2013 р. № 678; 
зареєстр. в Мінюсті України 
9.08.2013 р. за № 1370/23902 

4. ДСанПіН «Санітарно-
протиепідемічні вимоги до 
закладів охорони здоров’я, що 
надають первинну медичну 
(медико-санітарну) допомогу» 

Затверджено наказом МОЗ 
України від 02.04.2013 № 259, 
зареєстровано в Мінюсті України 
8 квітня 2013 р. за № 570/23102 

5. Нормативний документ 
«Розрахунок електричного і 
магнітного полів ліній 
електропередавання. 
Методика. (СОУ–НЕЕ 
20.1.79.2008)» 

Наказ Мінпаливенерго України 
від 20.10.2008 р. № 512 
Введено вперше – 2013 р. 
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№ Назва документу Форма затвердження 
6. Список орієнтовно безпечних 

рівнів впливу (ОБРВ) 
забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі 
населених місць ГН 2.2.6.-
184-2013 

Затверджено постановою 
держсанепідслужби України № 9 
від 15.04.2013 

7. ДБН В.2.5-74:2013 
«ВодопостачанняЗовнішні 
мережі та споруди. Основні 
положення проектування» 

Затверджені Мінрегіон України, 
наказ від 08.04. 2013 р. № 133 

8. ДБН В.2.5-75:2013 
«Каналізація. Зовнішні мережі 
та споруди. Основні 
положення проектування» 

Затверджено Мінрегіон України, 
накази від 08.04.13 №134, від 
28.08.13 №410 

9. ДБН В.2.5-67:2013 
«Інженерне обладнання 
будівель і споруд. Опалення, 
вентиляція та 
кондиціонування 

Затверджено Мінрегіон України, 
наказ від 25 січня 2013 року № 24 
та від 28.08.2013 р. № 410 
надання чинності з 1 січня 2014 
року 

10 Державні будівельні норми 
України. 
Будинки та споруди 
дошкільних навчальних 
закладів. ДБН В.2.2-4-97 
Зміна № 3 

Погоджено з МОіН, молоді та 
спорту України (лист від 
26.12.2012 № 1/12-10786, від 
19.02.2013 № 2/1-13-415), МОЗ 
України (лист від 15.01.2013 р. № 
05.03.02-07/999) та затверджено 
наказом Мінрегіон України від 
25.02.2013  
№ 65. Набрав чинність з 
01.07.2013 р. 

11 ДБН В.2.5.5–24:2012 України 
«Електрична кабельна система 
опалення» 

Наказ Мінрегіон України від 
01.02.2012 р. №40, чинні від 
01.10.2012 р. 

12 ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013 
настанова з улаштування та 
використання систем 
електроопалення об’єктів 
житлового і громадського 
призначення 

Затв. Мінрегіон України, наказ 
від 25.01.2013 року N 25 з 
наданням чинності з 01.12.2013 
року 
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ДОДАТОК № 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, 
ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ 

№  Автори Назва документу Вид видання 
1. Винарська О.І., 

Григоренко Л.С., 
Спаська Ю.С. 

Ранні імунологічні ефекти 
за впливу різних 
ксенобіотиків 

Інформаційний 
лист №190-2013 

2. Томашевська Л.А., 
Кравчун Т.С., 
Лемешко Л.П. 

Оцінка значущості змін в 
біохімічному складі 
амніотичної рідини за 
умов поєднаної дії 
фізичних та хімічних 
факторів довкілля 

Інформаційний 
лист №56-2013 

3. Томашевська Л.А., 
Кравчун Т.С., 
Лемешко Л.П., 
Дідик Н.В. 

Оцінка поєднаної дії 
чинників довкілля за 
станом про- та 
антиоксидантних процесів 

Інформаційний 
лист № 74-2013 

4. Томашевська Л.А., 
Кравчун Т.С., 
Лемешко Л.П. 

Цитологічні зміни в 
системі кровотворення за 
умов комплексної дії 
факторів довкілля 

Інформаційний 
лист № 55- 2013 

5. Корзун В.Н., 
Котикович Ю.С., 
Парац А.М. та ін. 

Використання 
чорноморської водорості 
цистозіри для 
індивідуальної та групової 
профілактики 
йоддефіцитних 
захворювань 

Інформаційний 
лист № 241-2012 

6. Полька Н.С., 
Гозак С.В., 
Єлізарова О.Т. та 
ін. 

Скринінгова оцінка 
адаптаційно-резервних 
можливостей дітей 
шкільного віку 

Методичні 
рекомендації,  
№ 10.13/101.13, К., 
2013.- 22 с. 

7. Полька Н.С. 
Калиниченко І.О., 
Гозак С. В., та ін. 

Система профілактично-
оздоровчих заходів з 
підготовки дітей старшого 
дошкільного віку до 
навчання у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 

Методичні 
рекомендації,  
№ 62.13/154.13, К., 
2013.- 50 с. 
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№  Автори Назва документу Вид видання 
8. Таран В.В. Методичні вказівки із 

застосування засобу 
"Септолін" з метою 
дезінфекції 

Методичні 
вказівки, затв. 
Головним 
державним 
санітарним лікарем 
України А.М. 
Пономаренко від 
26.04.2013 № 223-
2013, К., 2013.- 8 с. 

9. Таран В.В. Методичні вказівки із 
застосування засобу 
"НІКА-АНТИСЕПТИК 
АКВАМУСС" з метою 
дезінфекції  
 

Методичні 
вказівки, Затв. 
Головним 
державним 
санітарним лікарем 
України А.М. 
Пономаренко від 
26.04.2013 № 222-
2013, К., 2013.- 13 
с. 

10 Таран В.В. Методичні вказівки із 
застосування засобу 
"Неотабс" з метою 
дезінфекції та перед- 
стерилізаційного 
очищення 

Методичні 
вказівки, Затв. 
Головним 
державним 
санітарним лікарем 
України А.М. 
Пономаренко від 
06.08.2013 № 258-
2013, К., 2013.- 49 
с. 

11 Таран В.В. Методичні вказівки із 
застосування засобу 
"НІКА-ЕКСТРА М 
ПРОФІ" з метою 
дезінфекції та перед -
стерилізаційного 
очищення 

Методичні 
вказівки, Затв. 
Головним 
державним 
санітарним лікарем 
України А.М. 
Пономаренко від 
26.04.2013 № 221-
2013, К., 2013.- 57с. 
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№  Автори Назва документу Вид видання 
12 Таран В.В. Методичні вказівки із 

застосування засобу 
"ОКСІГРАН" з метою 
дезінфекції, 
передстерилізаційного 
очищення та стерилізації 

Методичні 
вказівки, затв. 
Головним 
державним 
санітарним лікарем 
України А.М. 
Пономаренко від 
03.10.2013 № 278 -
2013, К., 2013.- 40с. 

13 Таран В.В. Методичні вказівки із 
застосування засобу 
"НІКА-ПЕРОКСАМ" з 
метою дезінфекції 

Методичні 
вказівки, Затв. 
Головним 
державним 
санітарним лікарем 
України А.М. 
Пономаренко від 
03.10.2013 № 275-
2013, К., 2013.- 43с. 

14 Таран В.В. Методичні вказівки із 
застосування засобу 
"ГЕЛІОС" з метою 
дезінфекції 

Методичні 
вказівки, Затв. 
Головним 
державним 
санітарним лікарем 
України А.М. 
Пономаренко від 
25.07.2013 № 256-
2013, К., 2013.– 9 с. 

15 Прокопов В.О., 
Гуленко С.В. 

Сучасна водоочисна 
установка 
індивідуального та 
колективного 
призначення для 
доочистки водопровідної 
води в місцях 
безпосереднього її 
споживання 

Інформаційний 
лист №406-2012 

16 Прокопов В.О., 
Труш Є.А., 
Гуленко С.В. 

Таблетовані та 
порошкоподібні реагенти 
на основі діоксину хлору 
для знезараження води 

Інформаційний 
лист №54-2012 
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№  Автори Назва документу Вид видання 
17 Кіреєва І.С., 

Махнюк В.М., 
Акіменко В.Я. та 
інші 

Санітарно-гігієнічні 
вимоги до розміщення 
сучасних вітрових 
електростанцій на етапі їх 
проектування 

Інформаційний 
лист №59-2012 

18 Махнюк В.М., 
Фещенко К.Д., 
Бургазлій Н.П., 
Могильний С.М. 

Санітарно-гігієнічна 
оцінка об’єктів 
громадського 
призначення щодо 
питання їх розміщення 

Інформаційний 
лист №57-2013 

19 Махнюк В.М., 
Кіреєва І.С., 
Фещенко К.Д., 
Могильний С.М. 

Порядок проведення 
санітарно-гігієнічної 
оцінки генеральних 
планів населених пунктів 

Інформаційний 
лист №58-2013 

20 Махнюк В.М., 
Кіреєва І.С., 
Фещенко К.Д. та 
інші  

Санітарно-гігієнічні 
вимоги до розміщення 
підприємств з 
видобування та переробки 
гранітів 

Інформаційний 
лист №60-2013 

21 Полька Н.С., Гозак 
С.В., Єлізарова 
О.Т., Парац А.М. 

Спосіб оцінки розумової 
працездатності дітей 5-7 
років 

Інформаційний 
лист №144-2013 

22 Антомонов М.Ю., 
Свєтлова О.Д., 
Сисоєнко Н.В. та 
інші 

Розрахунковий прогноз 
наявності хронічних 
соматичних захворювань 
у дітей середнього 
шкільного віку 

Інформаційний 
лист №69-2013 

23 Платонова А.Г., 
Яцковська Н.Я., 
Джуринська С.М., 
Антомонов М.Ю. 

Методика гігієнічної 
оцінки впливу 
електронних засобів 
навчального призначення 
на функціональний стан 
нервової системи дітей 
12-15 років 

Інформаційний 
лист №217-2012 

24 Платонова А.Г., 
Шкуро В.В., 
Яцковська Н.Я.,  

Оцінка енерговитрат дітей 
11-17 років на окремі 
види рухової діяльності 

Інформаційний 
лист №158-2012 

25 Платонова А.Г., 
Яцковська Н.Я., 
Пашинська С.Л. 

Скринінг-оцінка 
функціональних 
можливостей дітей 6-17 
років за життєвим 
індексом 

Інформаційний 
лист №159-2012 
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№  Автори Назва документу Вид видання 
26 Полька Н.С., 

Джуринська С.М., 
Антомонов М.Ю. 

Експрес-оцінка 
гармонійності фізичного 
розвитку дітей 3-6 років 

Інформаційний 
лист №156-2012 

27 Бузинний М.Г., 
Михайлова Л.Л., 
Сахно В.І., 
Романченко М.О. 

Радон-222 у грунтовому 
повітрі. Відбір та 
вимірюванн проб на 
основі рідинно-
сцинтиляційного лічення 

Інформаційний 
лист №404-2012 

28 Бузинний М.Г., 
Михайлова Л.Л., 
Сахно В.І., 
Романченко М.О. 

Потік радону-222 з 
поверхні грунту. Відбір та 
вимірювання проб на 
основі активованого 
вугілля та рідинно-
сцинтиляційного лічення 

Інформаційний 
лист №405-2012 

29 Бузинний М.Г., 
Михайлова Л.Л., 
Сахно В.І., 
Романченко М.О. 

Радон і торон у 
грунтовому повітрі. 
Відбір та вимірювання 
проб на основі методу 
рідинно-сцинтиляційного 
лічення 

Інформаційний 
лист №403-2012 

30 Бузинний М.Г., 
Михайлова Л.Л., 
Сахно В.І., 
Романченко М.О. 

Рекомендації щодо 
вимірювання сумарної 
альфа- та сумарної бета-
активності у зразках води 
на основі методу рідинно-
сцинтиляційного лічення 

Інформаційний 
лист №402-2012 

31 Лось І.П., 
Бузинний М.Г., 
Михайлова Л.Л. та 
інші 

Рекомендації щодо 
радіаційного контролю та 
радіаційно-гігієнічної 
оцінки якості питної води 

Інформаційний 
лист №400-2012 

32 Бузинний М.Г., 
Михайлова Л.Л. 

Рекомендації щодо 
вимірювання вмісту 
природних радіонуклідів 
у грунтах, промисловій 
продукції і сировині та 
відходах методом 
напівпровідникової 
гамма-спектрометрії 

Інформаційний 
лист №401-2012 

33 Черниченко І.О., 
Соверткова Л.С., 
Баленко Н.В. та 
інші 

Ендогенно синтезовані 
нітроза міни: 
канцерогенний ризик для 
населення 

Інформаційний 
лист №224-2013 
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№  Автори Назва документу Вид видання 
34 Черниченко І.О., 

Баленко Н.В., 
Соверткова Л.С. 
та інші 

Використання 
прискорених методів для 
оцінки канцерогенної 
активності різних доз 
хімічних канцерогенів з 
метою їх регламентації 

Інформаційний 
лист №283-2011 

35 Черниченко І.О., 
Литвиченко О.М., 
Баленко Н.В. та ін. 

Використання 
прискорених методів у 
гігієнічних дослідженнях 
для ідентифікації 
канцерогенів 
навколишнього 
середовища 

Інформаційний 
лист №284-2011 

36 Гуліч М.П., 
Ємченко Н.Л., 
Ященко О.В. 

Харчова та біологічна 
цінність міцелію вищих 
їстівних та лікарських 
грибів, культивованих на 
рідкому поживному 
середовищі з додаванням 
цитратів біметалів, отри-
маних за інноваційною 
аквананотехнологією 

Інформаційний 
лист № 90-2013 

37 Черніченко І.О., 
Першегуба Я.В., 
Циганенко О.І. та 
інші 

Формування позитивної 
мотивації до правильної 
харчової поведінки осіб, 
які займаються фізичною 
культурою, з 
використанням соціально-
просвітницького тренінгу 

Інформаційний 
лист № 39-2013 



ДОДАТОК № 3. МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, БРОШУРИ 
№ Автори Назва Вид 

видання Видавництво К-ть 
стор. 

1 
Сердюк А.М., 
Тимченко О.І., 
Линчак О.В. та ін. 

Генофонд і здоров‘я: вроджені 
вади розвитку серед 
новонароджених 

Моно-
графія 

К.: Медінформ, 
2012 571 

2 

Тимченко О.І., 
Линчак О.В., 
Поканєвич Т.М., 
Процюк О.В., 
Приходько А.М. 

Генофонд і здоров‘я: 
можливості сімейного лікаря в 
контексті профілактики 
захворювань 

Моно-
графія 

К.: Медінформ, 
2012 71 

3 
Мазаракі А.А., 
Пересічний М.І., 
Кравченко М.Ф., 
Корзун В.Н. та ін. 

Збірник рецептур кулінарної 
продукції та напоїв 
функціонального призначення 

Моно-
графія 

К., Київ.нац. 
торг.-екон.  
ун-т., 2013 

772 

4 Timchenko O.I. Ionizing Radiation and Health: 
What we all should know today Брошура 

Sapporo, Slavic 
Research Center, 
Hokkaido 
University, 2013 

19 

5 

Москаленко В.Ф., 
Шевченко О.А., Гарка-
вий С.І., Деркачев Е.А., 
Кременчуцький Г.М., 
Авдеєва Л.В., Полі-
щук О.І., Сурмашева 
О.В., Махнюк В.М., 
Росада М.О. 

Профілактика внутрішньо-
лікарняних інфекцій (гігієнічні, 
епідеміологічні та 
мікробіологічні аспекти) 

Навчаль-
ний 
посібник 

К.: «Здоров‘я», 
2013 160 
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БУРЛАКА А.І., ГАРКАВИЙ С.І., КОРШУН М.М., СОБОЛЬ В.А. (М. КИЇВ)  
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БУХАЛО І.Л., МАХНЮК В.М., МОГИЛЬНИЙ С.М., СТИРТА З.В. (М. КИЇВ)  

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ, ЩО 
СТВОРЮЄТЬСЯ БАЗОВИМИ СТАНЦІЯМИ ТА РАДІОТЕЛЕФОНАМИ 
СТІЛЬНИКОВОГО ЗВЯЗКУ СТАНДАРТУ DCS-1800 ............................................. 18 
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