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равильна організація режиму дня
учнів молодшого шкільного віку є
необхідною передумовою висо
кої працездатності дитини, її
адекватного фізичного та психіч
ного розвитку, а також успішності
на заняттях у загальноосвітньому
навчальному закладі.
Реформування системи се
редньої освіти в Україні супро
воджується підвищенням нав
чального навантаження на школя
рів молодших класів [1], що приз
водить до зростання гіпокінезії, а
у подальшому — до гіподинамії та
порушень їхнього стану здоров'я.
Проблеми порушення режиму
дня та пов'язані з цим негативні
наслідки привертають увагу вче
них не тільки нашої країни, а й
багатьох інших країн [210]. Біль
шість досліджень присвячена
вивченню режиму дня у підлітків
та студентів, хоча відомо, що на
вички здорового способу життя
закладаються саме у дитинстві, і
подальші порушення є свідчен
ням втрачених можливостей.
Колективами науковців Ав
стралії та Іспанії проведені мас
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Цель исследования: изучение особенностей
режима дня детей младшего школьного
возраста с различными уровнями
академической успеваемости и утомления
в конце учебного дня.
Методы исследования. Проанализированы
результаты корректурных проб 589 детей
младшего школьного возраста (330 мальчиков
и 259 девочек), полученные в течение учебной
недели; средняя академическая успеваемость
этих учеников по 12?тибалльной шкале, а также
результаты анкетирования родителей
об особенностях режима дня детей.
Применялись гигиенические, статистические
и социологические методы исследования.
Результаты. В конце учебного дня сильное
и выраженное утомление фиксируется
у (19,1 ± 1,1)% детей младшего школьного
возраста, начальное утомление — у (33,3 ±

штабні дослідження режиму дня
та академічної успішності дітей
молодшої вікової групи з роз
робкою моделей достатньої три
валості сну, навчального наван
таження та регламентації фізич
ного навантаження з урахуван
ням національних особливостей
навчання дітей [2, 3]. Подібні
дослідження також проводились
у Німеччині, США та Нідерландах
з акцентуванням на проблемах
впливу тривалості та якості ніч
ного відпочинку на денну пове
дінку дітей молодшої вікової гру
пи та їхні когнітивні особливості
[47]. Ці дослідження показали,
що порушення тривалості сну та
різний час відходу до сну є звич
ним явищем. Між тим, скорочен
ня тривалості сну і недотриман
ня режиму дня негативно впли
вають на здібності до правопису
і логічного мислення у дітей та
підлітків і, зрештою, призводять
до підвищення втоми та знижен
ня академічної успішності [2, 5,
9]. Вчені (Biggs S.N., 2011 та Cla
dellas R., 2015) довели, що відхи
лення часу відходу до сну більш
ніж на годину та тривалість сну
менше 10 годин підвищують ри
зик втоми протягом навчального
дня [2, 3]. Інші автори [7] вказу
ють, що для підтримки опти
мальної працездатності дітей
молодшого шкільного віку до
статньо 9 годин сну.
У публікаціях з вивчення режи
му дня дітей та підлітків також ак
центується увага на такій важли
вій проблемі, як відсутність обіз
наності частини батьків щодо
правильної організації праці та

1,3)% детей, отсутствие утомления — у (47,6 ±
1,3)% детей (p<0,001). Продолжительность сна
менее 10 часов повышает вероятность развития
утомления в конце учебного дня на 33,0%
(p<0,05); продолжительность прогулок менее
1,5 часов — на 64,0% (p<0,001).
Продолжительность прогулок менее 1,5 часов
также повышает вероятность снижения
академической успеваемости до 5?9 баллов
на 66,0% (p<0,05). Нерациональное расписание
уроков по сравнению с рациональным
расписанием повышает вероятность развития
сильного и выраженного утомления на 44,0%
(p<0,01), вероятность снижения успеваемости
до 5?9 баллов — на 28,0% (p<0,05).
Оптимизация школьной нагрузки и режима дня
детей младшего школьного возраста является
приоритетным профилактическим
направлением сохранения работоспособности
учащихся и повышения их академической
успеваемости.
Ключевые слова: режим дня,
продолжительность сна, расписание уроков,
сложность предметов, утомление,
академическая успеваемость, дети
младшего школьного возраста.
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Objective. We studied the features of day`s routine
in primary school age children with different levels
of academic achievements and fatigue at the end
of the school day.
Methods. The results of proofreading test of 589
children of primary school age group (330 boys and
259 girls), received during a school week, were
analyzed; average academic achievements of those
pupils according to the 12 points' scale and the
results of the questionnaire poll of the parents on the
day's routine were analyzed as well. We used hygien?
ic, statistical, and sociological research methods.
Results. At the end of the school day a strong and
expressed fatigue was registered in (19.1 ± 1.1)%
of primary school age children, initial fatigue — in

відпочинку своїх дітей [4, 6, 9].
Автори згаданих публікацій ак
центують увагу на необхідності
подальших детальних дослід
жень асоціації тривалості сну,
режиму дня та денної поведінки
дітей для розробки рекоменда
цій у галузі освіти та охорони
здоров'я. Тому метою нашої пу
блікації є вивчення особливо
стей режиму дня дітей молодшо
го шкільного віку залежно від їх
ньої академічної успішності та
ступеня втоми наприкінці нав
чального дня.
Матеріали та методи дослід
ження. Вивчення розвитку втоми
протягом навчального дня прово
дили за результатами коректур
них проб за методикою Анфімова,
порівнюючи об'єм та точність ро
боти (стандартизована кількість
помилок на 500 знаків) до початку
навчального дня та після остан
нього уроку (після 4го або 5го за
розкладом). Дослідження прово
дилося протягом усього навчаль
ного тижня. Загалом проаналізо
вано 2752 тестові анкети.
Академічну успішність оцінюва
ли за середньою арифметичною
річних балів з усіх предметів.
Загалом тестування пройшли
589 дітей молодшої вікової групи
(330 хлопчиків та 259 дівчаток)
віком від 6 до 11 років. Вибірка є
репрезентативною, оскільки її
мінімальний об'єм, необхідний
для достовірних досліджень,
становить 433 особи за рівня
значимості 0,05.
Для урахування особливостей
навчального навантаження у за
кладах освіти оцінювали розклад
уроків за розробленою нами ме
тодикою [11]. Інформацію щодо
факторів режиму дня (тривалість
сну, прогулянок) отримали шля
хом анкетування батьків.

(33.3 ± 1.3)% of the children, absence of fatigue —
in (47.6 ± 1.3)% of the children (p<0.001). Sleep
duration less than 10 hours increases a probability
of the development of fatigue by 33.0% (p<0.05) at
the end of the school day; duration of the walk less
than 1.5 hours — by 64.0% (p<0.001). Walks dura?
tion less than 1.5 hours increases a probability of
the lowering of the academic achievements to 5?9
points by 66.0% (p<0.05) as well. In comparison
with a rational timetable, the irrational one increas?
es a probability of the development of strong and
expressed fatigue by 44.0% (p<0.01) and
decrease of the academic achievements to 5?9
points — by 28.0% (p<0.05). Optimization of school
load and day routine in primary school age children
is a prior prophylactic direction of the pupils' work
capacity preservation and improvement of their
academic achievements.
Keywords: day`s routine, sleep duration,
lessons' timetable, complexity of subjects,
fatigue, academic achievements,
children of primary school age.

Кількісну характеристику впли
ву факторів оцінювали за допо
могою розрахунку відносного
ризику (RR). Систематизацію
матеріалу і первинну математич
ну обробку було виконано за до
помогою таблиць Microsoft EX
CEL 2013. Статистична обробка
проводилася з використанням
пакета STATISTICA 8.0.
Результати дослідження та їх
обговорення. Обстеження ко
горти школярів молодшої вікової
групи показало, що наприкінці
навчального дня сильна та вира

жена втома фіксується у (19,1 ±
1,1)% дітей, початкова втома — у
(33,3 ± 1,3)% дітей, відсутність
втоми — у (47,6 ± 1,3)% дітей
(p<0,001) (табл. 1). При цьому ре
зультати хлопчиків є значимо гір
шими, ніж у дівчаток (χ2 = 12,5;
p<0,01).
Виявлено прямий зв'язок між
проявами втоми наприкінці нав
чального дня та академічної ус
пішності школярів молодшої ві
кової групи (r = 0,14; p<0,001).
Встановлено, що у школярів, які
значно втомлюються протягом

Таблиця 1
Характеристика розвитку втоми дітей молодшого шкільного
віку наприкінці навчального дня з урахуванням статі
χ2 = 12,5; p<0,01)
(N = 1376), % (χ
Стать
Хлопчики
Дівчатка
Обидві
групи

Дані

Сильна
втома

Виражена
втома

Початкова
втома

Сприятлива
динаміка

n

122

49

247

348

%

15,9 ± 1,3

6,4 ± 0,9

32,3 ± 1,7

45,4 ± 1,8

n

69

22

212

307

%

11,3 ± 1,3

3,6 ± 0,8

34,8 ± 1,9

50,3 ± 2,0

n

190

71

459

655

%

13,9 ± 0,9

5,2 ± 0,6

33,3 ± 1,3

47,6 ± 1,3

Таблиця 2
Зсув втоми дітей молодшої вікової групи наприкінці
навчального дня щодо академічної успішності
(r = 0,14; p<0,001), % (N = 1154)
Академічна
Дані
успішність
n
57 балів
%
89 балів
1011 балів
Усі групи
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Сильна
втома
28

Виражена
втома
6

Початкова
втома
46

Відсутність
ознак втоми
53

21,1 ± 3,5

4,5 ± 1,8

34,5 ± 4,1

39,9 ± 4,2

n

64

30

157

214

%

13,8 ± 1,6

6,5 ± 1,1

33,8 ± 2,2

45,9 ± 2,3

n

42

27

177

310

%

7,6 ± 1,1

4,9 ± 0,9

31,7 ± 2,0

55,8 ± 2,1

n

134

63

380

577

%

11,6 ± 0,9

5,5 ± 0,7

32,9 ± 1,4

50,0 ± 1,5
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навчального дня, відносний ри
зик зниження академічної успіш
ності до 57 балів є вищим в 1,5
рази, ніж у школярів без ознак
втоми (RR = 1,51; ДІ 1,092,09;
p<0,05) (табл. 2).
Аналіз даних щодо нічного від
починку показав, що достатню
тривалість сну (>10 годин) мають
лише (11,4 ± 1,7)% дітей молод
шої вікової групи. Група з тривалі
стю сну 89 годин становить (33,8
± 2,5)%, з тривалістю сну 910 го
дин — (54,8 ± 2,6)%. У віковому
аспекті достатню тривалість сну
мають (15,9 ± 3,9)% учнів 1го
класу, (11,8 ± 3,1)% — 2го, (9,7 ±
3,3)% — 3го (7,6 ± 3,0)% і учнів 4
го класу (r = 0,14; p<0,01).
Серед дітей з тривалістю сну
менше 10 годин частка учнів з
сильною та вираженою втомою
становить (18,4 ± 1,3)%, а з по

чатковою втомою — (33,9 ±
1,6)%. За тривалості сну понад
10 годин відповідно — (11,5 ±
3,1)% та (27,9 ± 4,4)% (табл. 3).
За даними різних авторів, ре
комендована тривалість нічного
відпочинку для дітей молодшого
шкільного віку має складати не
менше 910 годин [2, 3, 7]. Наші
дослідження показали, що у ді
тей молодшого шкільного віку
тривалість сну менше 10 годин
на 33,0% підвищує ймовірність
розвитку втоми до кінця нав
чального дня (RR = 1,33; ДІ 1,04
1,70; p<0,05) (табл. 3).
Вивчення зв'язку тривалості
нічного відпочинку та градацій
академічної успішності не дозво
лило виявити статистично до
стовірні відмінності (p>0,5), про
те зазначимо наявну тенденцію
до збільшення частки дітей з

Таблиця 3
Розподіл дітей молодшого шкільного віку за градаціями
втоми наприкінці навчального дня залежно від тривалості
нічного відпочинку (r = 0,14; p<0,05), % (N=980)
Тривалість
Сильна
Дані
сну
втома
n
121
89,9 годин
%
13,8 ± 1,2
10 годин і
більше

Виражена
втома
40

Початкова
втома
297

Відсутність
ознак втоми
418

4,6 ± 0,7

33,9 ± 1,6

47,7 ± 1,7

n

10

2

29

63

%

9,6 ± 2,9

1,9 ± 1,3

27,9 ± 4,4

60,6 ± 4,8

Рисунок
Характеристика тривалості сну у дітей з різними рівнями
академічної успішності, %
55,1
1011 балів
48,4

44,9
59 балів
51,6
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Тривалість сну 10 годин і більше
Тривалість сну менше 10 годин

тривалістю сну 10 годин і більше
на 10,0% з середньою академіч
ною успішністю 1011 балів, ніж у
дітей з успішністю 59 балів
(рис.). Враховуючи виявлену
тенденцію та твердження авто
рів [7], за якими когнітивні особ
ливості дітей молодшого шкіль
ного віку більше залежать від
якості (глибини) сну, ніж від його
тривалості, бачимо необхідність
проведення подальшого пошуку
у цьому напрямі.
Аналіз результатів анкетування
показав, що у (63,4 ± 2,6)% дітей
обстеженої когорти тривалість
прогулянок становить менше го
дини, у (23,3 ± 2,3)% — від 1 до
1,5 години, у (13,3 ± 1,8)% — по
над 1,5 години.
Зі збільшенням тривалості пе
ребування дітей молодшого
шкільного віку на відкритому по
вітрі покращуються показники
динаміки працездатності напри
кінці навчального дня (r = 0,12;
p<0,001, табл. 4). За умов, якщо
перебування на свіжому повітрі
становить менше ніж півтори го
дини, ймовірність розвитку вто
ми наприкінці навчального дня
підвищується на 64,0%, (RR =
1,64; ДІ 1,302,07; p<0,001).
Дослідження тривалості прогу
лянок у дітей з різною академіч
ною успішністю дозволило виз
начити, що прогулянки до 1 годи
ни здійснюють майже 60,0% уч
нів незалежно від групи успішно
сті, до 1,5 год — від 20,3% до
28,6% учнів, а більше 1,5 год —
(22,7 ± 1,7)% дітей з успішністю
1011 балів, (11,0 ± 1,3)% з ус
пішністю 89 балів та (9,5 ± 2,9)%
дітей з успішністю 57 балів
(p<0,05). Визначено, що при
прогулянках менше ніж півтори
години ймовірність зниження
академічної успішності до 59 ба
лів зростає на 66,0% (RR = 1,66;
ДІ 1,062,59; p<0,05) (табл. 4).
Виявлено статистично достовір
ні відмінності ступеня втоми на
прикінці навчального дня школярів
молодшої вікової групи залежно
від оцінки розкладу уроків (χ2 =
21,4; p<0,01). При нераціонально
му розкладі частка дітей з силь

Таблиця 4
Розподіл дітей молодшого шкільного віку за градаціями втоми наприкінці навчального
дня та тривалістю прогулянок (r = 0,12; p<0,001), %
Тривалість
прогулянок
Менше 1 год
Від 1 год
до 1 год 30 хв
Понад 1 год
30 хв

Так/ні

Градації втоми (N=937)
Виражена
Початкова
втома
втома
28
203

Успішність (N=258)

n

Сильна
втома
84

Відсутність
ознак втоми
270

%

14,4 ± 1,5

4,8 ± 0,9

34,6 ± 2,0

46,2 ± 2,1

54,1 ± 4,0

45,9 ± 4,0

n

27

7

71

89

30

26

%

13,9 ± 2,5

3,6 ± 1,3

36,6 ± 3,5

45,9 ± 3,6

53,6 ± 6,7

46,4 ± 6,7

n

11

2

39

106

14

29

%

6,9 ± 2,0

1,3 ± 0,9

24,7 ± 3,4

67,1 ± 3,7

32,6 ± 7,1

67,4 ± 7,1

59 балів

1011 балів

86

73
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ною та вираженою втомою стано
вить (23,7 ± 1,9)%, при середній
оцінці — (16,7 ± 2,3)%, при раціо
нально складеному розкладі —
(16,4 ± 1,5)% (табл. 5). Ймовірність
розвитку сильної та вираженої
втоми у разі несприятливо побу
дованого розкладу уроків на
44,0% вище, ніж за сприятливого
(RR = 1,44; ДІ 1,141,83; p<0,01).
Встановлено прямий зв'язок
між оцінкою розкладу уроків та
середнім балом академічної ус
пішності (r = 0,12; p<0,05). У кла
сах з низькою оцінкою розкладу
уроків частка відмінників стано
вить (38,9 ± 5,7)%, з середньою
— (39,8 ± 4,3)%, з високою —
(52,2 ± 3,3)% (табл. 6). Частки уч
нів з середньою успішністю 59
балів відповідно збільшуються зі
зниженням оцінки розкладу.
Ймовірність зниження успішно
сті до 59 балів вище на 28,0%
(RR = 1,28; ДІ 1,021,60; p<0,05)
за низької та на 25,0% (RR = 1,26;
ДІ 1,031,53; p<0,05) за се
редньої оцінках розкладу порів
няно з високою (табл. 6).
Встановлено, що зі збільшен
ням у розкладі уроків частки
предметів високої складності
також знижуються академічна
успішність учнів молодшого
шкільного віку (r = 0,10;
p<0,001) та тривалість їхніх про
гулянок (r = 0,06; p<0,01).
Отже, на підставі наведених
результатів дослідження можна
стверджувати, що недостатня
тривалість нічного відпочинку,
порушення режиму прогулянок,
нераціональний розклад уроків
та висока складність предметів є
причинами розвитку втоми дітей
молодшого шкільного віку протя
гом навчального дня. Вважаємо,
що оптимальною тривалістю ніч
ного сну для дітей молодшого
шкільного віку є 10 годин і біль
ше, а тривалість прогулянок — не
менше 1,5 години на день.
Висновки
1. Наприкінці навчального дня
за показниками розумової пра
цездатності сильна та виражена
втома фіксується у (19,1 ± 1,1)%
дітей молодшого шкільного віку,
початкова втома — у (33,3 ±
1,3)% дітей, відсутність втоми —
у (47,6 ± 1,3)% дітей (p<0,001).
2. Встановлено, що у школярів
з сильною та вираженою втомою
наприкінці навчального дня ри
зик зниження академічної успіш
ності до 57 балів є вищим в 1,5
рази, ніж у школярів з відсутністю
втоми (p<0,05).
3. На розвиток втоми та акаде
мічну успішність впливають скла
дові режиму дня дітей: тривалість
сну менше 10 годин підвищує
ймовірність розвитку втоми на
прикінці навчального дня на

33,0% (p<0,05); тривалість прогу
лянок менше 1,5 години — на
64,0% (p<0,001). Тривалість про
гулянок менше 1,5 годин підви
щує ймовірність зниження акаде
мічної успішності до 59 балів на
66,0% (p<0,05).
4. На розвиток втоми та акаде
мічну успішність впливають скла
дові шкільного навантаження: не
раціональний розклад уроків по
рівняно з раціональним збільшує
ймовірність розвитку сильної і ви
раженої втоми на 44,0% (p<0,01)
та ймовірність зниження успішно
сті до 59 балів — на 28,0%
(p<0,05). При збільшенні у роз
кладі уроків частки предметів ви
сокої складності знижуються ака
демічна успішність учнів молод
шого шкільного віку (r = 0,10;
p<0,001) та тривалість їхніх про
гулянок (r = 0,06; p<0,01).
5. Оптимізація шкільного на
вантаження та режиму дня дітей
молодшого шкільного віку є
пріоритетним профілактичним
напрямком збереження пра
цездатності учнів та підвищення
їхньої академічної успішності.
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Таблиця 5
Розподіл дітей молодшого шкільного віку за градаціями
χ2 = 21,4; p<0,01), %
втоми та оцінкою розкладу (χ
(N = 1376)
Оцінка
розкладу
Низька
Середня
Висока

Дані

Сильна
втома

Виражена
втома

Початкова
втома

Сприятлива
динаміка

n

91

25

166

208

%

18,6 ± 1,8

5,1 ± 1,0

33,8 ± 2,1

42,5 ± 2,2

n

32

11

73

142

%

12,4 ± 2,1

4,3 ± 1,3

28,3 ± 2,8
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n
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%

10,8 ± 1,2

5,6 ± 0,9
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Таблиця 6
Розподіл дітей молодшого шкільного віку за рівнем
академічної успішності та оцінкою розкладу уроків
(r = 0,12; p<0,05), % (N = 432)
Оцінка розкладу
Низька
Середня
Висока

39 ENVIRONMENT & HEALTH № 4 2015

Дані
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1011 балів

n
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%

61,1 ± 5,7

38,9 ± 5,7

n

77

51

%

60,2 ± 4,3

39,8 ± 4,3

n
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%

47,8 ± 3,3

52,2 ± 3,3
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ВІРНІСТЬ ОБРАНІЙ ДОРОЗІ
3 травня 2015 pоку виповнилося
75 років від дня народження і 50 років наукової,
педагогічної та громадської діяльності вченого
гігієніста, завідувача лабораторії гігієни
водопостачання та охорони водоймищ
ДУ "Інститут гігієни та медичної екології
ім. О.М. Марзєєва НАМН України",
доктора медичних наук, професора
Прокопова В'ячеслава Олександровича
'ячеслав Олександрович
народився у м. Кірово
граді, закінчив тут з від
знакою середню школу і
того ж року вступив до
Київського медичного ін
ституту імені О.О. Богомольця
на санітарногігієнічний фа
культет, який закінчив у 1964
році. Так розпочалася його тру
дова діяльність: спочатку сані
тарний лікар у Київській обла
сній санітарноепідеміологіч
ний станції (19641966), потім
асистент кафедри комунальної
гігієни Київського медичного
інституту (19661975), а з 1975
року і донині він працює на різ
них наукових посадах у Київ
ському НДІ загальної та кому
нальної гігієни (згодом Укра
їнський науковий гігієнічний
центр, а тепер Інститут гігієни
та медичної екології ім. О.М.
Марзєєва НАМНУ).
Перші кроки у науці зроблені
В'ячеславом Олександровичем
у Київському медичному інсти
туті. Тут на кафедрі комунальної
гігієни він опановує викладацьке
мистецтво і освоює ази науки.
Його учителями були видатні
вченігігієністи професори Габо
вич Р.Д. та Гончарук Є.Г. За ке
рівництва Євгена Гнатовича юві
ляр виконав та 1972 року успіш
но захистив кандидатську ди
сертацію на тему: "Эксперимен
тальногигиенические исследо
вания по централизованному
обеззараживанию сточных вод
инфекционных больниц".
Після переходу у 1975 році до
Київського НДІ загальної та ко
мунальної гігієни В'ячеслав
Олександрович вже понад 40
років успішно займається тут
вирішенням найбільш актуаль
них питань санітарної охорони
водойм, гігієни питної води та
здоров'я населення, де прояви
лися притаманні йому якості
доброго організатора, вдумли
вого наукового керівника, до
питливого дослідника.
Першою лабораторією, яку
очолив в інституті В'ячеслав

Â

Олександрович, була лаборато
рія гігієни навколишнього сере
довища у зв'язку з індустріаліза
цією сільськогосподарського
виробництва. Лабораторія була
малочисельною, але виконувала
великий обсяг натурних та лабо
раторних досліджень з цієї про
блеми. У ній напрацьовувалися
матеріали 2х докторських та 2х
кандидатських
дисертацій
(В.О. Прокопов, М.П. Вашкулат,
С.Б. Тарабарова, Г.В. Федосен
ко), які згодом були успішно за
хищені. Разом з вченимиагра
ріями були досліджені особли
вості та основні закономірності
міграційнотранслокаційних
процесів впливу забруднень тва
ринницьких відходів на підземні
води та сільгоспкультури, розро
блені та науково обґрунтовані
нові екологічно безпечні техно
логії інтенсивного вирощування
сільськогосподарських культур з
використанням в якості органіч
них добрив відходів тваринниць
ких комплексів, оригінальні тех
нологічні схеми багатоступене
вої обробки рідкого гною тощо.
Результати цих досліджень до
зволили розробити у країні
багато законодавчометодичних
документів, спрямованих на охо
рону довкілля від забруднення
відходами тваринництва, раціо
нальне їх використання у сільсь
кому господарстві при збере
женні здоров'я сільського насе
лення прилеглих до тваринниць
ких комплексів сіл.
1987 року за консультацією
членакореспондента
АМН
СРСР Є.Г. Гончарука та академі
ка АМН СРСР М.Г. Шандали
В'ячеславом Олександровичем
успішно захищена докторська
дисертація на тему: "Гигиениче
ское обоснование мероприятий
по оптимизации обезврежива
ния городских и больничных
сточных вод, предотвращению
их неблагоприятного влияния
на условия водопользования и
здоровье населения". У дисер
тації на основі вивчення та уза
гальнення багаторічних науко
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