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веществом. Для определения жесткости воды мы использовали один из методов титриметрического анализа – 
комплексонометрический метод. Этот метод количественного титриметрического анализа, основанный на об-
разовании комплексных соединений ионов металлов с комплексонами. С помощью метода комплексонометрии 
определяют содержание в растворе различных ионов металлов: Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cd2+, Al3+, Ni2+, Cu2+, Co2+, Fe3+ и др.

Для оценки степени жесткости питьевой воды были взяты пробы трех объектов исследования в объеме 250 мл: 
1) водопроводная вода; 2) отфильтрованная с помощью домашних угольных фильтров; 3) бутилированная вода. 
Определяли общую жесткость комплексонометрическим методом – титрованием трилоном Б при рН 10 в  присут-
ствии индикатора в двух повторностях. Этот метод основан на свойстве трилона Б давать прочные комплексные 
соединения с ионами кальция и магния. Пробу для анализа брали 50 мл, разбавили ее 50 мл дистиллированной 
воды, прибавили 5 мл буферного раствора и 5–7 капель индикатора жесткости и сразу же титровали 0,05  н раство-
ром трилона Б до изменения разовой окраски в эквивалентной точке в синий с зеленоватым оттенком.

Результаты исследования показали, что питьевая вода, взятая из водопровода, и бутилированная вода, имеют 
почти одинаковую жесткость (2,88 ммоль/л и 2,32 ммоль/л), а отфильтрованная водопроводная вода имеет наи-
меньшую жесткость 1,5 ммоль/ л.

Вывод. Питьевая вода, взятая из водопровода и бутилированная вода имеют почти одинаковую жесткость 
(2,88 ммоль/л и 2,32 ммоль/л) – средняя жесткость, а отфильтрованная с помощью домашних угольных филь-
тров имеет наименьшую жесткость воды (1,5 ммоль/л) – мягкая. Исходя из полученных данных учащимися был 
сделан вывод, что вода всех трех образцов пригодна для употребления. Но вода со средней жесткости является 
наиболее оптимальной.
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Разглядаюцца актуальныя формы работы педагогаў па здароўезберажэнні ў рамках адукацыйна-
га працэсу. Задача якаснага навучання цалкам не вырашана без уліку санітарна-гігіенічных, адукацыйна-
арганізацыйных і псіхолагічна-педагагічных фактараў, без дастатковага ўзроўню матывацыі навучэнцаў на 
здароўе. Артыкул змяшчае тэарэтычныя звесткі і практычныя матэрыялы для настаўнікаў.

The article highlights some current forms of teachers’ work on health preservation as a part of the educational 
process. The aim of quality education is absolutely impossible without taking into cosideration sanitary, educational 
and organizational factors, psychological-educational factors, a sufficient level of student motivation. The article can 
be useful for additional usage in teachers’ professional activities.
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Як часта на прыёме ў лекара чакаем запаветнага «здаровы», асабліва ў дачыненні да любімых дзяцей 
і блізкіх. Найбольш значнае павелічэнне частаты ўсіх відаў хвароб адбываецца ў падлеткавым узросце, які 
супадае з атрыманнем дзіцем агульнай сярэдняй адукацыі. У сувязі з гэтым паўстае вострая праблема захавання 
здароўя нашых дзяцей. Сусветная арганізацыя аховы здароўя дае наступнае вызначэнне здароўя: «Здароўе – не 
толькі адсутнасць хваробы, але фізічная, сацыяльная, псіхалагічная гармонія чалавека, добразычлівыя адносіны 
з людзьмі, прыродай і самім сабой». 

З мэтай ўмацавання псіхалагічнага здароўя навучэнцаў важна стварыць на ўроку спрыяльны псіхалагічны 
настрой з дапамогай сітуацый поспеху для навучэнцаў, правільнасці і аб’ектыўнасці ацэнкі дзейнасці вучняў, 
на аснове шчырай павагі і даверу да навучэнцаў. Настаўніку трэба пазбягаць ва ўласных паводзінах адмоўных 
эмоцый у свой адрас і ў адрас вучняў. З мэтай папярэджання стомленасці навучэнцаў настаўнік выкарыстоўвае 
дыдактычныя гульні, уключае ва ўрок матэрыял, які спрыяльна ўздзейнічае на эмацыянальную сферу навучэнцаў, 
выкарыстаўвае гумар, арганізоўвае групавую і парную працу, змену відаў дзейнасці, арганізуе дзейнасць, якая 
развівае ўяўленне, інтуіцыю, эмацыянальна-адчувальнае ўспрыманне інфармацыі.
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З мэтай фарміравання ў вучняў ведаў аб здароўі неабходна ўключаць у змест урока пытанні, звязаныя 
са здаровым ладам жыцця, выкарыстоўваць метады навучання, якія садзейнічаюць актывізацыі і развіццю 
ініцыятывы, асабістай творчасці, выкарыстоўваць гутарку, даследчую працу (з дадатковай літаратурай).

Для вырашэння праблемы каштоўнасных адносін вучняў да ўласнага здароўя неабходна выконваць 
санітарна-гігіенічныя патрабаванні да арганізацыі адукацыйнага працэсу (тэмпературны і паветраны рэжым, 
рэгуляваць асвятленне ў кабінеце, асвятленне класнай дошкі; звяртаць асаблівую ўвагу на захаванасць асанкі 
і зроку навучэнцаў, на шум, якасць пітной вады, экалагічны стан кабінета, падтрымліваць чысціню і парадак 
у памяшканні і г. д.

Сярод адукацыйна-арганізацыйных фактараў неабходна адзначыць аб’ём вучэбнай нагрузкі, яе адпаведнасць 
узроставым і індывідуальным магчымасцям, арганізацыйна-педагагічныя ўмовы правядзення ўрока. 

Адна з праблем, якая востра стаіць не толькі ў школе, але і ў грамадстве ўцэлым, – гэта гіпадынамія. 
Тэхнічны прагрэс вядзе да памяншэння рухомасці чалавека. Памяншаецца не толькі час, які павінен быць 
прысвечаны актыўным фізічным практыкаванням, але і час, праведзены на адкрытым паветры. Для вырашэння 
праблемы гіпадынаміі і зніжэння інтэлектуальнай актыўнасці навучэнцаў на працягу ўрока неабходна чаргаваць 
віды вучэбнай дзейнасці, сачыць за пасадкай вучняў, выконваць практыкаванні для зроку, праводзіць зарадку для 
вачэй, выкарыстоваць дынамічныя паўзы і фізкультурныя хвілінкі, ранішнюю зарадку перад першым урокам. 

Для рацыянальнай арганізацыі вучэбнай дзейнасці вучняў на ўроках выкарыстоўваюцца відэаматэрыялы, 
сродкі інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій, што спрыяе развіццю і стымулюе пазнавальны інтарэс 
навучэнцаў, забяспечвае індывідуальны і дыферэнцыраваны падыход у працэсе навучання. Настаўнік кантралюе 
інтэнсіўнасць і працягласць самастойнай працы. З мэтай памяншэння псіхалагічнага напружання вучням 
падчас адказу варта дазваляць карыстацца апорнымі канспектамі. Настаўнік павінен забяспечыць даступнасць 
і пераемнасць інфармацыі, выкарыстанне адпаведных сродкаў нагляднасці і аптымальнай колькасці невядомых 
для вучням паняццяў, устанаўленне міжпрадметных сувязей.

Задача якаснага навучання прадмету цалкам немагчыма без дастатковага ўзроўню матывацыі навучэнцаў 
і забеспячэнні ўвагі на здароўі. Аналіз школьных фактараў небяспечнасці паказвае, што большасць пытанняў па 
захаванні здароўя навучэнцаў вырашаецца ў выніку штодзённай прафесійнай дзейнасці настаўнікаў. Сучасны 
настаўнік сваёй ўласнай дзейнасцю захоўвае і ўмацоўвае здароўе вучняў, фарміруе ў яго неабходныя веды аб 
здаровым ладзе жыцця, вучыць выкарыстоўваць іх у паўсядзённым жыцці.
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Прапануецца метадычная распрацоўка экалагічнай накіраванасці для навучэнцаў школьнага ўзросту, 
прысвечаная Дню Зямлі. Артыкул будзе карысным для настаўнікаў, якія выкарыстоўваюць інтэрактыўныя 
тэхналогіі на занятках, пазакласных мерапрыемствах. 

Methodological handbook on ecology for schoolchildren, dedicated to Earh Day. The article can be useful for 
teachers who use interactive technologies during classes and extra-curricular activities.

Ключавыя словы: дзень Зямлі, інтэрактыўныя тэхналогіі, экалагічная гульня, фарміраванне экалагічнай куль-
туры.

Keywords: Earth Day, interactive technologies, ecological game, envirinmental behaviour development.

Асноўная мэта, якая ставіцца перад адукацыяй пры рэалiзацыi інтарэсаў устойлівага развіцця, даць 
магчымасць ўплываць на якасць свайго жыцця за кошт набыцця адпаведных кампетэнцый. Найбольш папулярнымі 
мерапрыемствамі ў справе абароны і добраўпарадкавання навакольнага асяроддзя з’яўляюцца экалагічныя 
акцыі (уборка тэрыторыі, пасадка раслін), экалагічныя выставы і канцэрты, канферэнцыі, агульнашкольныя 
мерапрыемствы экалагiчнага напрамку. 


