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міжособистісних стосунків з однолітками, педагогами, у родині; зростання 
позитивного сприймання навчального закладу учнями та їх батьками. 
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ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРО ПЕСТИЦИДИ ЯК 
НЕГАТИВНІ ЧИННИКИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Досвід впровадження екологічної освіти в навчальний процес під час 

навчання хімії свідчить про те, що студенти мало поінформовані про проблеми, 
які виникають при нераціональному або необережному використанні хімічних 
речовин в повсякденному житті, що може призвести до погіршення здоров’я 
людини. Це підсилюється розповсюдженням у студентському суспільстві 
нераціональних систем харчування, самолікування, недостатньої санітарної 
культури, шкідливих для здоров’я навичок: тютюнопаління, вживання 
алкогольних напоїв тощо.  

Екологічні знання повинні формуватись на основі фундаментальних знань з 
хімії. Вони не можливі без свідомого засвоєння важливих хіміко-екологічних 
понять і законів. Щоб уникнути непрофесійного і непродуманого використання 
різноманітних хімічних речовин, в тому числі і токсичних, необхідні знання їх 
будови, властивостей, застосування, фізіологічної дії та впливу на навколишнє 
середовище. Знання хімічних процесів не тільки допомагають засвоєнню 
природничо-наукових знань, але й сприяють формуванню переконань і 
практичних навичок, певної орієнтації та активної позиції в галузі охорони 
природи, раціонального природокористування, створення сприятливих умов до 
комфортного та безпечного існування людини.  

Значна увага в курсі хімії вищих навчальних педагогічних закладів 
приділяється питанням загальної та прикладної екології. Це кругообіг речовин 
у біосфері, вплив аерозолю на стан озонового шару атмосфери, проблеми 
енергетики, хімічного забруднення довкілля та методи його зменшення, 
радіаційного забруднення середовища, утилізації відходів хімічного 
виробництва, ядерних, побутових відходів, питання екології сільського 
господарства [1]. Питанням соціальної екології, а саме розкриттю впливу 
певних хімічних елементів та органічних речовин на здоров’я людини при 
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вивченні природничих дисциплін приділяється недостатня увага. Виникає 
потреба у наданні належної інформації про хімічні забруднювачі.  

Хімічні речовини, що забруднюють навколишнє природне середовище, 
дуже різноманітні. Залежно від природи і концентрації речовини можуть бути 
токсичними і викликати різні негативні наслідки. Накопичуючись в організмі 
хімічні забруднювачі викликають різні порушення в організмі людини: збій 
діяльності ферментної та імунної систем, порушення нормальної роботи 
окремих органів та їх систем, хронічні запальні процеси, зміни нервово-
поведінкових показників.  

Одним з найнебезпечніших класів токсичних речовин є пестициди, що 
широко використовуються у сучасному інтенсивному сільському господарстві. 
Пестициди (від лат. pestis – зараза і cuedera - вбивати) – це хімічні речовини 
різної структури та різного ступеня токсичності, які застосовують для захисту 
рослин і тварин від шкідників. Найбільш широке застосування отримали 
гербіциди (для боротьби з бур’янами), інсектициди (для боротьби зі 
шкідливими комахами), фунгіциди (для боротьби з хворобами рослин і 
фітопатогенними грибами), а також регулятори росту рослин (хімічні засоби 
стимулювання і пригнічення (ретарданти) росту рослин). 

Сільськогосподарська сировина та харчові продукти забруднюються 
пестицидами прямим шляхом – під час обробки ними сільськогосподарських 
культур та тварин. До організму людини пестициди потрапляють разом із 
рослинами, м’ясом, молоком тварин, яких годували рослинами, що містили 
залишки пестицидів. Не менш небезпечні інші шляхи потрапляння пестицидів 
до організму людини: залишки пестицидів змиваються з полів водою, та у 
виглядів поверхневого стоку потрапляють до водоймищ, звідки забирається 
питна вода для населення; також цими залишками забруднюються ґрунти, що 
призводить до багаторічного забруднення сільськогосподарської продукції, яка 
вирощується на цих ґрунтах. Необережне зберігання та використання 
пестицидів часто призводить до отруєння людей та незворотних генетичних 
змін в їх організмах. На Україні дуже гостро стоїть проблеми утилізації та 
знищення непридатних до використання пестицидів. Пестициди вважаються 
найбільш вагомим фактором який негативно впливає на довкілля та здоров’я 
людини не лише в процесі роботи з ними. Потрапляючи до організму людини 
та тварин вони викликають різноманітні хронічні захворювання шлунково-
кишкового тракту, печінки та нирок, нервової системи, шкіри, розлади дихання, 
гормональні та ендокринні порушення. Особливо небезпечним вважається 
вплив пестицидів на репродуктивну систему організму [2, с. 38]. 

Враховуючи важливість цієї проблеми для сучасної України необхідно 
підвищувати екологічну культуру студентів педагогічних навчальних закладів 
шляхом широкого висвітлення впливу пестицидів на здоров’я людини при 
викладанні хімічних дисциплін. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СПОРТСМЕНОВ ПО УШУ НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

 
Во все времена человечество интересовалось поиском или разработкой 

новых учебных технологий воздействующих на организм человека, которые не 
только оздоравливают и укрепляют организм, но и естественным образом 
адаптируют его к современным нагрузкам.  

Каждому исследователю необходим математический аппарат, помогающий 
быстро и надежно проверить точность своих экспериментальных данных. 

Цель нашей работы - математическая обработка полученных 
экспериментальных данных физиологических характеристик спортсменов 9-10 
лет, занимающихся ушу. 

Задачи исследования: 1) при помощи степ-теста определить основные 
физиологические характеристики спортсменов 9-10 лет, занимающихся ушу; 2) 
математическая обработка полученных экспериментальных данных. 

Методы исследования: 1) оценка физиологических характеристик: ЧСС, 
МПК, PWC170; 2) методы математической статистики случайной величины: 
среднее арифметическое, среднее квадратичное отклонение случайной 
величины, доверительный интервал, коэффициент Стьюдента. 

Научная новизна полученных результатов: определено влияние ушу на 
физиологические характеристики детей 9-10 лет, занимающихся ушу; 
дополненно данными о величинах работоспособности, максимальном 
потреблении кислорода, ЧСС у спортсменов 9-10 лет, занимающихся ушу; 
выведена формула связывающая работоспособность (PWC170) и ЧСС; 
выведена формула связывающая работоспособность (PWC170) спортсмена с 
его весом. 

Теорию утомления делят на две группы: гуморально-локальная и 
центрально нервная. Первая группа базируется на нехватке энергетических 
ресурсов: жира, гликогена (теория истощения и недостаточном количестве 


