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ЗАЩИТИСЬ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СМОГА
Известно, что состояние биополя человека определяет уровень устойчивости
организма, адаптационные возможности и запас его иммунных сил, а минимальная
мощность электромагнитного сигнала, на который реагирует организм менее 1*10 9
Вт/мм2. Биополе, как и всякое физическое тело, формирует вокруг себя определенную
энергоинформационную матрицу (поляризацию пространства), воздействует на
прилежащее пространство и его свойства или же само испытывает воздействие от
других тел. Оказалось, что наиболее чувствителен организм человека к
электромагнитным сигналам, лежащим в диапазоне:
– сверхвысоких частот 40–70ГГц, названых «окнами пропускания биосферы»,
вызывающих сбой клеточных механизмов;
– низких и сверхнизких частот 5–35Гц, вызывающих сбой в органах.
Считается вредным для здоровья человека интенсивность электромагнитного
поля 0,2 микротеслы (мкТл — единица измерения магнитной индукции в
Международной системе единиц). Среднее значение полевой магнитной
напряженности в пригородных электропоездах составляет 20, а в трамваях и
троллейбусах — 30 мкТл. На платформе станций метрополитена — до 50–100 мкТл, а в
поездах подземки — зашкаливает за 150–200 мкТл, что превышает допустимый
уровень облучения до 1000 раз и более. Комфортный автомобиль на скорости 80 км/час
превращается в кипящую энергетическую камеру, в которой буквально заживо
«варятся» как водитель, так и пассажиры. Напряженность электромагнитного поля
домовой электропроводки уже превышает предельно допустимые 0,2 мкТл.
Электрочайник на расстоянии 20 см. образует напряженность магнитного поля 0,6
мкТл. Генерируемые телевизором магнитные поля достигают 2 мкТл. Этот список, к
сожалению можно долго продолжать…
Наиболее подвержены влиянию внешних полей: кроветворные органы, головной
мозг, глаза, половая система, иммунная система.
Компания L&S (LIBERTY & SUCCESS)
представляет серию защитных устройств, позволяющих организму человека снять
негативно действующее электромагнитное отягощение и восстановить иммунитет.
1. Защитное устройство «LACKEY» – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬ И ГАРМОНИЗАТОР ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

изменяет характер внешнего излучения, и любой живой организм подвергается
значительно меньшим воздействиям внешних электромагнитных полей. При этом в
радиусе воздействия защитного устройства создаются параметры среды, приводящие
энергосистему человека в гармоничное состояние. В результате улучшается: работа
иммунной системы; самочувствие; ассоциативная память; работа сердечнососудистой
системы. А также снимается «синдром хронической усталости», восстанавливается
биополе и снижается риск возникновения различных заболеваний.
2. Защита от негативного воздействия излучения мобильного телефона —
«ULТRАТЕМРЕR» Защитное устройство «ULТRАТЕМРЕR» – это техническое
средство, которое изменяет уровень и поляризацию электромагнитных излучений
вокруг себя, помогая организму человека снять негативно действующее
электромагнитное отягощение. При этом качество передачи и мощность основного
сигнала не изменяются.
Дополнительная информация на сайте www.vivatls.com
Заказ устройств защиты: e-mail: allvm2014@yandex.ru
тел: (+38) 066 0225923
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ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНОЗНАВСТВА,
ЗДОРОВ’Я Й ДУХОВНОСТІ

М. С. Гончаренко
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
valeolog@univer.kharkov.ua
Харьков, Украина
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВАЛЕОЛОГИИ
Любая живая система, в том числе и человек, представляет собой
триединство – информации, энергии и вещества.
Энергетическая и вещественная структуры формируются на основе
информации, которая управляет ими. За счет механизмов самоорганизации
система постоянно создает внутри себя порядок, стремится к нему и
сохраняет его. Именно этот порядок определяет уровень здоровья
человека. Согласно современным представлениям, наука о здоровье
«Валеология» включает следующие составляющие: соматическую,
психическую, духовную и социальную.
Соматическое (физическое) здоровье определяется степенью
совершенства, резервами и гармонией механизмов самоорганизации
биосистемы, а именно, гомеостаза, адаптации, резистентности,
реактивности, репарации, регенерации, биоритмов, онтогенеза, а также,
биополевой структуры.
Психическое здоровье это способность человека адекватно
отображать окружающую действительность, то есть формировать в своем
сознании субъективный образ окружающего мира. Психическое здоровье
определяется состоянием сферы эмоций, чувств, мышления, которое
обеспечивает реализацию себя как личности.
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Духовные аспекты здоровья включают деятельность сознания,
направленную на осознание смысла жизни, своего места в ней, именно на
этой основе происходит формирование жизненной установки.
По мнению Э. Помыткина основные социо-валеологические факторы
составляют фундамент духовного роста детей и молодежи.
Исследование и коррекция состояния здоровья человека, как
целостной системы с учетом его уровней организации, осуществляется на
социальном уровне. Значительная роль этих вопросов отводится
валеологическому образованию и валеологической службе.
Валеологическое образование включает систему образовательных
мероприятий по формированию позитивного мышления, здорового образа
жизни и валеологической компетентности. Ближайшей целью
валеообразования и валеопросвещения является создание индивидуальной
поведенческой стратегии, которая опиралась бы на стойкую мотивацию, на
здоровый стиль жизни, высокий духовно-нравственный потенциал и
современное мировоззрение.
Валеологическая (санологическая) служба включает формирование
сохранения и восстановления здоровья населения, она не заменяет
медицинскую службу и не является ее альтернативой. Она должна
объединять усилия специалистов разных профилей деятельности в
педагогическом, психологическом, медицинском, социальном, правовом и
других аспектах, для содействия и реализации прав каждого гражданина в
направлении «формирования здоровья». Это направление требует
серьезного и быстрого развития, так как общее состояние здоровья
украинского общества находится в критическом состоянии.
Анализ имеющихся направлений развития позволяет утверждать, что
социальный аспект развития валеологии должен реализоваться в
индустрии здоровья.
Валеология как наука базируется на холистическом, целостном подходе
изучения человека, что достигается с помощью системного подхода.
Система – это совокупность элементов и связей между ними,
которые функционируют как единое целое на принципах иерархии,
гармонии,
голографичности,
фрактальности,
системности
и
холистичности.
Задачи, которые стоят перед валеологией включают:
1. Совершенствование валеологического образования и просвещения.
2. Разработка и усовершенствование комплексного диагностического
подхода к исследованию функционирования системы «Человек-Среда»,
разработка методов оценки психо-социального воздействия стресса,
предупреждение его развития и способы коррекции, совершенствование
методов мониторинга здоров’я.
3. Создание социальных программ здоровья с включением в них
высокоэффективных технологий обучения и оздоровления, система
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валеообеспечения духовно-нравственного развития и современного
мировоззрения.
4. Разработка методов валеологической поддержки, включая
фитокоррекцию, новые технологии энерго-информационного воздействия
и восстановления саморегуляции организма человека.
Функции валеологии формируются с учетом того, что она, являясь
комплексной наукой, тесно связана с педагогикой:
 системообразующая (систематизация теоретических знаний и
практического опыта);
 нормативно-функциональная (разработка программ и методик, их
апробация и адаптация к конкретным условиям);
 психолого-педагогическая (организация учебного процесса с
позиций профессиональной этики);
 медико-социальная (сотрудничество с соответствующими
учреждениями для обеспечения необходимым оборудованием и
наглядными пособиями);
 этико-эстетическая (художественное оформление учебнометодических кабинетов);
 медико-аналитическая (своевременное снятие проблемных
ситуаций, разрешение конфликтных ситуаций с учетом космических
законов бытия);
 духовно-интеллектуальная (подбор и расстановка кадров с учетом
профессиональных знаний, внутренней и внешней культуры).
Духовное
оздоровление
общества
не
возможно
без
соответствующей
перестройки
системы
образования.
Именно
валеологический, гуманистический подход обеспечит обновление
принципов образовательной деятельности. Еще много столетий назад
Пифагор
доказал,
что
предоставление
знаний
морально
несформированному человеку приведет к самоуничтожению человечества.
Таким образом, валологическая работа имеет комплексный
характер, связанный с аналитической, административно-организационной,
оздоровительной и научной деятельностью.
Свою онтологическую определенность валеология приобретает
вследствие центрированности на выявлении, описании, взаимодействии и
анализе триединой физической, психической и духовной структурой
организации человека как качественной и количественной характеристики
его здоровья в процессе жизнедеятельности.
В настоящее время активно формируются методологические
принципы, концептуальные подходы и исследовательские стратегии,
разрабатываются
практически
ориентированные
валеологические
технологии, которые призваны встроить валеологию в систему
современных наук и обеспечить внедрение полученного ею знания в
социальную практику человекознания.
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Варавін А. М., Караваєва Д. І.
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
varawin.andrey@yandex.ua
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОЭНЕРГОИНФОРМАЦИИ
Способность воздействовать биоэнергетически присуща людям
вообще. Еще в 1608 году последователи Парацельса У. Гельмонт и
Р. Флюдд утверждали, что человек может оказывать влияние на организм и
психику посредством таинственной «жизненной силы», истекающей якобы
из рук, глаз и других органов тела.
В конце XIX — начале XX веков учение о лечебном магнетизме
перестает быть тайной. В свет выходит книга Рамачароки «Оккультное
лечение йогов» (1909 г.), начинают издаваться первые учебники –
«Целебный магнетизм» Ваннеса Отильмана (1909–1910 гг.). К тому же
времени следует отнести начало подготовки врачей, владеющих способами
лечения магнетизмом. Лечение наложением рук было известно и в России.
Таким способом лечения обладал протопоп Аввакум. Владели этим видом
лечения и многие знахари. Тайны способа лечения передавались из
поколения в поколение и дошли до наших дней. Кто не слышал о
заговаривании ржи и различных болезней, а это и есть лечение
магнетизмом.
В 1923 г. российский ученый А. Г. Гурвич сделал открытие, которое
было признано наиболее выдающимся в области биологии. Гурвич
зарегистрировал энергетическое излучение клеток человека и впервые
сформулировал концепцию биологического поля – биополя. Это биополе
оказалось генетическим, в нем заложена информация о живом существе,
поэтому Гурвич назвал его «митогенетическим». Был сделан вывод: клетки
излучают информацию – кодированные электромагнитные сигналы в
ультрафиолетовом диапазоне.
О
существовании
вокруг
каждого
объекта
особого
энергоинформационного поля, повторяющего его по форме и хранящего в
себе основные характеристики объекта, говорил в свое время
В. И. Вернадский, разрабатывая идею ноосферы. Гурвич доказал, что в
любом организме есть энергетический (полевой) или информационный
«скелет» и что образование физического тела происходит именно по
образу этого «скелета», или биополя, которое, таким образом, является
своеобразным генеральным планом или проектом, по которому
осуществляется создание и развитие человека.
В 1923 г. А. Г. Гурвич сообщил о найденном им очень слабом
ультрафиолетовом излучении различных живых тканей, которое
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стимулировало митоз в биологических детекторах, т. е. обладало
митогенным эффектом.
В 1930 г. В. Лепёшкин сообщил, что отмирание клеток приводит к
высвобождению энергии, запасенной в биологических структурах, в виде
излучения. Это излучение сопровождало процессы гибели клеток и
возникало при коагуляции биоколлоидов и распаде ЛП-комплексов.
Причем испускание фотонов идет с более высокой интенсивностью при
отмирании.
В 1954 г. итальянские ученые Л. Коли и X. Фрачини
зарегистрировали излучение корешков злака в видимой области спектра
сверхслабого светового потока, назвали его биохемилюминесценцией.
Многочисленные исследования в этой области показали, что феномен
сверхслабого излучения фотонов живыми системами обнаружен у всех
клеток растений и животных. Есть
основания
предполагать,
что
электромагнитные взаимодействия представляют собой один из общих
принципов информационных взаимоотношений функционирующих живых
систем. Это положение перекликается с предложенной А. Г. Гурвичем
концепцией биологического поля.
Известно, что при расчете энергии основного обмена на одну клетку
приходится 1,7х10-3 эрг/с. Если учесть, что на передачу указанного
количества информации не может быть затрачено более 1,7х10-3 эрг/с, то
весьма реальным каналом связи в клетке следует признать потоки
световых квантов.
По подсчетам Казначеева только в ультрафиолетовой области может
быть передано количество информации, равное 1020 бит/с/В,
информационная цена одного УФ-кванта оказывается равной 50 бит, что
соответствует данным Лебедева. На основании проведенных расчетов
выясняется, что при затрате энергии 1,7х10-3 эрг/с основного обмена
клетки в УФ световом канале можно передать информации не более 5х109
бит/с. Это число равно количеству биохимических реакций, протекающих в
клетке в секунду. Отсюда следует предположить, что клетки располагают
идеальным каналом связи, где каждый квант может сочетать в себе
значение и сигнала, и донатора энергии.
В 1965 г. Казначеев предложил, что биологическую систему можно
представить как неравновесную фотонную констелляцию, которая
существует за счет притока энергии извне. Белково-нуклеиновые
структуры в клетках сосуществуют до тех пор, пока их объединяет
фотонная
констелляция,
которая
составляет
информационнорегулирующую систему клетки с колоссальным запасом надежности.
Квантовая информация записана в химических соединениях клетки и
извлекается из них в процессе биохимических превращений, которые
возбуждаются предшествующими клетками информации как внутри
клетки, так и извне.
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Попп в 1979 г. анализируя излучения клеток до митоза, во время и
после, пришел к выводу, что пролиферирующие клеточные культуры
излучают интенсивнее, чем те, у которых рост прекратился, и что
биологические
системы
обладают
способностью
запасать
и
перерабатывать когерентные фотоны, поступающие из внешнего мира.
Фотоны, взаимодействуя с молекулами, могут так влиять на химическую
реактивность, что скорость реакции может возрастать в 1040 раз. Этот
факт позволяет предполагать, что сверхслабое излучение биофотонов
способно регулировать обмен клетки в целом. Попп считает, что
биологические системы можно понять через их когерентные состояния,
которые пригодны для резонансов внешнего мира, обнаруживаемых по
всей спектральной области.
Это означает, что спектр собственной частоты систем, которым
благоприятствует эволюция, развивается от коротковолновой части
спектра (элементарные частицы, атомы, молекулы) до видимой области в
несколько герц ((ЭЭГ) для живых систем) и ниже (для экологических
структур живых систем), всегда включая при этом резонансы внешней
среды (космические излучения, излучения Земли, Солнца и т. д.).
В этом аспекте хочется привести слова Чижевского: «Организмы,
достигшие в своей эволюции высочайшей организации и тончайшей
внутренней регуляции, неизмеримо сложнее самых сложных автоматов.
Но странно: в то время как в технике стало совершенно привычно видеть,
как ничтожный по своей мощности управляющий сигнал приводит в
действие гигантские потоки энергии, в биологии такую возможность
многие продолжают считать невероятной».
Огромное достоинство работ В. П. Казначеева заключается в
экспериментальном подтверждении того, что в живом веществе
существуют не только макромолекулярные белково-нуклеиновые
структуры, но и полевые формы живого вещества, которые, несомненно,
играют ведущую роль.
Солитонные и голографические поля хорошо воспринимаются
хромосомным аппаратом человека. Значит, на хромосомный аппарат (на
клетки, органы и весь организм в целом) можно влиять сознанием!
Итак, сознание – это структура, позволяющая Душе управлять телом.
Душа, материальной частью которой является тело, через структуру
сознания взаимодействует с реальностью, но есть также взаимодействие
между телом и клетками этого тела. Это взаимодействие осуществляется
тоже сознанием, но это уже клеточное сознание. В широком смысле
сознание – это структура, объединяющая духовную и физическую
материю.
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Гончаренко М. С., Горовая О. А.
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
gka18@rambler.ru
ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ И НООСФЕРА АКАДЕМИКА
В. И. ВЕРНАДСКОГО
К началу XX века в философской научной мысли сложилось новое,
глубокое преставление, которое перестраивает наше мировоззрение.
В 1908 году, в связи с теорией относительности, Г. Миньковский в
произведшей огромное впечатление речи на съезде математиков в Кельне
ярко и определенно поставил перед мыслящим человечеством новое
понятие о едином, неделимом пространстве-времени и о времени как о
четвертом измерении пространства – пространственно-временной
непрерывности как начале нового понятия мира. Это было тотчас
воспринято Эйнштейном. Новая концепция произвела коренное изменение
основной картины научного построения Космоса – всей научной мысли.
Не менее важно и другое следствие: очевидно, что раз пространство
и время являются частями, проявлениями и разными сторонами одного и
того же неделимого целого, то нельзя делать научные выводы о времени,
не обращая внимания на пространство. И наоборот: все, что отражается в
пространстве, так или иначе отражается во времени.
И, наконец, третье: в науке впервые научно прочно встал вопрос:
охватывает ли пространство-время всю научную реальность, или могут
быть научно охвачены и есть явления вне времени и пространства?
Так, в сильно сокращенном виде, выглядят взгляды академика
В. И. Вернадского, изложенные в его записных книжках и изданные в 1975
году под названием «Размышления натуралиста».
Состояние пространства тесно связано с понятием физического поля.
«Оказалось возможным подходить к исследованию пространства
времени как к явлению, обладающему строением, т.е. структурой. Причем
оно не только структурно, но физически обладает разными состояниями.
Сейчас измерение времени в наиболее глубокой и точной своей части
основано не на движении, а на изменении свойств тела или явления.
Только мысленно можно отнести его к движению, конкретно движение не
входит в измерение». Это была гениальная догадка великого мыслителя,
каким был В. И. Вернадский.
Для того чтобы подойти к пониманию природы биополя,
необходимо
рассмотреть
феноменальную
избранность
живого
пространства по отношению к неживому или «косному», по словам
Вернадского.
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Упоминание В. И. Вернадским «золотого» сечения восходит в своей
истории к эпохе математической школы пифагорейцев. Ими была решена
следующая задача: если разделить любой отрезок на две части «А» и «В»
так, чтобы (А+В)/А=А/В, то при решении этого квадратного уравнения
получаются два корня: X = 1,618 и Х=0,618
Эти числа и получили название «золотых». Они действительно
замечательные. Везде, где человек ощущает гармонию – в звуках, в цвете,
в размерах, – всюду присутствует «золотое» число. Огромна роль его в
архитектуре и в живописи.
Еще пифагорейцы заметили, что музыкальный звукоряд, построен по
закону соотношении частот, равных «золотому» числу. Спустя много
веков итальянский математик XVI века Фибоначчи построил
математический ряд (0,1,2,3,5,8,13,21,34, 55...), описывающий процесс
размножения кроликов, т.е. сугубо биологический процесс. Легко заметить
закон формирования такого ряда: член ряда, начиная с четвертого, равен
сумме двух предыдущих членов.
Если же в таком ряду взять, отношение последующего члена к
предыдущему или наоборот, то получим уже знакомые нам числа: 1,618 и
0,618. Причем, чем больше порядковые номера членов, тем точнее
выполняется «золотое» соотношение. Числа этого ряда так и называются –
числа Фибоначчи.
Живая материя вся построена по принципу пентасистемы. Она как
бы дополняет мир камней и кристаллов.
Наиболее ее популярная и гармоничная фигура – пятиконечная
звезда.
В этой фигуре соотношение всех отрезков есть «золотое»
соотношение.
Человек – типичная пентасистема.
В заключение хочется рассказать об одном примере практического
применения «золотого» сечения в повседневной жизни. Всем известно, что
женщины любят каблуки. Почему же? Оказывается, человек сложен по
закону «золотого» сечения. Если за точку сечения взять пупок, то от него
вниз будет отрезок «А», а вверх – отрезок «В». Если для мужчин это
отношение в среднем равно 1,7, то для женщин этот параметр тоже в
среднем равен 1,5, т.е. мужчины в своей массе более стройные, чем
женщины. Отсюда понятно, что для получения стройной фигуры женщины
вынуждены удлинять часть «А» с помощью каблуков. Зная свои размеры
можно рассчитать оптимальную высоту каблука или прически.
Попробуйте!
Леонардо да Винчи прекрасно знал эти соотношения и пользовался
ими, создавая свои живописные шедевры.
Глубоко прав В. И. Вернадский, приводя аргумент «золотого»,
сечения как доказательство коренного отличия живой материн от косной.
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Оказалось, что наш ближайший космос построен по законам
музыкальной гармонии, что развитие любой популяции идет по
гармоничному закону. Можно добавить, что где бы мы ни оказались – в
степи, в горах, в лесу, на море – везде ощущение разлитой гармонии.
Подводя итог многочисленным примерам различия живой и неживой
природы, Вернадский на базе биохимии приходит к выводу, что переход от
неживого к живому невозможен. «В биохимии отсутствие перехода
является эмпирическим научным обобщением, а не гипотезой или
теоретическим построением. Эмпирически это обобщение следующее:
между живым и косным естественными телами биосферы нет переходов:
граница между ними на всем протяжении геологической истории резкая и
ясная.
Материально-энергетическое в своей геометрии живое естественное
тело, живой организм отличен от естественного тела косного. Вещество
биосферы состоит из двух состояний, материально-энергетически
различных: живого и косного.
Живое вещество, хотя в биосфере его материально ничтожно мало,
энергетически выступает в ней на первое место. Этим определяется новое
чрезвычайно важное свойство биосферы – ее геометрическая
разнородность.

Гончаренко М. С1., Метіль Я. М., Асасян Т. Г.
ХНУ імені В. Н. Каразіна,
1
профессор, док. биол. наук
yanina.metil@mail.ru
ПРИНЦИПЫ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИИ НАУКИ «ВАЛЕОЛОГИЯ»
В процессе изучения современных проблем и направлений в
валеологии перед нами встала извечная проблема «не зная прошлого, не
познаешь будущего«. И мы обязаны всемерно воспользоваться опытом
седого прошлого, и чем ближе к зародышам этого прошлого мы
проберемся, тем сознательнее, вернее и увереннее пойдем «вперед».
Для решения данной проблемы мы пошли по стопам времени и
посвятили данную статью описанию истокам фундаментальных основ
современного мировоззрения, мироустройства и миропонимания,
формирование которых стало научным фундаментом для развития великой
интегральной науки о здоровье — валеологии.
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История формирования валеологического мировоззрения об
организации и устройстве человека берет свое начало в науке и философии
Гермеса Трисмегиста из Египта (около 2 тыс. лет до Р. Х.). Учение Гермеса
является одним из самых древних, но и самых великих из всех дошедших
до нас учений. Оно представляет фундаментальный раздел истории
мировой культуры. Основная цель учения Гермеса состоит в постижении
человечеством своего неразрывного единства со Вселенной. Основой
герметической философии является семь герметических принципов:
 ментализм;
 соответствие(аналогия);
 вибрация(движение);
 полярность;
 ритм;
 причина и следствие;
 пол.
Первый герметический признак ментализма. «Истинное значение
жизни не известно людям на этой плоскости бытия, но высочайшие
источнии и наша собственная интуиция говорят нам, что жить надо во имя
лучшего, что есть в нас, ...ведь дорога ведет ввысь» (Кибалион).
«Все есть во всем» − такова герметическая максима. Вселенная −
творение безконечно живущого разума. Ат.к. человек − часть Вселенной,
он тоже творение бесконечного разума, а значит, имеет внутри себя
постоянно прибывающую духовную сущность, которая бессмертна.
Узнавание, осознание и проявление духа внутри нас и есть духовное
развитие. И в зависимости от того, как человек осознает жизнь постоянно
пребывающего в себе духа, так он и будет подниматься по духовной
лестнице жизни.
Второй великий герметический принцип соответствия (аналогии).
«Как вверху, так и внизу; как внизу, так и вверху». Этот принцип
заключает в себе ту истину, что всегда существует соответствие между
законами и явлениями в различных плоскостях физического, ментального
и духовного планов бытия. Всемирно применимый в различных
плоскостях материи Вселенной (от грубой физической (низкочастотной),
до тонко организованной духовной (высокочастотной)), он является
универсальным законом. Так же, как и знание законов геометрии,
позволяет человеку измерить далекие звезды и их движение, сидя в
обсерватории, так и знание принципа соответствия позволяет ему разумно
переходить от известного к неизвестному, не только на физическом, но и
на более высоких планах вибраций (ментальном и духовном). Этот
принцип лежит в основе герметической психологии.
Третий великий принцип вибрации. Дух находится на одном полюсе
вибрации. Другой полюс занимают самые грубые формы материи, и между
этими полюсами множество разных типов вибрации и движений.
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Четвертый принцип полярности. Этот великий принцип охватывает
ту истину, что все явления представляют собой единство
противоположностей с многочисленными переходами между этими
крайностями и «золотой серединой» в центре. «Все двойственно: все имеет
свои полюса, все имеет свою противоположность, ...противоположности
идентичны по природе, но различаются в степени, крайности сходятся, все
истины − полуистины, все парадоксы можно примирить» (Кибалион).
Пятый великий принцип ритма. «Все течет, втекает и вытекает, все
имеет свои приливы, все поднимается и падает − маятникообразное
колебание проявляется во всем. Мерой колебания налево есть мера
колебания направо. Ритмы компенсируются» (Кибалион). Действие и
противодействие, взлет и падение, подъем и спуск, приток и отток −
проявляются не только в жизни животных и людей, но и в жизни Разума,
Материи и Энергии, в жизни звезд, миров, Вселенной.
Шестой великий герметический принцип — принцип причин и
следствия. Принцип причин и следствия заключает ту истину, что закон
распространяется на всю Вселенную, что ничего в этом мире не
происходит случайно, что явления непрерывны без исключений или
разрывов. «Каждая причина имеет свое следствие, каждое следствие имеет
свою причину, все совершается в соответствии с законом, случай − лишь
название непізнанного закона, существует множество планов причинности,
но ничто не избежит закона».
Седьмой великий принцип пола. «Все в природе имеет родителей».
Принцип пола заключает в себе истину, что Мужской и Женский
принципы проявлены во всем, присутствуют и действуют во всех фазах
явлений, на каждом в отдельности, на всех планах жизни.
Существенная роль в реализации эволюционирования человека
принадлежит валеологии. Это новая интегральная наука о здоровье
человека, основывающая свои разработки на новом, холистическом,
представлении о структурной организации человека, включающей
физическую и тонко материальную составляющие.
Развитие этих представлений базируется на основе современных
достижений в области физики, нейробиологии, голографии, биологии и др.
наук.
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Гончаренко М. С., Рыбалка Е. В., Ольниченко Д. В.
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
lena_rybalka@mail.ru
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ, МИРОУСТРОЙСТВА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
«Наши представления о физической реальности
никогда не могут быть окончательными. Мы
всегда должны быть готовы изменить эти
представления».
А. Эйнштейн

Каждый этап углубленного познания мироустройства человека
приводит к формированию новых знаний, новых направлений
исследования, которые по мере накопления материала приводят к
формированию новых наук.
Наша задача – рассмотреть обусловленность возникновения
валеологии – интегративной науки о здоровье.
Дуализм материи, холистический подход, новое мировоззрение о
структуре вещества, о едином поле и силах взаимодействия, закон
Энштейна о взаимодействии энергии, вещества и информации, которые
привели к новой парадигме мироустройства, явились научной платформой
для возникновения и развития новой науки о здоровье – валеологии,
позволяющей объединить научные знания и религиозные утверждения о
существовании Единой разумной силы (Бог, Вселенский разум), все это
способствовало сближению научных наработок Запада и Востока о
человеке, его здоровье.
За последнее время накопилось огромное количество знаний о
человеке и его здоровье, которые привели к качественному переходу и
способствовали созданию новых научно-валеологических направлений.
Вопросами здоровья человек интересуется столько, сколько
существует.
Во все времена здоровье рассматривается как определяющее
свойство качества жизни человека.
Эти вопросы интересовали и интересуют философов, медиков,
биологов, физиков, экологов, социологов, психологов, валеологов и других
специалистов иных научных направлений
Долгое время основные научные познания о здоровье человека
формировались в монастырях, где под контролем духовенства шло
накопление знаний о различных методах восстановления здоровья.
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Огромный вклад в накопление знаний о здоровье внесла восточная
медицина, включающая опыт Индии (Аюрведа), Китая, Средней Азии.
К ХVIII−XIX вв. между восточной и западной медициной
наметилось существенное противостояние, т.к. Запад следовал
направлению: знание – действие – здоровье, а Восток – вера – действие –
здоровье.
Представления о здоровье и способах его коррекции в первой
половине XIX века соответствовали мировоззрению того времени, которое
базировалось на ньютоно-картезианской модели мира. Согласно этой
модели, в мире существует линейная причинно-следственная связь,
материальный мир имеет четкие границы и находится в пустоте,
пространстве. Вселенная Ньютона – это твердая материя из пассивных и
неизменных атомов. Между частицами действуют силы тяготения. Таким
образом, физические процессы, по Ньютону, сводятся к перемещению
материальных точек под действием силы тяжести. Для описания этих
процессов был разработан новый математический подход –
дифференциальное исчисление. Вселенная, по Ньютону, – гигантский и
полностью детерминированный часовой механизм, части которого
движутся в соответствии с вечными законами. Это наука о простом и
пассивном мире, где нет случайности и все предопределено и протекает
без рассеяния энергии.
Эпоха ХIХ в. ознаменовалась экспериментами Фарадея,
теоретическими работами Максвелла по электромагнетизму, трудами
Гельмгольца в области термодинамики и статической физики, открытиями
Дарвина в биологии. Безусловно, все это не укладывалось в рамки
ньютоно- картезианской модели мира.
В первой половине ХХ в. развитие квантовой теории атомных
процессов разрушило представление о твердой материи. Нютоновская
модель мира была адекватной, пока физика исследовала явления
повседневного опыта в зоне средних измерений. Как только она стала
проникать в микро- и макромир, эта модель стала непригодной.
Согласно теории относительности, пространство и время не
являются независимыми свойствами материи, поток времени
неравномерен и неоднороден, как принято было в ньютоновской модели.
Время зависит от позиции наблюдателя и скорости относительно
наблюдаемого объекта. Любые изменения в пространстве и времени
относительны, и даже сама структура пространства-времени зависит от
распределения материи.
В 70-е годы ХХ в. прогресс в термодинамике привел к появлению
новой науки – синергетики. Синергетика объяснила возможность падения
энтропии, т.е. самоорганизации хаоса. Произошло объединение физики с
биологией. Синергетика создает новый образ мира. Она основана на идеях
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системности и целостности мира: на общих законах развития всех уровней
материальности и духовности, на взаимосвязях хаоса и порядка.
Эти научные разработки сформировали новое представление о
человеке как самоорганизуемой системе, функционирующей на принципах
системности и целостности. Развивается представление о структурной
организации человека как процессе гармоничного взаимодействия
физического и тонких тел.
Важную роль в формировании современного мировоззрения сыграли
исследования в области физического вакуума. В настоящее время
расширены представления об окружающем нас мире: речь идет не о 4-х
(твердое тело, жидкость, газ, плазма), а о 7 уровнях реальности:
добавляется физический вакуум, информационный уровень, абсолютное
ничто.
Одним из важных положений современного мировоззрения является
понимание того, что мир развивается одновременно в информационном,
энергетическом и материальном измерениях.
Наработки
и
достижения
термодинамики,
информатики,
теоретической физики, психологии позволили объединить их результаты в
новое научное направление – биоэнергоинформатику.
Биоэнергоинформатика – область знаний и научное направление,
изучающее мир сознания как физическую реальность на основе
исследования информационно-энергетических взаимодействий в природе,
в том числе взаимодействия с природой и обществом.
Такой подход является обоснованием возможности существования
«духовного», или «тонкого мира».
Разработка нового научного и философского мировоззрения
опирается не на конфронтацию научного и эзотерического знания, науки и
религии, а на их союз.
Научно-технические основы возникновения и развития
валеологии
Нынешний период развития человечества характеризуется
формированием новой философско-мировоззренческой платформы
мировой науки, которая базируется на:
 переходе
от
Ньютоновской
вещественно-механической
парадигмы к Эйнштейновской модели энергоинформационного аспекта в
познании бытия;
 новой модели мира и человека;
 взаимодействии мировоззрения Востока и Запада, формировании
единой планетарной культуры;
 формировании представления о человеке как о многоуровневом
космическом существе, имеющем физический и энергоинформационный
планы.
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Исходя из новых представлений о мироустройстве, новых
мировоззренческих взглядов сформировалось новое представление о
структурной организации человека как о триединой гармоничной системе
духа, души и тела, находящейся в тесном взаимодействии с окружающей
средой. Такое представление позволило структурировать понятие
здоровьякак физическое, психическое, духовное и социальное и явилось
объектом исследования для новой науки валеологии.
Основателем валеологии является И. Брехман (80−90-е гг. ХХ в.),
который фактически обобщил накопленный вековой опыт по изучению
здоровья человека.
Возникшая наука базируется на новом, соответствующем данному
периоду времени развития мировоззрения, поэтому испытывает
определенные трудности в становлении и развитии. Как интегративная
наука, валеология базируется на наработках биологии, физики,
математики, психологии, экологии, медицины и других наук.
Фундаментальной основой валеологии являются достижения в
области квантовой физики, вибрационной медицины, нейрофизиологии,
древних философских учений о Космосе, Природе и Человеке.
Исследования теоретических основ валеологии, показали, что:
1. Формула А. Эйнштейна Е=mc2 позволила понять современным
ученым связь энергии и вещества, представить внутреннее единство
человека и приоткрыть его «тонкую структуру». Вещество (т. е.
молекулярно-атомный уровень) – это субстанция, которая создается за
счет частот вибрации энергии, т. е. это «затвердевший» свет в
корпускулярном состоянии (в отличие от тонкого, волнового). Восприятие
этого состояния органами чувств создает «субъективно-человеческую»
картину мира.
2. Второй элемент теоретической платформы валеологии − это
голограммное представление о структуре Вселенной и Человека,
позволившим переоткрыть старый тезис − человек − микрокосмос по
отношении к макрокосмосу. Открытие голограммного принципа,
заложенного в мироздании, позволило понять многомерность природы
человека.
3. Третьим положением в теоретической платформе валеологии
является новый взгляд на проявление нездоровья и его коррекцию. Эти
вопросы обсуждаются многими авторами (вибрационная медицина), но
основным его источником является принцип причинности. Согласно этому
принципу в процессе эволюции человека осуществляется созревание его
индивидуальности и пробуждение сознания.
Современный образованный человек должен быть обязательно
знаком с рассмотренными выше научными и философскими идеями, т.к.
они помогут сформировать мировоззрение, занимать научнообоснованную позицию при обсуждении различных вопросов, в том числе
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аномальных явлений природы, технических и естественных катастроф,
эффектов нетрадиционной медицины, психотеррора и различных
состояний здоровья человека.

Євсєєва О. В.
Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка
Прилуки, Україна
olgae54@mail.ru
CУСПІЛЬНІ СУПЕРЕЧНОСТІ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, КОН,
ПОКОН, ЗАКОНИ, ЗАПОВІДІ
Суперечності сучасного українського суспільного життя, які
одночасно ускладнюють і стимулюють його розвиток, є різнопланові.
Зазначимо деякі:
Поступова знецінення національних мовних пріоритетів – настирне
введення в використання в іншомовних слів, які замінюють зрозумілі
більшості українські слова. Наприклад фаєршоу замість свята вогню.
Фейкові новини чи технології замість зрозумілого і точного підробні чи
брехливі новини, технології. Шопінг замість пошук в магазині
необхідного. Хтось заперечить – як без англійської мови? Адже сьогодні
це можливість бути сприйнятим у світі. Так. Але у світі, а у своїй країні
слід спілкуватися милозвучною українською мовою.
Все більше поширення набувають негативні сторони способу життя
(вживання наркотичних речовин, алкоголю, громадянських шлюбів,
гендерна рівність), які не були притаманні слов’янам (українцям,
білорусам, росіянам) ще 50–100р. потому. Хтось заперечить і скаже, що
рівність жінки і чоловіка є великим здобутком сьогодення. В чомусь так.
Але біологічні і соціальні функції жінки і чоловіка ніколи не були і не
будуть однакові. Тому жінка, в першу чергу, є мати, дружина, берегиня
сім’ї, роду, домашнього вогнища. І аж ніяк не боксерка, футболістка,
культуристка, охоронець, поліцейська. А вплив шкідливих речовин на
потомство ніхто не заперечить.
Нищення природи і відчудження людини від неї – зменшення
кількості лісів, збільшення розораних земель, забруднення річок, земель,
повітря, зменшення площі парків, зелених зон у містах, багатоповерхові
житлові та адміністративні будівлі мають наслідком збільшення кількості і
омолодження хвороб населення, ослаблення імунітету людей, екологічні
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катастрофи в результаті ігнорування навіть відомих законів співжиття
людини з природою.
Науковці різних галузей знань відкривають закони – загальні
закономірності протікання природних і соціальних процесів. Здавалось би
знання законів мало б спонукати людей до їх більш широкого
використання з метою оптимізації життя. Однак бачимо переважно
протилежні тенденції – життя ускладнюється і набуває все більш
загрозливих форм і наслідків.
Мабуть високі технології, комп’ютеризація всіх сфер буття
суспільства потребують іще чогось дуже важливого, що могло б
стримувати людину від шкідливих дій, думок, діяльностей. На наше
глибоке переконання, важливою пересторогою, стимулом прогресуючого
розвитку людської спільноти, оптимізації суспільного, фізичного,
психічного, духовного здоров’я можуть стати пізнання не окремими
людьми, а всіма членами суспільства сутності Заповідей Слов’ян, які
дійшли до нас із прадавніх часів (декілька тисяч років до н.е.) у вигляді
Кона, Покона, Заповідей (Заповітів) праслов’янських Богів,.
Кон (у розумінні прадавніх слов’ян) є сукупність космічних правил,
за яким розвивається Всесвіт або живуть Боги Прави, Слави (сучасне
розуміння – вищі світи). Колись в дуже прадавні часи землянам їх
залишили більш високо розвинуті люди, які прилітали до нас з інших
планет.
Покон- сукупність космічних правил, за якими мають жити земляни.
Оскільки Земля – частинка Всесвіту, то для продовження життя на Землі
слід обов’язково дотримуватись Покону Роду, який відображає природний
процес життя у всіх частинах Всесвіту.
Закон в старослов’янському розумінні – це те, що виходить за межі
Кона і призводить до неправедного, руйнівного життя.
Закон же в розумінні сучасної науки – це стабільний, істотний,
повторюваний зв’язок між явищами, який існує об’єктивно незалежно від
того, знає про нього людина чи ні (відноситься до природних законів). На
сьогодні наука виділяє статистичні і динамічні, природні і соціальні,
універсальні, загальні і специфічні закони (фізичні, хімічні, математичні,
психічні, біологічні, екологічні, духовні), закономірності (сукупна дія
багатьох законів) і правила тощо.
Фізичні, хімічні, біологічні закони відображають особливості
процесів у живих і неживих система, психічні – процеси у психіці людини,
екологічні – взаємодію людини із природою Землі, духовні – особливості
взаємодії людини із Космосом, Всесвітом на рівні Духу, свідомості і
підсвідомості людини та Свідомості Всесвіту - Абсолюту, Ефіру, Віщого
Лісу (тонких енергій солітонів, торсійних полів). До універсальних законів,
які вивчаються філософією, відносяться закони діалектики.

26

Заповіді (Заповіти), за різними словниками, мають найчастіше
подвійне тлумачення: 1) це релігійно-моральний припис, заповіт;
2) припис, повеління, обов’язкове правило, наказ, непорушна настанова,
яка має величезний авторитет, моральну силу для того, ким вона
сприймається (Толковый словарь живого великорусскаго языка Владиміра
Даля. 1903. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной
русской речи: 8000 слов и выражений, 2009).
Заповіді сприймалися слов’янами у далеку минувшину як повеління,
як накази вищих сил (Всесвіту, Богів) щодо організації життя для того,
«щоб щастя і радість не покидали Людей Великої Раси». У Заповідях
відображаються зв’язки явищ, які існують об’єктивно, незалежно від
свідомості людей. Тому добровільне їх виконання є необхідною умовою
розвитку людини, а протидія Заповідям призупиняє еволюцію людини. Як
бачимо Заповідь – це не що інше, як в’язки між явищами, сповіщені людям
задовго до виникнення науки і до відкриття нею різних законів у останні
300 років. І в ті періоди, коли слов’яни дотримувалися Заповідей, вони
процвітали, а коли ними ігнорували, то занепадали. Дійшли до наших часів
Заповіді у Ведах та ведичних писаннях (Сантіі Веди Перуна, Велесова
книга) як Заповіді Богів Рамхата, Сварога, Перуна, Лади Богородиці.
Проаналізувавши Заповіді, ми поділили їх на такі групи.
Заповіді щодо Всесвіту, Світу.
Заповіді щодо Богів.
Заповіді щодо Роду, Родини.
Заповіді щодо чистоти роду і крові – заповіти Ріта.
Заповіді щодо сім’ї.
Заповіді щодо Життя.
Заповіді щодо Довкілля.
Найголовнішим у Заповідях рідних Богів є Два Великих Принципа –
свято почитати Богів і Предків та жити по Совісті. Саме Совість,
Сумління як Сумісна Вістка Небес (Всесвіту), що з’єднує Бога і Душу
слов’янина, сприймалася як вістування людині Всесвітом про якість її
вчинків, думок у відповідності до заповідей Всесвіту.
Наявність заповідей і смислів, які в них відображені, дозволяє нам
стверджувати, що слов’яни ще в прадавні часи знали зв’язки між
процесами у Всесвіті, вони сприймали Заповіді як «універсальний код»,
згідно з яким розвивається Світ, Земля і, відповідно, згідно з ним повинна
жити складова мегасвітів – людина. Слов’яни розуміли, що дотримання
або недотримання заповідей людиною матиме два наслідки – ладування
життя або його руйнацію. Заповіти не були якимись абстрактними
повеліннями, що потребували особливих пояснень, прикладів, вони
засвоювалися в ході щоденних стосунків батьків із членами, сім’ї, Родини,
Роду, у відношеннях до предків, нащадків, усього живого на Землі, до
вищих істот – Богів тощо.
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Для розуміння зв’язків із реальним життям сучасних наукових
законів часто потребуються додаткові роз’яснення, приклади, а іноді навіть
специфічні знання, вища освіта, оскільки вони сформульовані подекуди
дуже складно чи абстрактно. Порівняйте власні відчуття при сприйманні
назви деяких законів і Заповідей минувшини: діалектичні закони
(заперечення заперечення, переходу кількісних змін у якісні); виховні
закони
(закон
мотиваційно-ціннісної
узгодженості
вчинкової
життєдіяльності особистості, закон створення виховного простору з
високою акустикою духовного світу, закон раціональної душевної
втаємничості-відкритості); Заповіді – шануйте Богів Небесних, Батька і
Матір свою, бо вони Життя вам дали, Батько і Матір дали вам Дух і Тіло, а
Боги – душу і Совість; Та не вбиване буде чадо в утробі матері, бо хто вб’є
чадо в утробі, накличе на себе гнів Бога-Творця Єдиного … Любіть
дружини чоловіків своїх, бо вони захист і опора ваша, і усього Роду
вашого…
Надзвичайно важливими для здоров’я сучасної людини є Заповіді
Ріта (заповіти чистоти Роду і Крові, 28–33 заповіти Перуна). Два з низ
мають такі варіації формулювання.
28. Не беріть у дружини брат – сестру, а син – матір свою бо Богів
прогніваєте і кров Роду загубите…
29. Не беріть дружин із чорною шкірою , бо оскверните дім і свій Рід
загубите, а беріть дружин із шкірою білою , ви свій дім прославите і свій
Рід продовжите…
«Не допускайте чужоземців до дочок ваших, бо спокусять вони
дочок ваших, розбестять Души їх чисті і кров раси Великої згублять, бо
перший чоловік дочки (у незайманої) залишає образи Духа і Крові.
Чужоземні образи крові із дітей людських світлих Дух виганяє, а
змішування крові призводить до їх загибелі. І сей Рід вироджується, гине,
не маючи потомства здорового, бо не буде тієї внутрішньої сили, що
вбиває всі хворі і хвороби…» (Саньтии Веды Перуна (Книга Мудрости
Перуна), 1999, Круг 1, Саньтия 8, Шлоки 11, 12).
Ця інформація, як стверджують дослідники, відома людству вже 40
тисяч років. Виявляється вплив першого статевого партнера на подальшу
чистоту нащадків людського Роду (саме цей зміст вкладається в 28–29
заповідь Ріта) слов’яни і людство знали ще з давніх часів. У сучасній науці
це явище носить назву телегонія. Нам доводять, що телегонія відкрита
недавно – з кінця 19 століття на основі спостережень над тваринами
(породисті коні, собаки, голуби тощо). По відношенню до людей цей
феномен найчастіше не пояснюється і не характеризується ні в сім’ях, ні в
медичних консультаціях, ні, тим більше, в засобах масової інформації, ні
під час здобуття дітьми середньої чи вищої освіти. Зрідка про телегонію
педагоги розповідають, але інформацію подають як приклад, а не
програмний матеріал для засвоєння при висвітленні тем щодо розвитку
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людини. Але ж статева, генетична, кровна, енергетична чистота дівчини і
юнака при створенні сім’ї є, насправді, надзвичайно важливою
передумовою зачаття, народження і зростання здорової дитини –
продовжувача Роду, носія чистоти, духовності, культури нації, народу.
Заповіді Богів, Кон, Покон потребують подальшого глибинного
вивчення і організації життя слов’ян згідно з ними, що уже і робить певна
частина нашого суспільства, живучи в природі в родинних помістях,
творячи Простір Любові, оздоровлюючись і народжуючи здорових дітей.

Куйдіна Т. М., Чикало Т. М.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харків, Україна
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Формування духовності студентської молоді повинно передбачати
отримання знань про цінності духовної культури, розвиток духовного світу
молодої людини, збагачення духовних потреб, розширення досвіду
духовного самопізнання на основі активізації духовно-практичної
діяльності та прагнення до духовного самовдосконалення. Сам процес
формування духовності у вищому навчальному закладі, на наш погляд,
включає конструювання педагогом ситуацій придбання нового досвіду;
створення в стінах ВНЗ середовища, здатного здійснити певний
передбачуваний виховний вплив, інтеграцію внутрішніх і зовнішніх умов
розвитку, цілеспрямоване стимулювання дії факторів розвитку
особистості.
У такій ситуації стає необхідним у процесі професійної освіти,
приділяти належну увагу формуванню духовності студентів і реальне
повернення категорії «духовність» в педагогічну науку. Зосередження
дослідників-практиків на осмисленні змісту та пошуку найбільш
ефективних шляхів духовного розвитку сьогоднішнього студентства в
сучасних соціокультурних умовах.
Розуміння сутності духовності в сучасній науці не є однозначним.
Деякі вчені розглядають поняття «духовність» як пошук людиною сенсу
життя (Н. Богданова, В. Франкл); як показник існування певної ієрархії
цінностей людини (І. Бех, Е. Помиткін); ряд вчених поняття «духовність»
пов’язують з усвідомленням єдності людини зі світом, що її оточує, з
природою, з Всесвітом (Н. Бердяєв, М. Гончаренко); відповідальністю за
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свої думки, слова, емоції. Духовність розглядається і як внутрішня
енергетична сила особистості (А. Алексеєнко), особистий стрижень життя
(В. Зеньковський), творчість за законами краси і краси вчинку (А. Богуш,
Н.М. Лавриченко), як здатність людини свідомо керувати собою і своєю
поведінкою, осмислено регулювати свою діяльність (А. Серов).
Основними вимірами духовності є свобода, відповідальність,
трансцендентність, усвідомлення сенсу життя.
Метою даної роботи було вивчення впливу навчально-виховного
процесу на формування духовного здоров’я та духовної культури
студентів. Дослідження проводили в Харківському національному
університеті імені В.Н. Каразіна на різних факультетах.
У процесі дослідження використовували пакет тестів: «Духовний
потенціал особистості» (Е. Помиткіна) для дослідження рівня духовного
розвитку студентів та системи ціннісних орієнтацій; «Семантичний
диференціал» (Ч. Осгуда) для вивчення суб’єктивно-особистісних смислів
поняття «духовність»; «Рівень духовної самореалізації людини»
(М. Удовенко) для визначення рівня самореалізації студентів в різних
сферах життєдіяльності, тест «Смисложиттєві орієнтації» (Д. Леонтьєва).
За допомогою анкети «Роль куратора в навчально-виховної діяльності
вузу» вивчали вплив роботи куратора та його особистісних якостей на
формування духовно-морального здоров’я студентів.
Проведено статистичний аналіз для незалежних і непараметричних
вибірок за критерієм Мані-Уітні, за коефіцієнтом Соммера,
непараметричного критерію Пірсона. Насиченість і спрямованість
кореляційних зв’язків в досліджуваних структурах проводили методом
рангової кореляції Спірмена.
Проведені дослідження показали, що з ростом показника «духовного
потенціалу
особистості»
зростає
цінність
«самореалізації»,
«самопізнання», «самовизначення». Виявляється потреба в гармонійному
відношенні з природою, зростає впевненість в майбутньому,
цілеспрямованість, відповідальність за своє життя і свої вчинки, а процес
життя сприймається, як осмислений, цікавий і емоційно насичений.
Вивчення психосемантичної структури поняття «духовність»
студентів показало, що семантичні поля даного поняття у студентів з
умовно «низьким» і «високим» рівнем розвитку «духовного потенціалу»
суттєво відрізняються складністю, насиченістю та смисловим
наповненням.
При оцінці можливого впливу діяльності куратора на моральнодуховне виховання студентів більша частина опитаних вважають, що
формування морально-духовного здоров’я студентів на п’ятдесят відсотків
залежить від особистості куратора. На думку третини опитаних,
формування морально-духовного здоров’я великою мірою залежить від
діяльності куратора та його особистісних якостей.
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Таким чином, формування духовності студентської молоді повинно
передбачати інтеграцію цінностей смисложиттєвих орієнтацій в загальну
культуру, розвиток духовного світу молодої людини, реалізацію моральнодуховних потреб, розширення досвіду самопізнання та самореалізації на
основі активізації духовно-практичної діяльності та прагнення до
духовного самовдосконалення.

Куліш С. М.
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Харків, Україна
ЕВОЛЮЦІЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПРОФЕСУРИ ЗІ
СТУДЕНТАМИ У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
УКРАЇНИ
Протягом ХІХ- початку ХХ ст. стосунки між викладачами та
студентами університетів зазнали суттєвих змін. Причин для цього
виявилося більш ніж достатньо. По перше, весь цей період продовжувалася
боротьба авторитарно-традиційних методів управління з ліберальнодемократичними. По-друге, поєднання в університетах деякий час
елементів середньої та вищої освіти певною мірою травмувало свідомість
студентів, які не бажали визнавати себе школярами. По-третє, нормативноправова база, якою намагалися досягти послуху студентів, поваги з їхнього
боку до викладачів, влади в цілому, не враховувала ідейні та емоційновольові зміни у молоді, політичну ситуацію у державі.
Лише з часом професорсько-викладацький корпус у Російській
імперії визнали інтелектуальною елітою. У перше 20-ліття ХІХ ст.
головними рисами науково-педагогічних працівників вважалися: висока
моральність і вірнопідданість. У свою чергу, професори, акцентуючи увагу
не на виробничому профілі університетів (через невисокий рівень розвитку
капіталізму), а більше культурно-просвітній ролі підкреслювали
благодатне значення гуманітарних дисциплін. Саме вони, запевняв перший
ректор Харківського університету І. С. Ризький, формують «витончену
чуттєвість, пристрасть до добра, лагідність вдачі; любов до правоти й
доброчинності: ось благодійні наслідки вправ у витончених науках» [1, с.
24].
Ученість, благородство, велична постава, оздоблений срібним
шиттям на комірі, обшлагах і клапанах мундир професора повинні були
прищеплювати повагу до нього з боку студентів. Як писав С. Й. Потоцький
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(попечитель Харківського університету), професори – «суть люди
найбільш почесні: суспільство їхнє є честь, слово – нагорода». Вражала і
енциклопедичність їхніх знань: так проф. К. фон Нельдехен всіх бажаючих
брався вчити німецькій, французькій, англійській мовам, природничій
історії, фізиці, хімії, технології, сільському домоводству [2]. Але ж як
встановив С. І. Посохов перші студентські обструкції незадоволення
викладачами фіксуються в університетах з 1810 років.
Причинами студентських виступів, анонімних памфлетів, пасивного
бойкоту лекцій деяких викладачів були як об’єктивні так і суб’єктивні
чинники. Після суворої шкільної дисципліни (в нижчих і середніх
навчальних закладах довго застосовували фізичні покарання)
університетська відносна свобода нерідко породжувала вседозволеність у
поведінці. До того ж ореол професорської величі не завжди виявлявся
справжнім. Дехто з них за високу оцінку вимагав срібні ложки, процвітало
пансіонерство.
До кінця 20-х рр. студенти не були підпорядковані поліції, а
казеннокоштні вихованці, які проживали у різновиді гуртожитку,
контролювалися інспекторами. Хоча викладачам не ставили завдання
виховувати студентів, але деякі з них по своєму намагалися виконувати
місію вихователя. Скажімо, проф. А. Ф. Павловський всіляко приховував
пустощі студентів, щоб не наражати їх на покарання. Інспектор же
М. А. Байков суттєво поліпшив умови проживання, але постійно вживав
щодо найбільш неслухняних студентів вислови «мальчишка, негодяй,
болван».
Звичайно, студентів дратували численні заборони: без мундира не
з’являтися на публіці, не відвідувати трактирів, більярдних, театрів, без
дозволу ректора не прогулюватися за містом не збиратися в одній кімнаті
більше ніж чотирьом студентам і т. п. Навіть ті студенти, що їм було
дозволено жити на приватних квартирах, після 28 грудня 1823 р. регулярно
відвідувалися двома ад’юнктами. Потім вони доповідали інспектору про
результати своїх візитів. Втім, якщо студентів Московського університету
ще в 1811 р. віддавали в солдати за пиятику та бійки, то в Харківському
університеті таких випадків довго не фіксували. Що стосується ж
університету імені Святого Володимира в Києві, то там через систематичні
сутички православних студентів з поляками, навіть у бібліотеці, його
довелося закривати в другій половині ХІХ ст., виключати більшість
студентів польського походження. Так само, коли у Харкові на початку
1839 р. були арештовані 94 члени таємного товариства, то серед них був
лише один студент-поляк В. Стржельницький.
Зауважимо, що в німецьких університетах з 1819 р. професорам
заборонили викладати т. зв. «небезпечні вчення». І якщо викладача
звільнили саме за такий проступок, жодний інший вищий навчальний
заклад його не візьме. Так само – щодо студентів: за участь у політичному
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товаристві виключали без права відновитися, або вступити знову.
У 50-х рр. студентів на урочистих актах «сортували» по росту, красі
крою мундира, зачіски. Водночас у приватних розмовах їм рекомендували
частіше бувати на танцях і балах, не обтяжувати себе надмірно науковими
заняттями.
З поширенням матеріалістичного світогляду поступово виник розрив
у своєрідному ланцюжку «церква-освіта-держава». М. І. Пирогов на
початку 60-х рр. мав право стверджувати, що безвір’я студентської молоді
є прямим наслідком аналізу та скептицизму, внесеною поверховими
заняттями богословів». Як правило, більшість студентів дуже погано
відвідувала лекції Закону Божого, бо вважала їх нежиттєвими і
нецікавими. На іспитах професорам теології вони в основному розповідали
те, що пам’ятали з уроків богослів’я в гімназіях [3, с. 83]. Релігійні
постулати, як все традиційне, експансивна молодь відкидала уже через те,
що їх захищало старше покоління. Якщо в 50-х – на початку 70-х рр. ще
існували студентські церковні хори, то пізніше всі спроби їх реанімувати,
створити богословські гуртки, молодіжні релігійні видання закінчувалися
лише украй коротким існуванням. Керівництву університетів доводилося в
дні урочистих богослужінь лукавити: доповідати в Міністерство народної
освіти, що університетська церква була переповнена студентами, хоча
насправді там могло їх бути не більше 20–30 осіб.
У всіх чотирьох університетських Статутах студенти вважалися
лише «окремими відвідувачами університету», що унеможливлювало
створення будь-яких громадських об’єднань. Наявність студентської
форми, особливо мундиру, для влади чомусь слугувала гарантією проти
створення таємних товариств. Ні для професури, ні для інспектора
студенти не були об’єктом виховання, тому зближення їх з викладачами не
віталося. У свою чергу, частина професури була переконана, що впливати
на них необхідно насамперед «лагідністю та умовляннями». Навіть коли
через невисоку успішність довелося б декому з них вчитися 8 чи 10 років,
краще з цим примиритися. Адже, підкреслювала ця група викладачів, вони
осягають в університеті цінності цивілізації, яких так не вистачало в
тогочасному суспільстві.
Створена урядом комісія під керівництвом міністра внутрішніх
справ П. О. Валуєва в кінці грудня 1874 р. дійшла висновку, що
студентські безлади, які хронічно повторювалися з 50-х рр., пояснювалися
тим, що з ліквідацією корпоративного улаштування університетів
викладачі втратили важелі впливу на студентів. Крім того, члени комісії
чомусь побачили шкоду в принципі автономії університетів, відкинули
думку професури щодо громадянської зрілості значної частини
студентства, докоряли викладацькому корпусові за лібералізм. Дратувала
владу і зміна в соціальному складі студентства: з другої половини ХІХ ст.
значно зменшувалася частка дворян-студентів [4, с. 7].
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Незважаючи на пропозиції Вчених рад університетів застосовувати
до студентів менш жорстокі заходи покарання (приміром, до 1902 р.
зберігався карцер терміном від доби до 4-х місяців), влада, навпаки, довго
тримала курс на їхні посилення. Не випадково на початку ХХ ст. проф.
Д. І. Багалій ремствував, що століття тому у студентів було значно більше
особистої свободи.
З прийняттям у 1879 р. інструкції для інспектора студентів та його
помічників (педелів) ситуація в студентському середовищі стала
вибухонебезпечною. Адже інспектор поєднав у собі свідка, обвинувача,
слідчого та суддю, заохочував доноси, міг впливати на призначення
стипендії. Траплялися й прикрі помилки у рішеннях університетського
правління щодо студентів. Деякий час серед студентів існувала досить
висока довіра до професорського дисциплінарного суду, але Статут 1884 р.
його відмінив (крім Варшавського університету). Потім з 1902–1903 рр. ці
суди почали відновлювати, але зі значними труднощами, тому що на цей
час викладацький корпус практично у всіх університетах Російської імперії
розколовся на «правих» і «лівих», як і суспільство в цілому. Вплив
політичних подій зробив неможливим реалізацію гасла відомого вченого
Л. Пастера (1822–1895) молоді: «Ідіть до незворушного світу лабораторій
та бібліотек. Кожного дня запитуйте себе, що я зробив для своєї
самоосвіти».
Політизація
університетського
життя,
протиріччя
між
професорами та «молодшими викладачами» (приват-доцентами й
асистентами) у 80-х рр. ще більш загострили ситуацію. Прикладів
критичного ставлення до професури з боку студентів можна привести
досить багато. Наприклад, 15 травня 1882 р. ректор Новоросійського
університету С. П. Ярошенко одержав лист, підписаний 95 студентами.
Вони закликали його подати у відставку, бо, на їхню думку, через нього
університет залишили четверо професорів, що були гордістю Одеси:
В. В. Преображенський, О. С. Посніков, І. І. Мечников, Ю. С. Гамбаров.
Насправді в кожного з них були причини, менше всього пов’язані з
позицією ректора. Практично у всіх університетах освистували тих
професорів, чиї політичні погляди чи навіть надмірна причіпливість на
іспитах студентам не подобались. Замість роз’яснювальної роботи влада
використовувала репресії, які лише збільшували чисельність
незадоволених. Формальні заходи (з 14 грудня 1885 р. студентів
зобов’язали віддавати честь професорам, у 1887 р. відновлено
обов’язкове носіння студентської форми) ситуацію змінити не могли.
Якщо у Віденському університеті у 1902 р. діяли 125 студентських
організацій, то в російських дозволяли лише наукові та літературні
гуртки – виключно під контролем професорів. Не дивно, що студентські
виступи продовжувалися весь період початку ХХ ст. набираючи інколи
украй гострих форм. В той же час, незважаючи на всі перешкоди,
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поступово взаємовідносини професорів та студентів змінювалися під
впливом соціольно-політичної ситуації в державі.
1.

2.
3.

4.
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ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ ТА
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Духовний розвиток людини – це найефективніший шлях, який може
розкрити причини всіх проблем людини. «Духовність – це гармонія в
міжособистісних стосунках на всіх рівнях на основі глибокої поваги прав
і гідності кожної людини, це гармонія в душі людини».
Глибокі соціальні зміни в Україні зумовлюють необхідність
суттєвого удосконалення системи професійної підготовки. Сьогодні нашій
країні потрібні не просто фахівці високого класу, а особистості з багатим
духовним світом, здатні до усвідомлення себе як частини Всесвіту, готові
діяти на його благо та відповідати за свої дії. В умовах зростання
бездуховності в усіх сферах суспільного життя саме такі професіонали
спроможні долати численні труднощі, кризи, конфлікти, сприяти
переорієнтації
суспільного
розвитку
на
необхідні
сьогодні
антропоцентричні засади. Це зумовлює актуальність освітнього завдання
щодо забезпечення духовного розвитку студентів – майбутніх суб’єктів
трудової діяльності.
Духовний розвиток особистості є предметом досліджень у галузі
педагогіки і психології (І. Бех, Ж. Маценко, М. Піщулін, Е. Помиткін,
Ж. Юзвак). Нині учені зосереджують свою увагу на різних аспектах
феномена духовності та можливостях його формування. Так, у працях
І. Зязюна та С. Гончаренка проаналізовано моральні та етичні сторони
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духовності. О. Сухомлинська обґрунтувала тезу щодо ролі духовних
цінностей як смислоутворювального ядра духовності. М. Савчин
присвятив свої роботи проблемі розвитку духовного потенціалу
особистості, а Г. Балл – питанню духовної самореалізації особистості.
Останнім часом активізувалися наукові пошуки у напрямі розробки
теоретико-методологічних засад формування духовної особистості з
позицій християнсько-філософської ноології (Г. Васянович, В. Онищенко,
М. Савчин), виховання молоді на принципах християнської моралі
(В. Жуковський, Л. Крижанська, С. Новоселецька, І. Петрова).
Незважаючи на посилення наукового інтересу до означеної
проблеми, недостатньо розробленим є питання духовного розвитку
людини.
Розвиток духовності людини – проблема складна, тривала, проте
вкрай актуальна, й вирішувати її покликані, насамперед, психологи,
педагоги, батьки – тобто ті особи, у чиїх руках доля людського в маленькій
людині, яка вступає в життя.
З чого починається Людина? Із суто людських видів діяльності? З її
вчинків щодо інших людей? Мабуть, що так. Проте проблема в тім, щоб у
дитини були сформовані такі потреби, які б спонукали її до духовних,
гуманних вчинків та видів діяльності. Адже, як доведено психологами,
людину до діяльності спонукають саме потреби.
Першим кроком до виховання Людини є розвиток її духовних потреб
– у спілкуванні, пізнанні себе та Всесвіту, естетичному задоволенні,
потреби у доброчинності.
У деяких педагогів та батьків буває хибна думка, що дитина, яка
була позбавлена материнської турботи, ласки, виросте чуйною до
людських страждань, співчутливою та доброю. Проте психологічні
дослідження свідчать, що дефіцит любові, поваги, турботи спричинює
формування відлюдькуватості, байдужості, а подекуди й агресивності.
Науці достеменно відомо, що людина хоче творити добро, здатна до
співчуття, коли від народження почувається у безпеці, емоційному «теплі».
Уже в перші дні життя уважні батьки спостерігають, що у дитини
виявляється потреба у любові, а дедалі й повазі. Для їх задоволення
малюку є необхідною атмосфера злагоди в сім’ї, різноманітного
спілкування, чуйного лагідного ставлення, емоційного комфорту, відчуття
власної потрібності для оточуючих дорослих.
Джерелом розвитку духовності є, безперечно, спілкування, зокрема
духовне спілкування – обмін думками, знаннями, почуттями, враженнями,
інтересами. Цей найтонший та найскладніший вид спілкування
зароджується вже на початку життя дитини. У своєму зрілому вигляді
духовне спілкування стає можливим за умови інтересу та довіри людей
одне до одного.
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Духовний розвиток особистості реалізується передусім у сферах:
розумової діяльності – як шлях від сприйняття інформації про навколишнє
до глибокого усвідомлення її сутності; моральної діяльності – через
референцію широкого спектру моральних норм (від засвоєння формальних
норм ввічливості до прийняття гуманістичних принципів взаємодії з
людьми); естетичної діяльності – у напрямі осягнення краси та вироблення
потреби створювати прекрасне до оволодіння способами творіння
прекрасних учинків, дій, речей.
У духовному розвиткові особистості центральне місце належить
моралі. Як сукупність усвідомлених людьми принципів, правил, норм
поведінки, вона встановлює необхідні орієнтири для саморозвитку та
побудови людських стосунків. За словами В. Малахова, сфера моральності
– це «глибокий і неповторний світ суб’єктивних переживань, ідеалів і
прагнень, невичерпної діалектики людської душі... одвічні питання добра і
зла, честі і гідності, сорому й совісті, любові й співчуття», бо кожна
людина обирає свій спосіб життя і спілкування з іншим, керуючись при
цьому власними етичними принципами та світоглядними переконаннями.
Духовний розвиток особистості не можна розглядати у відриві від
реальної поведінки, в ході якої складаються й реалізуються переконання,
почуття, звички. Тому неодмінною ознакою сформованості означеного
феномена слід вважати відповідні прийнятим суспільством приписам
конкретні дії, котрі реалізуються особистістю у діяльності та поведінці і
виявляються у вихованості. Вона належить до тих змістових параметрів
його поведінки, в яких відображено систему морально наповнених
суспільно значимих особистісних рис. Варто погодитися з висновками
С. Карпенчука та Г. Ситник, котрі особливо наголошують на моральному
аспекті вихованості і вважають її серцевиною моральні якості
особистості, що «визначають моральне обличчя людини, рівень набутого
соціального досвіду, моральної зрілості».
Узагальнюючи викладене, маємо підстави стверджувати, що
духовність виступає носієм змісту і суті людської спільноти,
всезагальним способом саморозвитку і самореалізації особистості,
універсальним засобом вираження її внутрішнього світу, її єдності з
іншими людьми та творчим досвідом попередніх поколінь. Найціннішим
досягненням високодуховної особистості слід вважати розширення її
людського «Я» до спрямованої на забезпечення добробуту усього живого
в світі, на відтворення ідеалів Істини, Добра, Краси, бо (за
Е. Помиткіним): «Подібно тому, як соціальна природа людини є
цілеорієнтуючою для трансформації її біологічної природи, так духовне
«Я» утворює подальшу перспективу для розвитку «Я» соціального...
Духовні цінності являють собою вершинні досягнення людства та його
окремих видатних представників, що відіграють роль цілеорієнтуючих
ідеалів для прогресивного розвитку особистості та цивілізації в цілому».
37

Таким чином, процес духовного розвитку особистості слід розуміти
як такий, що відбувається шляхом пізнання самої себе, своїх потенціалів,
відкриття можливостей для їхньої реалізації, досягнення результатів,
осягнення навколишнього світу та свого зв’язку з ним, а отже – як процес
самотворення своєї духовної сутності в гармонійній єдності із Всесвітом.
Духовність, або духовний світ людини, успішніше формується коли
людина здорова. Проблема людини та її здоров’я – одвічна проблема,
стрижнем якої є шлях до вільного гармонійного розвитку особистості.
Здоров’я – це головний і справжній здобуток людини і найвища соціальна
цінність. Духовний аспект здоров’я пов’язаний з особливою діяльністю
свідомості, спрямованої на розуміння сенсу в житті свого місця в ньому.
Ця якість свідомості завжди має позитивний потенціал, в основі якого
любов до всього сущого (М. Агаджанян, М. Амосов, Ш. Амонашвілі,
В. Ананьев, Г. Апанасенко, М. Гончаренко, В. Грибан та ін.).
Проблеми формування гармонійного фізичного, психічного та
духовного розвитку здоров’я молоді залежать від формування
валеологічного світогляду в процесі виховання, навчання, харчування,
медичного обслуговування. Погіршення здоров’я молоді студентського
віку є не лише серйозною медичною, а й педагогічною проблемою.
Оздоровленням молоді, яка навчається, передусім має займатися освіта.
Лише система освіти може та повинна зберегти майбутнє нації, тому
що першочерговим завданням кожного вищого навчального закладу має
бути не тільки високий рівень професійних знань, а й високий рівень
здоров’я студентів (фізичного, психічного, духовного).
Аналізуючи та підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що шляхами
формування духовного здоров’я особистості є досягнення певного рівня
становлення світогляду: формування цілей життя, інтеріоризація
загальнолюдських цінностей, формування як інтелектуальної сфери
шляхом розвитку логіки та інтуїції так і емоційної вольової сфери, що
дозволить забезпечити як культуру мислення на основі набутих знань так і
культуру емоцій та поведінки. При цьому тільки комплексно досягається
цілісність фізичного, психічного, духовного розвитку, жодна сторона не
виступає як самоціль, вони взаємодіють, взаємозбагачуються, усі разом
слугуючи розв’язанню одного загального завдання – усебічного та
гармонійного розвитку особистості. Отже завдання вищих навчальних
закладів – створити всі умови такого розвитку.
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Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
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ВИЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
ХНУ ім. В. Н. КАРАЗІНА
Актуальність даної роботи полягає в тому, що визначення місця
духовності в освіті надасть можливість зрозуміти особливості парадигми
освіти і скорегувати освітній процес таким чином, щоб домогтися
вдосконалення людини як духовної особистості у процесі навчання.
Г. С. Сковорода вважав, що природа – це «блаженний в людині дух».
Минуло кілька століть, а проблема духовного розвитку особистості
продовжує залишатися актуальною. Рішення її може бути досягнуто
шляхом зміни, трансформації людської свідомості, тобто духовні потреби
людини обумовлюють необхідність розвитку його свідомості.
Для цього необхідно обґрунтування критеріїв духовності,
закономірностей духовного розвитку, конкретизація духовних ідеалів і
цінностей.
Метою роботи було проведення дослідження значення питання
духовності в освітньому процесі.
Під час виконання роботи використовувалися такі методи
дослідження:
– теоретичні: теоретичний аналіз наукової та педагогічної
літератури;
– емпіричні: проведення тесту «Визначення духовної складової
здоров’я»;
– методи математичної обробки для кількісного та якісного аналізу
емпіричних даних.
Дослідження проводилось на базі кафедри валеології Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна. Для дослідження було
обрано тестову методику «Визначення духовної складової здоров’я», яку
створено
міжфакультетською
науково-дослідною
валеологічною
лабораторією
Харківського
національного
університету
імені
В. Н. Каразіна разом з центром «Лаукар» (м. Севастополь). Цей тест
створює можливості для визначення деяких завдань, котрі необхідно
розв’язати і спрямувати на успішне духовне вдосконалення особистості. А
так як на кафедрі валеології здоров’я розглядається як ієрархічна структура
і аспекту духовності у процесі навчання приділяється важливе значення, то
такий тест допоможе виявити рівень духовної складової студентів і
визначити напрями її вдосконалення в освітньому процесі.
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У дослідженні взяли участь студенти філософського факультету,
кафедри валеології І-го та IV-го курсу. Студенти відповіли на 21
запропоноване питання тесту. Після чого було проведено обробку тестів та
визначено результати дослідження.
Тестування студентів І-го курсу виявило погляд першокурсників на
поняття духовності і його основні принципи. Більшість опитаних вважає,
що головними виявами людського духу є свідомість, свобода і
справедливість, духовність взагалі поєднується с такими якостями
особистості як: шляхетність, здатність засвоювати абстрактні знання,
боротьба, споглядання, цікавість, а також самотність. Студенти розуміють,
що духовність може проявлятися в усіх сферах життєдіяльності. Та разом з
тим, у прийнятті особистих рішень вони керуються в першу чергу
практичністю і прагматичністю, але у деяких випадках готові
пожертвувати чимось заради духовності.
До свого минулого всі студенти ставляться як до досвіду, який
допоміг зрозуміти багато важливих речей. Кожного дня займаються
власною самооцінкою. У сьогоденні інколи поділяють життєві явища на
вдалі та невдалі, найбільше переймаються за своє майбутнє, за рідних і
близьких людей. Вважають, що власне щастя потрібно створювати.
Головним показником того, що людина за своє життя виконала свою
духовну місію учасники вважають здійснення нею важливого відкриття
для людства.
Питанням, на яке необхідно звернути увагу у процесі навчання,
стало питання про співвідношення понять «інтелектуальність» і
«духовність». Деяким студентам виявилось важко визначитися з
відношенням цих понять одне до одного. А також у частини опитуваних
викликало певні труднощі визначення чоловічих і жіночих якостей, які
можуть сприяти становленню духовності.
Тестування студентів ІV-го курсу виявило погляд студентів на
поняття духовності і його основні принципи через 4 роки навчання.
Більшість опитаних вважає, що головними виявами людського духу є
свідомість, свобода і справедливість. Сама ж духовність поєднується з
такими якостями особистості як: цікавість, шляхетність, споглядання.
Студенти також розуміють, що духовність може проявлятися в усіх сферах
життєдіяльності. Їх засмучує те, що не можна завжди отримувати ті речі,
які б хотілося, але, разом з тим, вони готові у деяких випадках
пожертвувати чимось заради духовності.
До свого минулого більшість студентів ставиться як до досвіду, який
допоміг зрозуміти багато важливих речей. Досить часто, майже щоденно
займаються власною самооцінкою. Інколи поділяють життєві явища на
вдалі та невдалі, найбільше переймаються за своє майбутнє, за рідних і
близьких людей. Вважають, що власне щастя потрібно створювати.

40

Опитані вважають недоречним говорити про ступінь виконання
людиною своєї духовної місії за її життя, тобто, що подібні висновки
мають робитися після смерті людини.
У визначенні співвідношення понять «інтелектуальність» і
«духовність» переважна більшість зупинилася на тому, що
інтелектуальність є службовою стосовно духовності. Деякі питання
виникли і при визначенні якостей, які можуть сприяти становленню
духовності. Легше було визначитися з жіночими якостями, аніж з
чоловічими.
З отриманих даних можна зробити висновок про те, що студенти
першого курсу краще орієнтуються у питаннях про вияви людського духу,
про можливість поєднання духовності з певними якостями особистості.
Вони менше акцентують увагу на розподілі явищ зі свого життя на
позитивні та негативні, а просто сприймають їх такими, які повинні
відбутися. Студенти-першокурсники є більш емоційними, виявом чого є
активна жестикуляція при спілкуванні.
У свою чергу, студенти IV-го курсу краще орієнтуються у питаннях
щодо відношення духовності до інших понять, зокрема до поняття
«інтелектуальність», більш точно виділяють сфери прояву духовності і
розуміють суть визначення рівня виконання людиною своєї духовної місії.
Це зумовлюється тим, що вони вже володіють більшою теоретичною
базою з цього питання. Також студенти більш раціонально підходять до
виконання нової роботи, що зумовлено такими якостями як серйозність,
відповідальність та дисциплінованість, які вдосконалилися у процесі
навчання.
Провівши аналіз результатів тестування кожного студента окремо,
можна зробити висновок різницю рівня духовності серед студенті на І і IV
курсах.
Так, на першому курсі низький рівень духовності притаманний для
25 % студентів; середній рівень – для 75 % студентів; високий рівень – не
виявлено.
Серед студентів четвертого курсу низький рівень духовності не
виявлено; середній рівень притаманний для 92% всіх опитаних; високий
рівень – для 8 %.
Результати проведеного дослідження допоможуть викладачам
скорегувати освітню програму таким чином, щоб вирішити питання
духовного вдосконалення особистості індивідуально для кожної групи
студентів.
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СУЧАСНІ ЗАДАЧІ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ВАЛЕОЛОГІЇ

Апанасенко Г. Л.1, Прасол С. Д.2
1
КМАПО им. Шупика
2
Общество медицинскойвалеологии Харьковского медицинского общества
1
Київ, 2Харків, Україна
ДУХОВНОСТЬ ВЕРЫ И ЗНАНИЯ В ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ
ЗДОРОВЬЯ»(ПРАВОСЛАВИЕ ИЛИ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ)
Становление светского общественного идеала в сознании растущей
атеистической части общества ни вкоем случае не означает отказа от
исторических ценностей религиозной культуры.
Духовность Веры и Знания равноценны в становлении культуры
здоровья личности и общества.
Но в школьной программе вместо «основ православия» должно
преподаваться религиоведение, не ограничивающее сознание школьника
рамками одной религии при выборе им ценностных ориентиров
духовности.
Духовность – главный фактор среди других компонентов
формирующих здоровье – (Апанасенко Г. Л. 2008г. Гончаренко М. С.
1999г.) определяется как состояние сознания человека или общности
людей убежденных в правоте своих воззрений, верований, за которые они
готовы нести бремя труда, борьбы, вплоть до самопожертвования.
Игнорирование духовных ценностей – главная причина разрушения
культуры здоровья. Алкоголизм, наркомания, депрессии, гиподинамия,
игромания, суициды – следствие утраты духовных стимулов нести бремя
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оздоровительного труда как индивидом , так и дезориентированным
обществом.
Выбор системы ценностных ориентиров Веры или Знания
принадлежит индивиду. Государство через систему образования должно
давать учащемуся возможность сознательно находить ответы на вопросы
духовной жизни индивида и общества.
Этому постулату противоречит учебная программа факультативного
курса «Православная культура Слобожанщины», разработанная
Харьковской академией непрерывного образования в 2010 году и
одобренная Министерством образования и науки Украины (письмо от 16
мая 2013 г № 1/9 – 324) для учащихся 5–9 классов на 85–170 учебных
часов.
К такому заключению пришли участники круглого стола
организованного в Харьковской государственной научной библиотеке
имени В. Г. Короленко обществом медицинской валеологии Харьковского
медицинского общества в 2015 году.
Участники обсуждения – авторы монографий (Г. Д. Панков 2015 г.,
А. А. Савченко, 2013 г.) и сотрудники Академии убедительно показали
важнейшую роль религий в течении тысячелетий формировавших
духовность цивилизаций.
Духовный кризис XX–XXI вв. вызван прогрессом науки,
отрицающим акт творения потусторонними силами. Этот кризис будет
преодолен, если благородные заповеди мировых религий дополнятся
этическими требованиями порожденными тревожными и драматическими
реалиями третьего тысячелетия.
«Философская апология религии» (Г. Д. Панков 2015 г) утверждает
историческую осмысленность религий. Однако изучение истории
отдельных религий должно проводиться не в государственной школе, а в
церковных, монастырских и приватных учебных заведениях.
В средних школах вместо преподавания основ православия должно
преподаваться религиоведение, не ограничивающее сознание школьника
рамками одной религии.
Драгоценное культурное наследие религиозно-мифических культур
истории человечества должно быть сохранено как отходящая реальность
по закону преемственности этапов меняющихся мировоззрений,
исторических эпох. Снижение религиозного влияния на общественное
сознание XXI века – следствие утраты всё большей частью населения веры
в акт творения мира.
Кризис бездуховности признаваемый во всём цивилизованном мире
означает утрату традиционных идеалов религии, в то время когда светский
общественный идеал наукой не предложен.
Одним из главных направлений культурологи XXI века – молодая
наука валеология (культура здоровья), признающая высшей ценностью не
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«человека», а «здорового человека», субъекта свободного «сродственного
труда» (Г. С. Сковорода) – творца всех достижений культуры.
Становление светского общественного идеала в сознании растущей
атеистической части общества ни в коем случае не означает отказа от
наследия религиозной культуры (достаточно назвать музыкальные,
изобразительные, литературные её шедевры в мировом искусстве).
Духовность Веры и Знания равноценны для развития культуры
здоровья личности и общества. Поэтому предмет основ религиоведения не
должен быть редуцирован до преподавания раздела «Основ православия»,
что означает ограничение свободы духа.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЛИТЕРАТУРА
Г.Л. Апанасенко, С.Д. Прасол. Валеология в сферах культуры общества и
личности. IV Международная научно-практическая конференция «Валеология…»
т. ІІ с. 153 Харьков, 2006 г.
Г.Л. Апанасенко,
С.Д. Прасол.
Валеологический
аспект
философии
Г.С. Сковороды VIII Международная научно-практическая конференция
«Валеология…» т. ІІ с. 19 Харьков, 2009 г.
Г.Л. Апанасенко, С.Д. Прасол. Место науки валеология в универсальной
десятичной классификации // «Вісник Книжкової палати» 2008р. №9, с.20
М.С. Гончаренко. Валеологический словарь. Харьков, 1999 г
Г.Д. Панков. Философская апология религии. Киев 2015г.
С.Д. Прасол. Духовный компонент валеологии. VI Международная научнопрактическая конференция «Валеология…» Харьков, 2008 г. с.206
С.Д. Прасол. Духовность веры и знания // Вісник Харківського національного
університета ім. В.Н. Каразіна № 1139, вип. 18. 2015 р.
А.А. Савченко. Механізм впливу культури на еволюцію людства. Харків, 2013 р

Бережна Т. І.
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Київ, Україна
ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю ЯК МОДЕЛЬ ШКОЛИ
МАЙБУТНЬОГО
Сьогодні Україна знаходиться у новій соціокультурній реальності,
виникнення якої зумовлено потужним впливом процесу глобалізації на
розвиток суспільства. У всіх сферах його життєдіяльності відбуваються
незворотні зміни, які вимагають нових підходів до вирішення різних
проблем, зокрема до освітніх проблем виховання підростаючого
покоління.

44

Виконуючи свою місію – розвиток, навчання громадян держави,
світової спільноти, педагогічні колективи знаходяться у пошуку відповідей
на запитання: які цінності в першу чергу необхідно сформувати у дітей та
молоді; як підготувати дітей до дорослого життя; як прогнозувати потреби
майбутнього, зберігаючи при цьому безцінний досвід педагогічної
спадщини, який довів високу ефективність на практиці.
Бурхливий розвиток інформаційних технологій, локальні екологічні
катастрофи, соціальні проблеми призводять до перевантаження психіки,
стресових і депресивних ситуацій, зростання темпу життя на фоні
зменшення фізичної активності.
Саме тому ще наприкінці минулого століття в Європі почали
з’являтися навчальні заклади школи сприяння здоров’ю; формується
Європейська мережа шкіл сприяння здоров’я (ЄМШСЗ).
1989 року на Європейському симпозіумі з підготовки вчителів для
оздоровчої освіти прийнято визначення: «Оздоровча освіта вимагає
створення таких умов для молоді, за яких вона була б спроможною
мобільно реагувати на нові вимоги, що постійно змінюються, адаптуватися
до нагальних соціальних та професійних потреб, комфортно почуватися в
полікультурному суспільстві, відчувати самоповагу та національну
ідентичність, підтримувати своє здоров’я та відповідально ставитись до
оточення, відчувати себе громадянином Європи».
Європейську мережу шкіл сприяння здоров’ю (ЄМШСЗ) було
засновано у 1992 році. Першими членами цього проекту з 1992 року стали
сім країн – Польща, Чехія, Угорщина, Королівство Бельгія, Данія, Греція,
Ірландія.
У 1994 р. Україна стала асоційованим членом ЄМШСЗ, а з травня
1995 року – повноправним членом цього проекту згідно зі спільним
наказом Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров’я України від
7.02.1995 р. № 25/31 «Про прилучення до Міжнародного проекту
«Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю».
У 1997 р. за проектом Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю
почали працювати 43 країни, які охоплювали територію від Ісландії до
Казахстану. Перша конференція «Європейської мережі шкіл сприяння
здоров’ю» під назвою «Школа сприяння здоров’ю – вклад у справу освіти,
охорони здоров’я та демократії» («The Health Promoting School – an
investment in education, health and democracy») відбулася 1–5 травня 1997 р.
в м. Салоніки- Халкідіки, Греція. На цій конференції було визначено
10 принципів, необхідних для реалізації потенціалу шкіл сприяння
здоров’ю. Ці принципи покладено в основу концепції та практики Шкіл
сприяння здоров’ю.
У 2007 році у Люксембурзі представниками ЄМШСЗ була змінена
назва проекту ЄМШСЗ – на мережу «Школи здоров’я у Європі» («Schools
for Health in Europe», SHE).
45

За матеріалами міжнародного проекту ЄМШСЗ членами
Координаційної ради було встановлено 12 критеріїв діяльності школи
сприяння здоров’ю, якими керуються усі залучені до проекту країни.
1. Сприяння формуванню ціннісного ставлення до здоров’я, почуття
власної гідності та самоповаги, переконань у можливостях позитивно
впливати на життя школи, формуванню почуття відповідальності за своє
здоров’я, здоров’я оточуючих.
2. Сприяння розвитку взаємоповаги між шкільним персоналом і
учнями, між самими учнями, а також між школою, сім’єю та суспільством.
3. Застосування цілісного підходу до індивідуального здоров’я
учнів.
4. Формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок
для прийняття раціональних рішень щодо власного здоров’я та охорони
здоров’я оточуючих.
5. Створення
здоров’язбережувального
середовища
шляхом
відповідного облаштування шкільних приміщень, ігрових майданчиків,
їдалень, дотримання належних заходів безпеки.
6. Розроблення комплексної та послідовної здоров’язбережувальної
програми, яка передбачає використання таких педагогічних методів, що
сприяють активній участі учнів.
7. Сприяння здоров’ю і добробуту персоналу школи.
8. Врахування ролі харчування для планування оздоровчих програм.
9. Сприяння розвитку освітнього потенціалу шкільної служби
охорони здоров’я та підтримки здоров’яспрямованої діяльності.
10. Сприяння
активізації
діяльності
органів
учнівського
самоврядування щодо популяризації здорового способу життя в межах та
поза межами закладів освіти.
11. Сприяння розвитку співробітництва з іншими закладами освіти як
у своїй країні, так і за її межами з метою запозичення передового досвіду
та передання і поширення власних надбань у напрямі сприяння здоров’ю.
12. Сприяння розвитку співробітництва між школою, батьками і
громадськістю та використання можливостей місцевої влади і державних
установ у плані вирішення питань щодо здоров’я учнів та персоналу.
У 2003 році в Україні офіційно створена Національна мережа шкіл
сприяння здоров’ю після проведення першого Всеукраїнського конкурсу –
захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю.
Саме ці заклади є школами з далекоглядними очікуваннями та високими
досягненнями в галузі освіти Школи сприяння здоров’ю.
Активна діяльність шкіл сприяння здоров’ю в Україні розпочалася з
2001–2002 рр. після спільного наказу Міністерства освіти і науки України
та АПН України від 29.04.2002 р. № 157/281 «Про подальший розвиток
Міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» в
Україні». Документ, який визначає головну мету навчального закладу –
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Школи сприяння здоров’ю є спільний наказ Міністерства освіти і науки
України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 липня 2002 р.
№268/411, який затвердив основні вимоги щодо організації діяльності
навчального закладу – школи сприяння здоров’ю, а також критерії діяльності
навчального закладу – школи сприяння здоров’ю.
Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю має таку структуру і
охоплює чотири рівні: національний, регіональний, місцевий та районний.
Управління мережею на національному рівні здійснюється
Національною координаційною радою; на регіональному рівні –
регіональними координаторами – це є представники обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти, що оформлюється відповідним
документом (наказом конкретного навчального закладу), а науковометодичне сприяння її розвитку – центрами підтримки.
До складу координаційних рад у навчальних закладах входять
вчителі з предметів оздоровчого спрямування, біології, фізкультури,
медичні працівники, батьківська громадськість. Координаційні ради
постійно надають науково-методичну допомогу учасникам Національної
мережі шкіл сприяння здоров’ю.
Національна координаційна рада, очолюється Національним
координатором проекту шкіл сприяння здоров’ю, який затверджено
наказом Міністерства освіти і науки України.
Управління здоров’язбережувальною діяльністю в школах сприяння
здоров’ю здійснюється координаційною радою школи (учителі, батьківський
комітет, учні та інші представники громадськості); педагогічною радою
(педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, медичні працівники,
соціальні педагоги) та учнівським самоврядуванням (учнівські комітети).
Координатори підтримують існування та розвиток Національної
мережі, забезпечують спільну діяльність всіх членів мережі, а також
сприяють налагодженню зв’язків та заохочення до спільної партнерської
взаємодії.
Кожна українська школа повинна стати Школою сприяння здоров’ю.
Насамперед, у такій школі мають бути створені необхідні умови, де
учні повинні вміти зберігати власне здоров’я, вести здоровий спосіб життя,
бо саме здорова людина здатна досягти успіхів у житті, стати лідером,
переможцем, високоосвіченою і висококультурною особистістю.
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Дрогобич, Україна
ПЕДАГОГІЧНА ВАЛЕОЛОГІЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ
БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Педагогічна валеологія вивчає питання навчання і виховання
людини, що має міцну життєву установку на здоров’я та здоровий спосіб
життя на різних вікових етапах розвитку. Вона зумовлена потребою
суспільства у термінових заходах по оздоровленню людини.
Запровадження та реалізація валеологічних програм у білінгвальному
освітньому процесі набуло сьогодні особливог означення поза як
ефективність білінгвальної освіти великою мірою залежить від процесу
обміну інформацією між окремими особистостями, які формують
білінгвальну групу чи клас, адже їм властиві суттєві відмінності у
сприйнятті навчального матеріалу та поведінці. Це особливо помітно на
початковому етапі білінгвального навчання, коли тільки починаються
діалог та взаємодія між представниками різних націй та їх культурами.
Перешкоди для їхнього взаєморозуміннярозміщуються на двох
рівнях:когнітивному (брак знань про інші культури, небажання їх
пізнати);афективному (страх перед іноземцем, суб’єктивізм і стереотипне
мислення, етноцентризм, відмова прийняти відмінність) [3, с. 40].Подолати
ці перешкоди допомагає пошук знань, готовність слухати, зацікавленість у
відмінностях, розширення поля інтересів та свідомого сприйняття іншої
(чужої) культури. Якщо людина здатна змінювати, модифікувати власні
звички, цінності і смаки, вона зможе легко подолати бар’єр на шляху
пізнання і прийняття іншої культури «Мусимо визнати, – пише
О. Вишневський, – що протиріччя між титульною нацією і національною
меншиною є природними і неминучими, бо в духовно-культурному
сенсі людині найкраще живеться лише у власній державі. А це означає,
що представник меншини вже через це почуватиме себе гірше у чужій
державі, навіть якщо титульна нація ставиться до цього дуже добре.
Завдання, отже, полягає в тому, щоб зусиллями обидвох сторін згадані
протиріччя і труднощі звести до мінімуму» [1, с. 67].
Завдання педагога на початковому етапі білінгвального
навчанняполягає у тому, щоб підготувати учнів досприйняття нової
культури.Зазвичай у білінгвальному середовищі співпрацюють вчителііноземці, йде обмін між педагогами не тільки культурними цінностями,
певним світоглядом, але й методами та формами роботи, позаяк кожна
освітня система має свої особливості. Спільна діяльність є важливою як
для вчителів, так і для учнів білінгвальних класів, стимулюючи до
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поглиблених мовних рефлексій, сприяєсприйняттю подібностей та
відмінностей у мовах і у кінцевому результаті приводить до подолання
конфронтації (свідомої і несвідомої) та кращого засвоєння мови. Інтеракція
методів роботи стимулює розвиток мовних перспектив для учнів, яким
доведеться жити у складному динамічному світі, повному культурного
розмаїття. Дослідники наголошують, що міжкультурне виховання має
поєднуватися з білінгвальним викладанням навчальних дисциплін і
здійснюватись у взаємодії та взаємодоповнюваності. Успішна реалізація
міжкультурного аспекту на початковому етапі білінгвального
навчаннясприяє відкритості особистості, спонукає її до вивчення
культурних цінностей різних народів, забезпечує конструктивний діалог із
представниками інших національностей. Вона стає важливим елементом
людського буття і фактором, що спрямований на розвиток людини як
громадянина та усвідомлення нею свого місця у соціумі, а отже, основною
метою білінгвальної освіти є здатність до діалогу; створення умов для
розвитку та взаємодії різних культур, у яких найбільш повно розкривається
і усвідомлюється значимість власної культури, її цінностей та пріоритетів.
Білінгвальна освіта
має
за мету спробувати
зблизити їх
загальноприйнятими цінностями та пріоритетами, розширити та поглибити
міжкультурне співробітництво. Міжкультурна комунікація в умовах
білінгвальної освіти сприяє обміну між двома і більше культурами, який
здійснюється в різних формахта передбачає взаєморозуміння учасників
білінгвального навчально-виховного процесу, що належать до різних
національних культур.
Особистість педагога, його творча діяльність сприяє формуванню
мотиваційної сфери школярів на початковому етапі білінгвального
навчанняпозаякмотивація є беззаперечним фактором успішного
оволодіння іноземною мовою, пусковим механізмом навчальної діяльності
школярів. Розвиток мовних компетенцій школярів забезпечується не
тільки навчально-методичним матеріалом, але й підвищеними потребами і
зацікавленістю самих учнів. Немотивованим школярам властива
інертність, яка починає проявлятися вже на середньому рівні вивчення
іноземної мови. У них, як правило, занижений і нереалістичний рівень
домагань, неадекватна самооцінка і висока особистісна тривожність, що
свідчить про загальний низький рівень мотивації досягнення мети на
занятті з іноземної мови. Мотив досягнення у цьому випадку має
декларативний характер і відрізняється низьким рівнем розвитку
діяльнісного компонента, іноземна мова розглядається школярами просто
як «ще один предмет».
Основоположні засади педагогічної валеології цілісно обґрунтував
Я. Коменський. Педагог розбив усе життя дитини на чотири вікові періоди
по шість років у кожному і визначив відповідно них типи шкіл: дитинство
– від народження до шести років – материнська школа; отроцтво – від
49

шести до дванадцяти років – школа рідної мови; юність – від дванадцяти
до вісімнадцяти років – латинська школа або гімназія; змужнілість – від
вісімнадцяти до двадцяти чотирьох років – академія або університет. Крім
того, Я. Коменський визначив і описав зміст освіти кожного вікового
періоду. Головне завдання виховання дітейпедагог вбачав у збагаченні
уявлень про навколишній світ, розвитку мовлення і найпростіших навичок
праці, але основне – це виховання людини в людині. Усе це можливо лише
завдяки вихованню, яке повинно даватися у найбільш сприятливому віці –
у дитинстві: мусить бути твердо встановлена триєдина мета виховання
юнацтва: 1. Віра і благочестя. 2. Моральне виховання. 3. Знання мов і наук.
Вікова періодизація Я. Коменського і освітня система, побудована на її
основі, актуальні сьогодні. Ідеї великого педагога і гуманіста знайшли
відображення у педагогічній валеології. Початковішколи є першим
важливим етапом у освітній системі, позаяк створюють усі необхідні умови
для загального розвитку і виховання дітей. Саме у цей період, на
думкудослідників, йде підготовка дітей до білінгвальної освіти.
Діяльністьпочатковихшкіл характеризується спільною роботою вчителів і
психологів, що відповідають за фізичний, інтелектуальний та моральний
розвиток дітей. Значенняцьогоперіодуполягає у набутті вихідних людських
знань і умінь, психічних якостей і властивостей, необхідних людині для
життя у суспільстві, дітипочинають краще розуміти себе та своє місце у
найближчому соціальному оточенні. Інакше кажучи,поступово засвоюють
норми та правила, культурні цінності суспільства.
Отже, проблема розвитку повноцінної особистості в педагогічній
валеології в умовах білінгвальної освіти є пріоритетною.
1.
2.

3.
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ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
ПІДЛІТКІВ
Ставлення людей до різноманітних форм девіантної сексуальної
поведінки змінювалося в різних громадських культурах та епохах. Тим не
менше, ні в одному суспільстві немає однозначного ставлення до цієї
проблеми. Для пояснення причин виникнення сексуальних девіацій існує
багато різних теорій (вроджені порушення, ендокринні та органічні
ушкодження, наслідок захворювань та ін), але жодна з них повністю не
пояснює природу виникнення цих відхилень. Так як в даний час
інформованість суспільства зростає, виникає необхідність у правильному і
науковому висвітленні цього спірного питання.
Наше завдання – формування фізично і морально здорової
особистості, виховання у підлітків відповідального, здорового ставлення
до питань сексуальності. При всій складності і делікатності сексологічних
проблем батьки і педагоги повинні своєчасно і грамотно відповідати на
питання, які хвилюють підлітків.
Закон України «Про загальну середню освіту» окреслює стратегію
виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших,
збереження і зміцнення фізичного, психічного здоров’я, формування засад
і гігієнічних навичок здорового способу життя. Ці ж завдання визначені
Державним стандартом базової і повної середньої освіти, а також знайшли
відображення в Указі Президента від 10.02.2016 «Про Національну
стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року
«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». Зазначена
Національна стратегія розроблена на виконання Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020» з метою формування умов для оздоровчої рухової
активності та здорового способу життя для формування здоров’я громадян
як найвищої соціальної цінності в державі
Очікується,
що
результатом
реалізація
Стратегії
стане
скоординована діяльність суб’єктів різних секторів соціально-економічної
сфери державної політики, що сприятиме зміні поведінки громадян на
користь використання оздоровчої рухової активності та ведення здорового
способу життя і формування здоров’я, збільшення щороку на 1 % кількості
громадян, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності,
ведуть здоровий спосіб життя.
Особливої актуальності в сучасних умовах набуває проблема
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різноманітних захворювань неповнолітніх, поширення інфекцій, що
передаються статевим шляхом, ВІЛ, СНІДу. Небезпечна поведінка
шкільної молоді проявляється у різних формах статевих девіацій,
недотриманні здорового способу життя.
Сексуальні девіації – це різні форми відхилень статевої поведінки від
загальноприйнятих норм у даній етнічній культурі. Окремими
сексопатологами і психотерапевтами девіації визначаються як сексуальноеротичні порушення, при яких статеве задоволення досягається з
допомогою невизнаних (заборонених) культурою дій. Відомий польський
сексолог К. Імелінський під сексуальними девіаціями розуміє порушення у
сфері сексуальних фантазій і форм поведінки у взаємовідносинах з
реальним або уявним партнером.
Існує безліч різних класифікацій девіантної сексуальної поведінки.
Про наявність тієї або іншої форми сексуального девіантної поведінки у
людини можна говорити тільки в тому випадку, якщо мається на увазі
доросла людина, тобто індивід зі сформованою психікою, а не підліток, що
знаходиться в стадії становлення. Крім того, слід враховувати той факт, що
не завжди вдається чітко визначити межі норми і патології. Якщо якийсь
подразник (запах, музика, частина одягу) пов’язаний або поєднується з
сильними сексуальними переживаннями, то надалі в силу асоціативних
зв’язків він сам стає стимулом, сигналом для сексуального контакту з
партнером. Але якщо цей же подразник стає неодмінною умовою
статевого задоволення, то можна (але не завжди) говорити про сексуальної
девіації.
Сексуальні переживання, пов’язані з девіантною поведінкою,
особливо серед молоді, набувають характер нездоланної звички, іноді
нав’язливості і мають певну схожість з такими пристрастями, як потяг до
алкоголю або наркотиків. У таких підлітків може поступово наростати
соціальна непристосованість, ізоляція від навколишнього світу. Багато з
них відчувають свою незреалізованість, неспроможність, внутрішнє
роздвоєння. Нерідко з’являється почуття невдоволення собою після зняття
сексуальної напруги.
Причини сексуальних девіацій не досліджені до кінця. Фахівці
вважають, що в розвитку девіантних сексуальних розладів у підлітків
визначальними факторами є медичні, до яких належать: генетична
спадковість; порушення гормонального фону; патології головного мозку
через травми при пологах; сильні зовнішні і внутрішні інтоксикації;
різноманітні деформації психічного і сексуального розвитку; сексуальне
виховання; порушення психіки. Та соціально-педагогічні: відсутні
мотивації до ведення здорового способу життя, збільшення в суспільстві
дітей групи ризику, складна криміногенна ситуація; недоліки статевого
виховання в сім’ї та загальноосвітніх навчальних закладів, що призводять
до раннього початку статевого життя, зловживання алкоголем та
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наркотичними засобами, прискорений психофізіологічний розвиток
підлітків. Заклади освіти суттєво відстали від змін у поведінці
підростаючого покоління, а загальноосвітні навчальні заклади і сім’я
недостатньо використовують свої можливості через брак досвіду та
відповідних належно забезпечених педагогічних технологій [3].
Механізмом розвитку сексуальних девіацій є відсутність можливості
підлітком контролювати свої дії і вчинки, що веде до необхідної медичної
допомоги. Молоді люди, які страждають сексуальними девіаціями, часто
виявляють неможливість жити в суспільстві, бажають відгородитися від
навколишньої дійсності. У них посилюється і не знаходить дозволу
конфлікт між методами сексуального задоволення та прийнятими у
суспільстві нормами сексуальної поведінки, а це стає причиною розвитку у
таких особистостей серйозних порушень невротичного характеру, аж до
спроб суїциду. Тим не менше, поведінка таких людей не характеризується
відчуттям власної провини перед оточуючими і переживаннями.
Сексуальна девіація може чинити сильний вплив на особистість підлітка.
Усвідомлення ним відмінності своєї поведінки і потягів дуже часто
призводить до виникнення внутрішнього конфлікту, сила якого залежить
від особистісних особливостей індивідуума і ставлення суспільства до тієї
чи іншої девіації. Якщо підліток не може впоратися з внутрішнім
конфліктом, девіацією, то це може призвести до самогубства або розвитку
вторинної невротизації і психопатизації особистості з-за постійної
боротьби з собою. У такому разі необхідні консультація і лікування у
сексопатолога або психотерапевта.
Сексуальні девіації, що представляють собою нанесення морального
чи фізичної шкоди партнеру, розглядаються в окремій категорії і
регулюються буквою закону.
Такий сучасний стан повинен усвідомлюватися навчальними
закладами, сім’єю і суспільством.
Усе це сприяло тому, що в освітньому просторі України об’єктивно
виникло соціальне замовлення – сформувати свідомого громадянина,
особистість з притаманним їй якостями і рисами, спрямованими на
саморозвиток, самовдосконалення, виховувати молоду людину в дусі
відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як
найвищої індивідуальної і суспільної цінності [5].
Аналіз наукових досліджень у галузі педагогіки, психології,
медицини, філософії, соціології, права, підтвердив, що в сучасних умовах
це цілеспрямований процес створення системи профілактики девіантної
сексуальної поведінки підлітків.
Теоретико-методологічні засади цієї проблеми сформульовані у
працях
вчених:
Г. С. Абрамової,
Я. І. Гілінського,
С. І. Голода,
В. Є. Кагана,
І. С. Кона,
В. М. Кудрявцева,
Д. В. Лубовського,
М. Г. Садовського та інших.
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Засади науково-практичного характеру були закладені в роботах
вітчизняних педагогів: Л.І. Габори, А.Й. Капської, С.В. Кириленко,
Г.Л. Корчової, В.П. Кравця, В.М. Оржеховської, О.І. Пилипенка та ін..;
психологів:
Н. М. Апетик,
Т. В. Говорун,
Н. Ю. Максимової,
Д.Д. Романовської, О.В. Сечейко, В. О. Татенка, Т. М. Титаренка та ін.;
кримінологів: О. М. Джужі, Н. В. Ківенко, І. І. Лановенка та ін.; соціологів:
О. М. Балакірєвої, М. П. Лукашевича, М. В. Туленкова та ін.; медиків:
Л.В. Гречанської, О.Л. Гутнєва, Л.Д. Калюжної, О.Є. Федоренко та ін..
Проблема профілактики девіантної сексуальної поведінки підлітків
набула міждисциплінарного характеру, проте вона не була предметом
спеціального дослідження і на сьогодні залишається не вирішеною в теорії
та методиці виховання.
Висновок. Таким чином, процес профілактики девіантної
сексуальної поведінки підлітків здійснюватиметься тоді, коли будуть
враховуватися особливості психосоціального розвитку підлітків під час
навчання, буде проводитися просвітницька робота серед батьків,
впроваджуватимуться у практику загальноосвітніх навчальних закладів
сучасні форми і методи формування сексуальної культури учнів,
готуватимуться майбутні вчителів до організації процесу статевого
виховання в школі.
1.
2.

3.
4.
5.
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ВАЛЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
Молодіжна політика в Україні визнана одним із пріоритетних
напрямків державної політики. Для суспільства це має принципове
значення, адже саме молодь є тією соціальною групою, яка вирішальним
чином визначає зміст і характер майбутнього, концентрує в собі
перспективні тенденції суспільного розвитку. Перспектива успішного
становлення української нації пов’язана з пошуком оптимальних шляхів
розв’язання проблеми збереження та зміцнення здоров’я населення,
зокрема молоді. Це також зумовлено потребою економіки країни, коли від
стану здоров’я молодого покоління залежить якість і кількість
продуктивних сил та потенціал майбутнього суспільного розвитку [1,
c. 47].
Обов’язковими вимогами до освітніх установ в умовах модернізації
вітчизняної системи освіти є збереження та зміцнення здоров’я учнів,
впровадження у навчально-виховний процес здоров’язбережувальних
технологій. Ці положення відображені в Державній цільовій соціальній
програмі «Молодь України» на 2009–2015 роки, Загальнодержавній
цільовій соціальній програмі «Формування здорового способу життя
молоді України» на 2013–2017 роки.
Відповідно до зазначених вимог у молоді повинна бути сформована
компетентність до збереження здоров’я, яка виступає фундаментом для
соціальної, культурної, професійної компетентності особистості. Цей
процес формування починається в умовах загальноосвітньої школи,
знаходить своє продовження в ВУЗі, а потім вдосконалюється протягом
життя особистості та її професійної діяльності [1, c. 48–49].
На основі системного комплексного підходу, який є методологічною
платформою вищої професійної освіти можна виділити ряд основних
психолого-педагогічних умов необхідних для формування компетентності
збереження здоров’я у студентів.
По-перше,
створення
особливого
здоров’язбережувального
освітнього простору, який являє собою комплекс взаємопов’язаних
організаційних, психолого-педагогічних, і науково-дослідних заходів,
спрямованих на формування готовності до здорового способу життя
студентів.

55

Другою складовою є побудова навчально-виховного процесу на
основі таких здоров’язбережувальних технологій, як медико-гігієнічні,
фізкультурно-оздоровчі, екологічні та технологій безпеки життєдіяльності;
використання активних методів навчання і виховання в процесі поетапного
формування компетенції збереження здоров’я [3, c. 56–58].
По-третє, здійснення взаємозв’язку між мотиваційним та
практичним компонентами збереження здоров’я в навчальній,
позанавчальної та виховної роботи зі студентами. Велике значення у
формуванні здорового способу життя студентської молоді належить
збільшенню рівня компетентності збереження здоров’я у науковопедагогічних працівників ВУЗів [2, c. 1–3].
Формування компетентності збереження здоров’я займає особливе
місце в навчально-виховному процесі підготовки майбутніх фахівців з
фізичної реабілітації. Оскільки збереження і зміцнення здоров’я, створення
умов для здорового способу життя людей є однією з основних складових їх
професійної діяльності. У Запорізькому національному університеті в
навчальний процес підготовки майбутніх реабілітологов впроваджено
низку заходів, спрямованих на формування здорового способу життя. Було
виділено три основні напрямки формування компетенції збереження
здоров’я і профілактики асоціального способу життя: 1) діагностикооздоровчий; 2) соціально-профілактичний; 3) освітній, що містять у собі,
як роботу зі студентами, так і підвищення компетентності науковопедагогічних працівників факультету фізичного виховання з питань
формування здорового способу життя.
Діагностичний блок заходів забезпечує виділення груп студентів з
факторами ризику розвитку хвороб і хворих на хронічні захворювання, а
також проведення відповідних оздоровчих заходів. Соціальний напрямок
роботи включає соціально-педагогічне вивчення студентів, виявлення їх
індивідуальних особливостей, визначення причин порушень в навчанні,
діагностику соціальної ситуації студентів, які перебувають в соціально
небезпечному положенні. Система профілактичних заходів включає
пропаганду здорового способу життя, різних сучасних видів спорту,
активне залучення студентів в різні фізкультурні та оздоровчі заходи,
видання наукових і методичних матеріалів щодо здорового способу життя,
підготовку і проведення науково-практичних форумів, спрямованих на
формування культури здоров’я у молоді тощо.
Результати попереднього дослідження динаміки змін мотиваційних
установок студентів Запорізького національного університету напрямку
підготовки «Здоров’я людини» показали: 1) у більшості студентів на
першому курсі навчання (у 2009 р.) виявлено низький (48,6 %) і середній
(44,5 %) рівні сформованості мотивації здорового способу життя та
відсутність переконань у необхідності вдосконалення компетентності
збереження здоров’я в майбутній професійній діяльності; 2) на четвертому
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курсі навчання, навпаки, 36,3 % студентів виявляють високий, та 45,6 % –
середній рівні сформованості мотивації до здорового способу життя.
Таким чином, формування компетентності збереження здоров’я у
майбутніх фахівців-реабілітологів є на сьогоднішній день актуальною
проблемою, вирішення якої знаходиться в просторі побудови навчальновиховного процесу та передбачає розробку та впровадження низки
програм по формуванню здорового способу життя в освітнє середовище
конкретного ВУЗу.
1.

2.

3.
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АСПЕКТИ ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
Багато педагогів стверджують думку про те, що мета виховання
безсумнівно збігається з метою життя. Мета і сенс життя – у вдосконаленні
людини, формуванні морально-доброчесного характеру, волі у виконанні
морального обов’язку. Майбутнє вихованця залежить від того, що він знає,
любить і може. Саме тому педагоги уточнюють мету морального
виховання: виховай людину так, щоб у зрілому віці вона знала добро,
любила добро, мала сили чинити добро, тобто людину розумну, моральну,
діяльну і творчу. Згідно з цим, виховання передбачає прагнення до
самовідданості й великодушності, повагу до прав інших людей, чесність і
мужність при виконанні своїх обов’язків, справедливість і безкорисну
любов. Ці чесноти морального характеру визначають гідність людини.
Мета статті полягає у висвітленні головних аспектів християнської
педагогіки, їх творчого використання в сучасних умовах українського
шкільництва, організації релігійно-морального виховання учнів в середніх
школах.
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Педагогіка призначена створити з людини моральну силу добра та
істини, піднести її на висоту, що відповідає моральному покликанню
людини. Усвідомлення й зміцнення певного бажання сповідувати вільно
прийнятий ідеал та можливості його досягнення особистість розкриває для
себе найперше в релігійному досвіді. Педагогіка в прагненні до цілісної
освіти духу обов’язково передбачає релігійний погляд на людину,
релігійний підхід до навчання і виховання. Необхідність віри у навчанні
зумовлена, зокрема, недостатністю та недосконалістю людського розуму,
який не може бути чистим розумом, тому що він завжди тією чи іншою
мірою є «психологізований» чи «обтяжений кайданами індивідуальності».
Релігійність навчання у розумінні педагога – це ставлення до всього
істинного й доброго, як до священного. Ще Сократ вніс у педагогіку ідею
релігійного навчання: пізнання істини, добра і досконалості є, за своїм
справжнім духом, богопізнанням і служінням Богові. Релігійне навчання
сприяє освіті і вдосконаленню всієї особистості вихованця. Тому метою
релігійного виховання є богоподібність, іншими словами, «піднесення
повсякденної людини до істинної людини».
Джерелами пізнання добра є совість і божественне одкровення, а
також постійні форми людського співжиття, щодо яких людина повинна
виконати свої священні обов’язки. Сім’я, суспільство, держава, Церква –
це ті форми, які своїми впливами підкоряють і перетворюють часткову
волю людини і змушують її діяти згідно з визнаними й утіленими в них
ідеалами, а не за вказівками тваринних пристрастей і егоїзму. Завдяки
цьому вони становлять ґрунт для морального розвитку й олюднення, тому
вважаються природними моральними організаціями, а відповідно, й
найважливішими факторами освіти та виховання.
Мистецтво виховання є водночас і естетичним, і практичним.
Естетичне мистецтво не має ніякого стосунку до часу, воно носить у собі
віяну ідею. Практичне ж має на меті майбутнє. І тут також потрібно
«піднятися над образами чуттєвости», тому що краса й добро є вісниками
іншого вищого світу. Перед освітою постає завдання облагородження
«душевних настроїв», це досягається найперше спілкуванням із високим
мистецтвом. Цінність мистецтва є не для задоволення чуттєвості, а для
духовного зросту людини, естетичне виховання тим самим не збільшує
суму задоволень і щастя, а за допомогою прекрасних вражень підносить
дух до пізнання істини.
Кожне прекрасне мистецтво є особливою індуктивною методою, що
збагачує дух людини дорогоцінним і багатозначним досвідом. Естетичне
виховання є джерелом натхнення і дійсної любові до прекрасного.
Оскільки людині є притаманне споглядання, тому ця дійсність повинна
набути повноти й досконалості саме в естетичному вихованні. Людина
повинна роздумувати про те, що вона споглядає. Учням, наголошують
педагоги, потрібно прислухатися до того, що їм про світ і життя
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розповідають прекрасні музи, не лише для того, щоб стати митцями,
композиторами, поетами, а також, щоб дух звикав до чистих та піднесених
настроїв. З естетичним змістом слід ознайомитись там, де він втілюється у
прекрасні форми. З самих понять не можемо пізнати, що таке дружба і
гармонія, радість і ніжність, шляхетність і краса, ми їх можемо бачити в
прекрасних формах і виділяти із них ідеї, що їх ці форми втілюють.
Людина повинна пережити, відчути цей естетичний та моральний дух речі
як явище.
Роблячи висновок з вище поданого, можемо стверджувати, що
метою педагогіки є удосконалення духу людини, його освіта у всіх її
виявах, тобто потрібно виховати людину розумну, моральну і творчу —
гідну людину, як образ і подобу Божу.

Кириленко С. В.
Інститут модернізації змісту освіти
Київ, Україна
НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА ШКІЛ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю ЯК
СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ У РЕФОРМУВАННІ ГАЛУЗІ ОСВІТИ
Головне завдання сучасної школи – не лише оновити зміст
навчальних курсів, підручників, навчальних посібників, а й створити
умови для життєдіяльності учнів і педагогічних працівників у навчальному
закладі з визначеними пріоритетами збереження, зміцнення та відновлення
власного здоров’я та здоров’я оточуючих.
За останні 20 років в Україні організована система загальноосвітніх
навчальних закладів, які стали справжніми науково-дослідними центрами,
з постійною апробацією нового змісту освіти, педагогічних технологій,
сучасних форм і методів навчання. У результаті глибокого осмислення цих
інновацій стало зрозумілим, що тільки на шляху розвитку творчого,
культурного та валеологічного розвитку потенціалу особистості можливо і
якісно навчати, виховувати, збагачувати духовний світ дитини.
Міжнародний проект «Європейська мережа шкіл сприяння
здоров’ю» був започаткований Європейським регіональним бюро ВООЗ,
Єврокомісією та радою Європи у 1992 році.
З метою залучення широкого кола дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладів до участі у Міжнародному проекті
«Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» у 1995 році прийнято
спільний наказ Міністерства освіти України та Міністерства охорони
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здоров’я України від 7.02.1995 р. №25/31 «Про прилучення до
Міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю», у
якому, зокрема, зазначалося, що участь України у міжнародному проекті є
одним із шляхів подолання кризових явищ, які відзначаються у здоров’ї
підростаючого покоління.
У 1995р. в мережу ШСЗ в Україні ввійшли 18 загальноосвітніх шкіл,
а на 1.01.2000р. мережа в Україні вже нараховувала 150 ШСЗ, з них 24 –
міжнародного і 126 – регіональних рівнів.
Пізніше був підписаний спільний наказ Міністерства освіти і науки
України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 липня 2002 року
№412\254 адм, який затвердив Основні вимоги та критерії щодо
організації діяльності навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю.
Цей документ визначає головну мету навчального закладу – Школи
сприяння здоров’ю – формування і розвиток фізично, психічно, соціально і
морально здорової особистості із стійкими переконаннями і системою
знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, створення умов для
збереження і зміцнення здоров’я учнів, підготовка їх до суспільно
значущого самоутвердження, самодостатності і самореалізації в дорослому
житті.
Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні офіційно
створена у 2003 році після проведення першого Всеукраїнського конкурсу
– захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння
здоров’ю.
На даний час мережа нараховує 5500 тис. навчальних закладів.
За пропозицією представника Євробюро ВООЗ та за підтримки
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я
України Національної мережі мережі Шкіл сприяння здоров’ю України
входить до ЄМШСЗ, координація цієї роботи доручено ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти».
Першим Національним координатором було призначено Шаповалову
Валентину Андріївну, завідувачку кафедри спортивної медицини та
фізичної
реабілітації
національного
медичного
університету
ім. О. О. Богомольця, доктора медичних наук, професора.
На даний час Національним координатором є Даниленко Георгій
Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни
та соціальної медицини Харківського університету ім. В. Н. Каразіна.
Науковим консультантом у діяльності цих навчальних закладів є
Кириленко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук,
начальник відділу дослідження підготовки вчителів ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти», відповідальним секретарем Координаційної
ради Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю є Бережна Таміла
Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
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відділу дослідження підготовки вчителів ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти».
Ці навчальні заклади визначили для себе пріоритетними напрямами:
– створення здорового освітнього середовища;
– виховання культури здоров’я;
– валеологізація навчально-виховного процесу;
– педагогічні засади здоров’я або педагогіка здоров’я;
– впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій;
– психологічна підтримка дітей та учнівської молоді;
– фізичне виховання й оздоровлення;
– превентивне виховання;
– духовне становлення дітей, підлітків та учнівської молоді;
– безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;
– природоохоронне й екологічне виховання та навчання;
– конкурентоспроможний вчитель;
– вчитель, що сповідує здоровий спосіб життя;
– формування позитивної мотивації здорового способу життя
учасників навчально-виховного процесу.
Серед них загальноосвітні навчальні заклади: гімназія №34 «Либідь»
м. Києва, гімназія №7 міста Одеси та навчально-виховний комплекс
«Дивосвіт» м. Жовті Води Дніпропетровської області, навчально-виховне
об’єднання № 136 м. Дніпропетровська та гімназія №1 «Надія»
м. Бердянська Запорізької області, запорізький колегіум «Мала
гуманітарна академія» та навчально-виховний комплекс № 31 м.
Кіровограда, загальноосвітні навчальні заклади № 87, № 24, № 27, № 101
м. Дніпропетровська, № 22 м. Харкова та багато інших.
Ідея проекту ЄМШСЗ є подальшим розвитком стратегії ВООЗ
«Здоров’я для всіх» та «Здоров’я через освіту» і співзвучна їй.
Перспективним напрямом проекту є визначення того, що кожен
освітянський заклад, як частина суспільства, має стати школою здоров’я.
Участь сьогодні у Європейському русі ШСЗ передбачає
децентралізацію дій та демократичний підхід до діяльності кожного
навчального закладу. Орієнтуючись на основні принципи проекту, кожна
школа (область, місто, район, село) може визначати свої національні,
регіональні та місцеві пріоритети і працювати на задоволення своїх
конкретних потреб.
Згідно з положеннями Європейського руху ШСЗ учасником його
може стати на добровільних засадах будь-який дошкільний, середній
загальноосвітній, інтернатний, професійний, позашкільний, вищий та
інший заклад освіти, адміністрація та педколектив якого за власним
бажанням приймає рішення про включення в число найголовніших
пріоритетів своєї діяльності питання здоров’я підростаючого покоління та
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співробітників і наголошує для себе конкретні в цьому напрямі оперативні
та перспективні завдання.
Кожна дитина і молода людина в Європі мають право і повинні мати
реальну можливість одержати освіту в школі сприяння здоров’ю.
Саме тому в сучасних умовах ця проблема набуває пріоритетності у
діяльності органів державної влади, соціальних інституцій, причетних до
виховання особистості, здорової фізично, духовно та психічно, а
теоретико-методологічні та науково-практичні засади цієї проблеми
активно розробляються вченими – психологами, соціологами, медиками,
педагогами:
І. Д. Бехом,
Т. І. Бережною,
М. С. Гончаренко,
В. П. Горащуком, Ю. П. Горчаковим, Л. І. Жаліло, С. В. Кириленко,
Н. Ю. Максимовою, В. М. Оржеховською, В. А. Шаповаловою та іншими.
Важливим є впевнений поступ кожного навчального закладу до
розуміння своєї почесної місії – стати активним учасником розбудови
Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю в Україні.

Кочерга Є. В.
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
Дніпропетровськ, Україна
blago-2013@ukr.net
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ПЕДАГОГІКА В КОНТЕКСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ
Вимоги, які пред’являються до майбутнього вчителя, ставлять перед
ним завдання постійного самовдосконалення, цілеспрямованого розвитку
загальнопедагогічних й спеціальних здібностей. За визначенням Б. Шияна
учитель-професіонал повинен володіти теорією навчання і виховання,
предметами медико-біологічного циклу, теорією і методикою викладання
свого предмету, методикою застосування ТЗН, комп’ютерних технологій
та ін. [7, с. 372]. Такі вимоги реалізуються шляхом використання
компетентнісного підходу в освіті. Однією з ключових компетентностей
майбутнього вчителя хімії є здоров’язбережувальна компетентність, яка
може бути сформована завдяки цілеспрямованій організації навчальновиховного процесу у ВНЗ під час професійної підготовки.
Метою
статті
є
визначення
основних
положень
здоров’язбережувальної педагогіки у контексті професійної підготовки
майбутніх учителів хімії.
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Теоретичною
основою
формування
здоров’язбережувальної
компетентності
майбутнього
вчителя
хімії
є
положення
здоров’язбережувальної педагогіки. За визначенням М. І. Лук’янченко
здоров’язбережувальна педагогіка – це галузь науки, яка вивчає стан і
розвиток теорії і практики навчання про здоров’я та виховання у здоров’я
на різних етапах людського життя. Метою здоров’язбережувальної
педагогіки є навчання особистості необхідної поведінки, дій, технік, які
сприяють збереженню й зміцненню здоров’я, а також виявлення
мотиваційних установок для формування й розвитку здоров’язберігаючої
поведінки людини [5, с. 30].
У вітчизняній практиці одним із перших педагогів, який почав
реалізовувати здоров’язбережувальну педагогіку у практичній діяльності,
можна вважати В. О. Сухомлинського. У книзі «Серце віддаю дітям»
Василь Олександрович зазначає, що турбота про людське здоров’я, тим
більше про здоров’я дитини, – це не просто комплекс санітарно-гігієнічних
норм і правил, не перелік вимог до режиму, харчування, праці, відпочинку.
Це насамперед турбота про гармонійну повноту всіх фізичних і духовних
сил, і вінцем цієї гармонії є радість творчості [6]. Проводячи аналогію між
холістичною моделлю здоров’я та поглядами В. О. Сухомлинського на
різні аспекти виховання, можна стверджувати, що при організації
навчально-виховного процесу з хімії майбутні вчителі повинні навчитися
вдало використовувати різні види виховання для формування усіх типів
здоров’я учнів. Так, фізичне, трудове, розумове, моральне та естетичне
виховання можна використовувати для формування фізичного, психічного,
духовного та соціального здоров’я учнів. Наприклад, вивчення впливу
хімічних сполук на організм людини, виготовлення моделей молекул
хімічних сполук, виконання лабораторних та практичних робіт сприятиме
формуванню фізичного та інтелектуального (як частини психічного)
здоров’я учнів. Вивчення способів свідомого поводження з хімічними
речовинами для запобігання нанесення шкоди навколишньому середовищу
та людям сприятиме формуванню морального та духовного здоров’я учнів.
Здоров’язбережувальна педагогіка передбачає здійснення майбутнім
учителем хімії здоров’язбережувальної діяльності. Здоров’язбережувальна
діяльність – це система заходів, що включає взаємозв’язок і взаємодію всіх
факторів освітнього середовища, спрямованих на збереження й активне
формування здоров’я, а також навчання здоровому способу життя дитини
на всіх етапах її розвитку [2]. Для вчителя хімії здоров’язбережувальна
діяльність полягає в організації сприятливої психологічної атмосфери на
уроці, підбір навчального матеріалу хімічного змісту, пов’язаного з
життям – тобто конкретні приклади впливу хімічних речовин на здоров’я
дітей та дорослих, використання сучасних мультимедійних засобів
навчання для покращення засвоєння знань учнями, проведення дослідів,
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які б демонстрували практичне втілення теоретичних знань про зв’язок
хімії та здоров’я.
Здоров’язбережувальну діяльність вчитель хімії може здійснювати
шляхом
використання
здоров’язбережувальних
технологій.
Під
здоров’язбережувальними технологіями в широкому понятті розуміють всі
ті технології, використання яких в освітньому процесі забезпечує
формування, збереження і зміцнення здоров’я школярів; у вузькому
розумінні – це педагогічні прийоми, методи, які не завдають прямої або
непрямої шкоди здоров’ю учнів і педагогам, створюють їм безпечні умови
перебування, навчання та роботи в освітньому закладі; технології, що
засновані на вікових особливостях пізнавальної діяльності учнів, навчанні
на оптимальному рівні «труднощі – складнощі», варіативності методів і
форм навчання, оптимальному поєднанні рухових і статичних
навантажень, навчанні в малих групах, використанні наочності та
поєднанні різних форм надання інформації, створенні емоційно
сприятливої атмосфери, формуванні позитивної мотивації до навчання
(«педагогіка успіху»), на культивуванні в учнів знань з питань здоров’я [3,
с. 64]. М. І. Лук’янченко визначає здоров’язбережувальні технології як
єдину систему, що об’єднує усі напрямки діяльності загальноосвітнього
навчального закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я
учнів, які забезпечують їм безпечні умови перебування і навчання у ньому
[5, с. 14]. Н. А. Беседа під здоров’язбережувальними технологіями розуміє
системний метод програмування цілей, конструювання змісту, прийомів,
засобів навчання й виховання, спрямованих на підвищення рівня
індивідуального здоров’я дітей і підлітків, формування в них життєвих
навичок та створення здоров’язбережувального освітнього середовища в
школі за умов здійснення моніторингу стану здоров’я учнів [1, с. 8–9].
Серед типів здоров’язбережувальних технологій, які виділяють вчені
С. Є. Лупаренко, О. І. Попов, П. І Потейко, Л. А. Суханова, вчитель хімії
може використовувати наступні типи:
1. Екологічні здоров’язберігаючі технології. До їх завдань
відноситься прищеплення у школярів навичок бережливого ставлення до
природи, встановлення гармонійних взаємин з природою, залучення учнів
до дослідницької діяльності у сфері екології тощо, що сприяє зміцненню
духовно-етичного здоров’я учнів.
2. Соціально-адаптивні та особистісно-розвиваючі технології. Ці
технології спрямовані на формування та зміцнення здоров’я учнів шляхом
підвищення ресурсів психологічної адаптації особистості, проведення
різноманітних соціально-психологічних тренінгів, реалізацію програм
соціальної і сімейної педагогіки, до участі в яких залучаються не тільки
школярі, але й їхні батьки і педагоги.
3. Технології забезпечення безпеки життєдіяльності. Вони
передбачають визначення і впровадження в навчально-вихований процес
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рекомендацій фахівців з охорони праці, будівельників, представників
комунальних, інженерно-технічних служб, цивільної оборони, пожежної
інспекції тощо. На уроках хімії вони реалізуються при вивченні правил
поводження з хімічними речовинами, правил техніки безпеки в кабінеті
хімії тощо [4, с. 383–385].
Отже, підсумовуючи, можна сказати, що здоров’язбережувальна
педагогіка є теоретичним фундаментом, який сприятиме формуванню
здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів хімії.
Вивчення її основних положень у процесі навчання у ВНЗ допоможе
майбутнім вчителям хімії в подальшому ефективно реалізовувати
здоров’язбережувальну діяльність на уроках хімії і тим самим формувати
відповідальне ставлення до здоров’я у підростаючого покоління.
1.

2.

3.
4.
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6.
7.
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Ласкене С., Паяуене Л.
Литовский университет наук о здоровье
Литва
ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ НАДЗОРА ЗА
ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ, РАБОТАЮЩИХ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЛИТВЫ, И
ХАРАКТЕРИСТИКА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В Общей программе по укреплению здоровья, утвержденной
приказом министра образования и науки Литовской Республики (2012),
представлены цели и задачи по укреплению здоровья, вехи укрепления и
возможности их осуществления, а также возможные достижения учащихся
и объем содержания этой деятельности в образовательных учреждениях.
Основное назначение упомянутой программы – внести посильную лепту в
духовное, физическое, психическое и социальное благополучие ребенка,
обеспечив при этом успешное укрепление его здоровья. В осуществление
программы должны включиться не только отдельные педагоги, но и семья,
а также различные институции здравоохранения и оздоровления.
Цель, а именно, укрепление здоровья, определяется в документе как
помощь учащимся в приобретении понимания совокупности здоровья,
развитии полезных для здоровья способностей, навыков и установок,
ответственности за свое и здоровье других людей, в выборе здорового
образа жизни [7]. В общей программе укрепления здоровья выделены
основные сферы укрепления здоровья: понятие здоровья и здорового
образа жизни, физическое, психическое и социальное здоровье.
Составляющие физического здоровья – физическая активность, здоровое
питание, деятельность и отдых, личная гигиена и чистота окружающей
среды; психическое здоровье – понимание самоценности, эмоции и
чувства, разум и позитивное мышление; социальное здоровье – социальное
сознание и культура, общение и предупреждение рискованного поведения
[7]. В упомянутом документе для обеспечения успешного осуществления
программы сформулированы рекомендации: школа поручает выбранному
учителю координировать проведение программы в жизнь, а именно,
кооординировать укрепление здоровья и проводить нацеленные на это
уроки/занятия должен учитель, сам пропагандирующий здоровый образ
жизни, способный организовать и возглавить процесс укрепления
здоровья, вовлечь школьную общественность в оздоровительную
деятельность (учитель по здоровью, учитель физкультуры, специалист по
любому предмету, классный руководитель/воспитатель и т.д.). [7, с. 2].
Как определяется роль специалиста по надзору за общественным
здоровьем в образовательном учреждении? По мнению ученых,
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специалисты по надзору за общественным здоровьем должны
предоставить воспитанникам сведения о здоровом образе жизни, помочь
понять преимущества здорового образа жизни, воспитывать в них навыки
и привычки здорового образа жизни, помочь осмыслить здоровье как одну
из важнейших ценностей в жизни человека. Специалист по надзору за
общественным
здоровьем
причисляется
к
первичному
звену
здравоохранения. Первичное звено здравоохранения в школе – одна из
важнейших частей здравоохранения, решающих основные проблемы
здоровья учащихся. «В рациональной системе здравоохранения
учреждения общественного здоровья должны действовать заодно с
поставщиками услуг первичного надзора при обеспечении» потребностей
по надзору за здоровьем как отдельных учеников, так и всего школьного
сообщества [14, с. 30]. Анализ документов [5; 8; 9; 11] позволяет
утверждать, что специалисты по надзору за общественным здоровьем
ответственны за услуги по надзору за общественным здоровьем,
оказываемые в образовательных учреждениях.
Характеристика специалистов по надзору за общественным
здоровьем, работающих в образовательных учреждениях Литвы
В образовательных учреждениях Литвы трудится 468 специалистов
по надзору за общественным здоровьем. Такую цифру удалось установить
на основе данных баз бюро общественного здоровья Литвы.
Упомянутые данные, по сравнению, например, с цифрой,
представленной в 2006 году и составлявшей 897 [12], заметно отличаются,
и это может быть связано с сокращающимся количеством детей,
участвующих в образовательном процессе, а также с распоряжением
Правительства ЛР, согласно которому на 1000 детей учреждается один
штат специалиста по надзору за общественным здоровьем (сообщение
Министерства образования и науки ЛР, 2006; решение Правительства ЛР,
2006). Объективно возникает ситуация, когда один и тот же специалист по
надзору за общественным здоровьем работает в нескольких маленьких
образовательных учреждениях, в то же время формально фиксируется, что
в каждом образовательном учреждении имеется специалист.
Таблица 1. Распределение специалистов по надзору за
общественным здоровьем в соответствии с социально-демографическими
характеристиками
Признаки
Пол

Возраст

Образование

Специалисты общественного здоровья
Кол-во
проц.
3
1,7
170
98,3
59
34,1
25
14,5
39
22,5
44
25,4
6
3,5
5
2,9
59
34,1

Группа
Муж.
Женский
21 – 30 лет
31 – 40 лет
41 – 50 лет
51 – 60 лет
более 60 лет
Специальное среднее
Незаконченное высшее
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Профессия

Опыт работы по
специальности

Тип учреждения

Стаж работы в
нынешнем
учреждении

Высшее, коллегия
Высшее
университетское
Специалист по уходу
Специалист по
общественному
здоровью
Психолог по здоровью
Педагог
Ветеринарная
безопасность пищи
Меньше чем год
1 – 5 лет
6 – 10 лет
11 – 15 лет
16 – 20 лет
Больше, чем 21 год
Начальная
Основная
Средняя
Прогимназия
Гимназия
Детсад
Меньше чем год
1 – 5 лет
6 – 10 лет
11 – 15 лет
16 – 20 лет
Больше, чем 21 год

21

12,1

88

50,9

61

35,3

105

60,7

3
1

1,7
0,6

3

1,7

13
59
20
16
15
50
24
36
23
20
44
26
32
59
42
8
15
7

7,5
34,1
11,6
9,2
8,7
28,9
13,9
20,8
13,3
11,6
25,4
15,0
18,5
34,1
24,3
4,6
8,7
9,8

Характеристика деятельности специалистов по надзору за
общественным
здоровьем,
работающих
в
образовательных
учреждениях Литвы
В 2005 году издан приказ министров здравоохранения и образования
и науки Литовской Республики «Об утверждении описания порядка
надзора за здоровьем в школе», регламентирующий деятельность
специалиста
по
надзору
за
общественным
здоровьем
в
общеобразовательной школе. В этом документе дано определение целей и
задач надзора за здоровьем в школе, предусмотрены организация
мероприятий, документация, функции специалиста по надзору за
общественным здоровьем, его обязанности, права и ответственность [4].
Приказ, регламентирующий квалификационные требования к специалисту
по надзору за общественным здоровьем, осуществляющему надзор за
здоровьем в школе, определяет, какое лицо считается специалистом по
надзору за общественным здоровьем и что оно должно знать, понимать,
уметь и быть подготовленным сделать [2].
В изданном в 2007 году приказе «Об утверждении описания порядка
признания школ учреждениями, укрепляющими здоровье» aкцентируется
воспитание навыков здорового образа жизни у учащихся с привлечением
школьной общественности, которой принадлежит и специалист по надзору
за общественным здоровьем [1]. Главная задача программы по укреплению
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здоровья на 2008–2012 гг. – дальнейшее укрепление здоровья детей. В
документе определяется важность функций специалиста по надзору за
общественным здоровьем, подчеркивается нехватка «знаний и навыков по
наблюдению за здоровым питанием, физической активностью,
программным планированием, гигиеной умственного труда и
оздоровительной деятельностью» [10]. Приказ «Об перечне требований к
содержанию программ курсов повышения квалификации специалистов по
надзору за общественным здоровьем и описание порядка организации
курсов профессионального совершенствования» рекомендует программы
профессионального совершенствования не менее чем на 160 часов [3]. В
приказе Министерства образования и науки ЛР от 2011 года
акцентируется, что надзор за здоровьем учеников в школе осуществляет
специалист по надзору за общественным здоровьем [6].
Согласно приказу министра здравоохранения ЛР и министра
образования и науки ЛР (2005) выделены следующие функции
специалиста по надзору за общественным здоровьем в образовательном
учреждении:
 Проведение консультаций для педагогов, детей и их родителей
по вопросам здоровья.
 Сбор и распространение информации о здоровье среди членов
сообщества образовательного учреждения.
 Подготовка и осуществление оздоровительных проектов в
образовательном учреждении.
 Помощь педагогам в процессе вырабатывания у детей здорового
образа жизни и навыков личной гигиены.
 Стимулирование среди детей здорового питания.
 Оценка среды и укрепления здоровья в образовательном
учреждении, при обнаружении несоответствий — их устранение.
 Предупреждение
травм
и
несчастных
случаев
в
образовательном учреждении.
 Сотрудничество с преподавателями физической культуры по
информированию детей о возможности участвовать в соревнованиях.
 Профилактическая проверка состояния здоровья детей с
предоставлением информации с рекомендациями педагогам (родителям).
 Определение
распространения
факторов
риска
в
образовательном учреждении.
 Оказание помощи при решении детьми психологических,
адаптационных и социальных проблем.
 Помощь в организации иммунопрофилактики.
 Предоставление информации центру общественного здоровья
об инфекционных заболеваниях или отравлениях в образовательном
учреждении и осуществление эпидемиологических мер надзора.
 Оказание и координация первой помощи.
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В научной литературе акцентируется недостаточное сотрудничество
специалиста по надзору за общественным здоровьем с педагогами,
например, когда специалист по надзору за общественным здоровьем
самостоятельно планирует деятельность по оздоровлению, не учитывая
уровень возможностей и знаний учеников. По мнению ученых, такая
самостоятельность
создает
условия
для
непоследовательности,
фрагментарности в оздоровлении, вплоть до дублирования тем. [12; 13].
Установлено, что знания педагогов о здоровье недостаточны, однако они
прекрасно разбираются в методах воспитания, которые можно применить
и в области оздоровления учащихся. Компетентный педагог способен
заинтересовать детей разного возраста в содержании оздоровления [12]. В
то же время специалист по надзору за общественным здоровьем владеет
куда более обширными знаниями, необходимыми для оздоровления детей
[12]. Можно предположить, что при сотрудничестве, то есть при
объединении осведомленности педагогов в области методик воспитания и
знаний специалиста по надзору за общественным здоровьем в сфере
оздоровления процесс оздоровления детей может стать всесторонним и
качественным.
Для дискуссии
В общеобразовательной школе оздоровлению детей уделяется
недостаточно внимания как в процессе формального, так и неформального
воспитания. Оздоровление и надзор за оздоровлением в образовательных
учреждениях недостаточны в первую очередь из-за взгляда на здоровье
ребенка. Не достигнуто общее мнение по вопросу, чья роль в процессе
оздоровления ребенка более значима, преобладает мнение, что
положительный взгляд в первую очередь должны воспитывать родители, и
лишь потом — сообщество образовательного учреждения. Пока не будут
решены проблемы оздоровления и надзора за ним в школе и дошкольных
учреждениях:
недостаточное
сотрудничество
сообщества
образовательного учреждения, нехватка материальных ресурсов,
ограниченный самостоятельный интерес к здоровью, недостаточная
разработка и осуществление проектов в образовательных учреждениях,
нехватка превентивных программ и медицинского контроля, до тех пор не
будет и позитивных сдвигов в процессе оздоровления ребенка.
Не вызывает сомнений, что в укреплении и оздоровлении детей роль
специалиста по надзору за общественным здоровьем в образовательном
учреждении
значима,
поскольку
предоставляемые
им
услуги
ориентированы на целенаправленное и последовательное формирование
навыков оздоровления не только на период становления (формирования)
личности, но и дальнейшей самостоятельной жизни. Следует признать, что
успех деятельности специалиста по надзору за общественным здоровьем в
образовательном учреждении непосредственно связан с постоянным
обновлением его компетентности, ориентированной на умение
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предоставлять
методические
консультации
по
оздоровительной
деятельности сообществу образовательных учреждений; умением
прививать детям навыки здорового образа жизни и социализации с учетом
их возраста; умением осуществлять профилактику переутомления,
предупреждать физическое, психологическое, сексуальное насилие и др.; с
его способностью объединить усилия сообщества образовательного
учреждения в процессе оздоровления детей.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
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Милованова Т. Ю.
Харківська загальноосвітня школа I –ІІІ рівня № 151
Харків, Україна
ФЕНОМЕН «ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ» В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
Як відомо, навчально-виховний процес вітчизняної загальноосвітньої
школи в певній мірі є чинником ризику для розвитку та становлення
особистості здорового учня. Про це свідчать результати одного з останніх
медичних обстежень школярів, яке було проведене в школах міста
Харкова. Так із 51450 обстежених учнів лише 36 відсотків дітей і підлітків
були визнані здоровими.
І це стосується лише тільки фізичного стану здоров’я учнів. Але
здоров’я людини – це набагато більше, ніж відсутність хвороби тіла. У
преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)
говориться, що здоров’я – це не тільки відсутність хвороб або фізичних
дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального
благополуччя. А скільки відсотків українських школярів мають проблеми з
розвитком емоційного інтелекту, порушеннями в області формування
соціальної та психічної складових здоров’я? За нашою думкою – багато,
але ці факти досить складно виявити. Тут потрібно об’єднати зусилля не
тільки медиків, а й педагогів і психологів.
Сучасні психологічні дослідження виявили, що нездатність та
невміння людини опанувати свій емоційний стрес – є пусковим
механізмом погіршення станів здоров’я та якості життя її у різних сферах.
Звідси виникає проблема дослідження тих чинників, які сприяють умінню
адаптивно реагувати на емоційний стресогенний вплив. Особливо це
питання актуальне для старших школярів, їх адаптивні ресурси традиційно
визначають зниженими внаслідок поки ще слабкої сформованості
емоційного інтелекту, який включає в себе потребнісно – мотиваційну та
емоційно – вольову сфери підлітка, що призводить до соціальної
дезадаптації, зниженню шкільної мотивації, погіршенню встигання. Одним
з важливих концептів у підлітковому віці є емоційний інтелект та
життєстійкість.
Життєстійкість являє собою систему переконань про себе, світ,
відносини з ним. Вираженість життєстійкості перешкоджає виникненню
внутрішньої напруги в стресовій ситуації за рахунок стійкого контролю,
копинг стратегії (hardy coping) у стресі й сприйнятті стресу як менш
важливого.
Життєстійкості включає в себе три відносно незалежні компоненти:
включення, контроль, прийняття ризику.
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Включення (commitment) визначається як «переконаність у тому, що
залученість до того, що відбувається навколо, дає максимальний шанс
знайти щось варте уваги й цікаве для себе». Контроль (control) є
переконання в тому, що боротьба дозволяє вплинути на результат події,
навіть якщо цей ефект не є абсолютним, і успіх не гарантовано.
Прийняття ризику (challenge) є вірою людини в те, що все, що
відбувається з нею, йде на її розвиток, і не має значення, позитивного чи
негативного.
Компоненти життєстійкості розвиваються в дитинстві та частково в
підлітковому віці, хоча їх можна розвивати й пізніше. Цей процес значною
мірою залежить від стосунків батьків з дитиною. Зокрема, збільшення
включення принципово важливо мати прийняття й підтримку, любов і
схвалення від батьків. Для розвитку контролю важлива підтримка ініціатив
дитини. Для розвитку прийняття ризику важливим є багатство вражень,
мінливість і неоднорідність середовища. Для підтримання здоров’я й
оптимального рівня працездатності, й активності в умовах стресу
важливими є усі три компонента життєстійкості.
На базі загальноосвітньої школи №151 автором проводилось
дослідження «феномену життєстійкості» як серед школярів так і серед
вчителів.
Висновки за результатами цього дослідження:
1. Підвищити рівень життєстійкісті можливо за допомогою
збільшення залучення до життя шкільного колективу як учнів так і
вчителів.
2. Підлітки 13–15 років можуть відчувати синдром емоційного
вигорання, пов’язанний із довготривалим процесом навчання в школі (8 –
10 років). І це призводить до зниженя можливостей загального інтелекту та
зниженню шкільної мотивації у старшокласників.
3. Аналіз середніх показників діагностики вчителів та учнів виявив
взаємозв’язок між чинниками емоційного інтелекту учнів та вчителів, які
викладають навчальні предмети. Цей зв’язок має прямий характер, тобто
тільки вчитель з високою життєстійкість може передати учням вміння
усвідомлювати й керувати своїми емоціями, поважати результати своєї
праці та інших, бути життєрадісним та залученим до свого життя.
Вчитель не тільки навчає, він ще і здатний передати учню стиль
свого свідомого сприйняття дійсності.
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Миронюк Т. М.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
Умань, Україна
IЄРАРХІЯ ПОНЯТЬ «СПОСІБ ЖИТТЯ» ТА «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ
ЖИТТЯ»
Проблема здорового способу життя носить складний і унікальний
характер в сучасному суспільстві, оскільки нехтування ним і марнотратне
ставлення до свого здоров’я характерно для широких верств населення,
залежить від рівня освіти і якості професійної підготовки. Здоровий спосіб
життя об’єднує все, що сприяє виконанню особистістю професійних,
громадських і побутових функцій в оптимальних умовах висловлюючи
орієнтованість діяльності на формування, збереження і зміцнення як
індивідуального, так і суспільного здоров’я. Отже, всебічну повноту
людської діяльності обумовлює здоров’я.
Наше здоров’я залежить від різних причин, в основі яких лежать
соціально-психологічні закономірності, тобто від способу життя. Під
способом життя більшість дослідників розуміють стійкий, сформований у
певних суспільно-екологічних умовах спосіб життєдіяльності людини, що
проявляється в нормах спілкування, поведінки, мисленні. Спосіб життя,
Ю. Лісіцин розуміє як певний, історично обумовлений тип, вид
життєдіяльності або певний спосіб діяльності в матеріальній і духовній
сферах життєдіяльності людей [8, с. 6].
Поняття способу життя, як вважає Е. Вайнер, варто було б визначити
як спосіб життєдіяльності людини, якого вона дотримується в
повсякденному житті в силу соціальних, культурних, матеріальних і
професійних обставин, і що структура здорового способу життя має
включати оптимальний руховий режим, раціональне харчування,
раціональний режим життя, психофізіологічну регуляцію, психосексуальну
й статеву культуру, тренування імунітету й загартовування, відсутність
шкідливих звичок [4, с. 49].
Спосіб життя В Колбанов розглядає застосовуючи системний підхід,
що орієнтований на виявлення різноманітних зв’язків складного об’єкта й
узагальнення їх у єдину закономірність [5, с. 77]. На думку вченого спосіб
життя є стійкою, довгостроковою системою відносин людини із природою
й соціальним середовищем, моральних й матеріальних цінностей, намірів,
вчинків, стереотипів поведінки, реалізації стратегій, спрямованих на
задоволення різноманітних потреб, на основі адаптації до правил, законів і
традицій суспільства [7, с. 35].
Більше повне визначення способу життя дає Н. Боритко. На думку
автора, спосіб життя – це стійкий спосіб життєдіяльності людини, що
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означає стабільне, повсякденне, стійке існування індивідуумів у
навколишньому середовищі, що вказує на наявність певної закономірності
в поведінці суб’єкта і на можливість управління цим процесом... [1, с.11].
Спосіб життя сучасної людини характеризуються гіподинамією й
гіпокінезією, переїданням, інформаційною завантаженістю, психоемоційним переживанням, зловживанням лікарськими препаратами тощо,
що приводить, в результаті, до розвитку хвороб цивілізації. Хвороби
сучасної людини обумовлені, насамперед, її способом життя й
повсякденною поведінкою. Збільшення очікуваної середньої тривалості
життя пов’язують не з успіхами медицини, а з поліпшенням умов життя й
праці, раціоналізацією способу життя населення [4, с. 50].
Як показують дослідження Д. Колєсова, для багатьох студентів
характерна неуважність до свого здоров’я, невміння розуміти себе й свій
організм. Тим більше викликає більшу тривогу й заклопотаність той факт,
що здоров’я в системі цінностей молодого покоління займає 8–12 місце [6,
с. 16].
Стан здоров’я людини залежить не тільки від умов її життя й
спадковості, але також і від її власного ставлення до здоров’я. Але
вирішальним чинником є зусилля самої людини по збереженню й
зміцненню здоров’я. Підтвердженням цьому є незалежні думки різних
учених, наприклад «необхідний перехід виховання людини до іншої
парадигми: «турбота про здоров’я − обов’язок кожного» [6, с. 16]; «...щоб
стати здоровим, потрібні власні зусилля, постійні й значні. Замінити їх
нічим не можна» [4, с. 52]; «...здоров’я – це та вершина, на яку кожна
людина має піднятися сама» [2, с. 84].
Дослідження науковців свідчать, що існують два основних типи
орієнтації й відносини до здоров’я. Перший полягає в охороні здоров’я й
орієнтований, насамперед, на зусилля самої людини (особи, що володіють
гарною самооцінкою здоров’я й схильні приписувати відповідальність за
результати своєї діяльності власним зусиллям і здібностям); другий, – коли
зусиллям людини приділяється другорядна роль (особи з поганою й
задовільною самооцінкою здоров’я, що покладають відповідальність за
результати своєї діяльності на зовнішні сили й обставини). Отже, характер
турботи людини про здоров’я пов’язаний з її особистісними
властивостями. Тому виховання адекватного відношення до здорового
способу життя нерозривно пов’язане з формуванням особистості в цілому
й припускає розходження в змісті, засобах і методах цілеспрямованих
впливів.
Поняття «здоровий спосіб життя» має на увазі також певний спосіб
переживання сенсу життя і відповідні йому форми поведінки, що сприяють
збереженню здоров’я, які повинні стати звичними, і закріпитися у вигляді
стереотипів. З цих позицій здоровим способом життя слід вважати систему
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поведінкових стереотипів, які сприяють збереженню та зміцненню
здоров’я людини [10].
Аналіз визначень поняття «здорового способу життя» дає підставу
Э. Вайнеру виділити два відправних чинники в його трактуванні:
генетичну природу людини і її відповідність конкретним умовам
життєдіяльності. З огляду на дане зауваження, він пропонує наступне
визначення: здоровий спосіб життя – це спосіб життєдіяльності, що
відповідає генетично обумовленим типологічним особливостям даної
людини й конкретним умовам життя й спрямований на формування й
зміцнення здоров’я й на повноцінне виконання людиною її соціальнобіологічних функцій [3, с. 48].
Ближче всіх до рішення завдання по визначенню змістовної сутності
поняття здорового способу життя підійшла Є. Перевозчикова, що
розглядає його як сукупність поведінкових чинників (стиль життя), що
сприяють збереженню й зміцненню здоров’я, а так само успішному
утворенню й індивідуально-професійному розвитку за умови
задоволеності власним положенням (якість життя) і сприятливого
сполучення зовнішніх чинників (рівень й уклад життя) [9, с.10]. Проблему
формування здорового способу життя автор розглядає в трьох проекціях:
− здоровий спосіб життя як індивіда певного віку із характерними
анатомо-фізіологічними особливостями, рівнем здоров’я й накопиченими
чинниками ризику;
− здоровий спосіб життя особистості як суб’єкта освітнього процесу;
− здоровий спосіб життя особистості, яка є зразком наслідування для
інших [9, с.11].
Отже, проведений нами теоретичний аналіз підходів до трактування
поняття «здоровий спосіб життя» дозволяє зробити висновок про те, що
сучасними вченими відзначені такі його найбільш важливі сутнісні
характеристики:
− здоровий спосіб життя як спосіб життєдіяльності, що забезпечує
формування, збереження й зміцнення здоров’я, що сприяє виконанню
людиною соціально-біологічних функцій;
− здоровий спосіб життя як спосіб біологічної й соціальної адаптації
людини в конкретних умовах життя і як спосіб її виживання в умовах
сучасної кризи (економічної, екологічної, соціальної;
− здоровий спосіб життя як досягнення й збереження людських
цінностей.
Перераховані сутнісні характеристики аналізованих нами понять
визначені на основі валеологічного, соціально-валеологічного й соціальноекологічного підходів і лише окремі з них трактуються з позиції ціннісного
підходу.
Порівняльний аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що
під здоровим способом життя науковці розуміють типові форми і способи
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повсякденної життєдіяльності людини, які зміцнюють і вдосконалюють
резервні можливості організму, забезпечуючи успішне виконання своїх
соціальних і професійних функцій.
Отже, здоровий спосіб життя згідно з більшістю досліджень слід
трактувати як відношення людини до своєї власної життєдіяльності, що
забезпечує використання всіх форм і чинників, які сприяють збереженню і
зміцненню здоров’я. Здоровий спосіб життя охоплює широкий діапазон
видів життєдіяльності, включаючи мотивації, ціннісні орієнтації
особистості; і поширюється фактично на всі сторони знань і умінь, типи
спілкування і поведінки людей в їх професійній діяльності. Термін «спосіб
життя» є значно ширшим за свої змістом, а термін «здоровий спосіб
життя» – його похідним.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

ЛІТЕРАТУРА
Боритко Н. М. Социолизация и социокультурная адаптация: личность как тип //
Педагогические проблемы становления субъектности ученика, студента, педагога
в системе беспрерывного образования. Вып. 6. В 3-х ч. / Под ред. Н. К. Сергєєва,
Н. М. Боритко. − Волгоград, 2002. − Ч. 1. − С. 10−15.
Брехман И. И. Обязанность быть здоровым. // Наука и жизнь. − 1983. − №11. −
С. 78−84.
Вайнер Э. Н. Введение в валеологию. Методическое пособие для студентов. −
Липецк, 1999. − 95 с.
Казин Э. М. Основы индивидуального здоровья человека : Введение в общую и
прикладную валеологию : Учебн. пос. для студентов высших учебн. заведений. /
Э.М. Казин, Н. Г. Блинова, Н. А. Литвинова − М. : ВЛАДОС, 2000. − 192 с.
Колбанов В. В. Валеология : Основные понятия, термины и определения. − СПб. :
ДЕАН, 1998. − 232 с.
Колесов Д. В. Валеология − новое направление у педагогических науках //
Валеология в школе. − 1997. − №7. − С. 15−19.
Куинджи Н. Н. Валеологія : пути формирования здоровья школьников.
Методическое пособие. − М. : Аспект Пресс, 2000. − 265 с.
Лисицин Ю. П. Способ жизни и здоровья населения. − М. : Знание, 1982. − 40 с.
Перевозчикова Е. В. Педагогические основы формирования здорового способа
жизни будущего учителя : автореф. дис. на соикание ученой степени канд. пед.
наук : спец. 13.00.01. «Общая педагогика, история педагогики и образования» /
Перевозчикова Е. В. – Шуя, 2001. – 20 с.
Чумаков Б. Н. Валеология. − М. : Российское педагогическое агентство, 1997. −
246 с.

77

Місько І. В.
Куп’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
Куп’янськ, Україна
irisha.misko@mail.ru
ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ І
ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Під впливом загальної кризи нашої цивілізації очевидні глибокі
зміни в усвідомленні людством себе і навколишнього світу. У зв’язку з
цим, спостерігається і переоцінка освітніх традицій і методик, бо нове
покоління необхідно готувати до реалій постійно мінливого життя.
Розвиток творчого потенціалу учнів стає одним з основних завдань
сучасної освіти. Проблема грамотного введення нових педагогічних
технологій, оздоровлення дітей, валеологізації навчального процесу на
сьогоднішній день висуваються на перший план. Таким чином, на
сучасному етапі з’явилась ноосферна освіта.
Основною характеристикою ноосферної освіти є її відповідність
природі людського сприйняття, екологічна чистота, націленість на
розкриття вищого «Я» вчителя і учня через їх творчу взаємодію на всіх
каналах сприйняття. Метою ноосферної освіти є – навчання цілісного
динамічному мислення за допомогою мислеобразів. В даному напрямку
освіти одним з ефективних методів навчання стає методика біоадекватного
викладання предметів художньо-естетичного циклу. Методику називають
«біоадекватною», тому що жоден елемент методології, технології,
інструментарію цієї системи не здатний порушити біоритми вчителя та
учня. Метою таких уроків є формування психологічного здоров’я дитини
(стресостійкість, гармонія та духовність). Сутність біоадекватної методики
лежить у створенні комфортних умов через релаксацію, активну діяльність
і закріплення навчального матеріалу. Урок, проведений за цією
методикою, не орієнтує учнів на конкретику, а допомагає відчути дух
вченого та сприяє формуванню вічних загальнолюдських цінностей. Таким
чином, в результаті цього уроку здійснюється дуже важливий
психологічний процес – синхронізація роботи обох півкуль головного
мозку. Взаємодія лівої і правої півкуль призводить до того, що
розвивається цілісне мислення. Такий урок дає дітям бажання вчитися,
відчуття психологічного комфорту, творчого пошуку, натхнення і
творення, так як на ньому кожна дитина усвідомлює свою унікальність і
індивідуальність. Створення сприятливого клімату на кожному уроці
дозволяє зберегти здоров’я дитини, що є найважливішою мотивацією
вчителя.
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Біоадекватна методика є частиною біоадекватної технології,
спрямованої на візуалізацію інформації, роботу зі знаковими системами
всередині самої людини. Метою даної освітньої технології є розкриття
потенційних можливостей і творчих ресурсів особистості як умова
розвитку цілісного мислення педагогів і школярів. Біоадекватна технологія
орієнтована на розвиток цілісного мислення людини, при її використанні
підключаються всі канали сприйняття інформації, що робить процес
викладання результативним. У ній органічно поєднані духовні та
матеріальні начала, логіка і образ, дух і розум.
Біоадекватна технологія викладання дозволяє використовувати на
уроці всі розумові процеси, крім цього використовується режим
«комфортної роботи», коли в процес пізнання включаються центри
задоволення людського організму на новому етапі уроку – релаксації. Це
стан глибинного людського роздуму сприятливого для сприйняття
інформації. Вчені-фізіологи довели, що в процесі релаксації, що є
невід’ємною частиною біоадекватної технології, біоритм головного мозку
становить 10–12 коливань в секунду – максимально сприятливий режим
періоду для сприйняття інформації. Релаксаційно-активна методика
базується на природних для людини принципах засвоєння інформації.
Біоадекватна методика об’єктивно, суб’єктивно, фізіологічно і
психологічно працює на формування способу мислення мислеобразами. За
формою ця методика – релаксаційно-активна, в якій етапи релаксації
(накопичення інформації, робота правої творчої півкулі в стані спокою)
чергуються з етапами активності (тренування лівої півкулі: логіка, аналіз,
синтез інформації).
Використання всіх п’яти почуттів: зору, слуху, дотику, нюху, смаку,
де кожне почуття працює як певна лінза процесу чуттєвого сприйняття,
через яку камера нашої свідомості записує свої переживання і зберігає свої
спогади. Все це гармонізує очі, мозок і душу, несе ефект оздоровлення
всього організму людини. Так створюються природні умови для розкриття
внутрішніх ресурсів особистості учня, виявлення вже закладених в ньому
потенційних можливостей. Об’єднуючись в особистості учня, ці ресурси
збільшують його творчий потенціал та є інструментом гармонізації його
особистості.
На уроках художньо-естетичного циклу гармонійним та формуючим
ефектом здоров’я особистості дитини відіграють така сучасна оздоровча
технологія, як арт-терапія. Образотворче мистецтво є одним з провідних
методів психокорекції емоційних порушень у дітей і підлітків. Ще в 1930-х
роках
для
корекції
емоційно-особистісних
проблем
дитини
психоаналітиками був запропонований метод арт-терапії.
Арт-терапія – це спеціалізована форма психотерапії, заснована на
образотворчому мистецтві. Основне завдання арт-терапії полягає в
розвитку самовираження і самопізнання дитини.
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Мета арт-терапії не навчити дитину малювати, а допомогти за
допомогою малювання впоратися з проблемами, що викликають у неї
позамежні емоції (які часто він не може вербалізувати), дати вихід творчій
енергії. Учитель озброює дитину одним з доступних і приємних для нього
способів зняття емоційної напруги.
Види арт-терапії: пісочна, ізотерапія, глинотерапія, кольоротерапія
тощо.
Пісочна терапія – один з методів психотерапії, що виник в рамках
аналітичної психології. Це спосіб спілкування зі світом і самим собою;
спосіб зняття внутрішньої напруги, втілення його на несвідомосимволічному рівні, що підвищує впевненість в собі і відкриває нові шляхи
розвитку. Пісочна терапія дає можливість доторкнутися до глибинного,
справжнього Я, відновити свою психічну цілісність, зібрати свій
унікальний образ, картину світу. Пісочна терапія ефективна при роботі з
травматичними переживаннями, з психосоматичними розладами, якщо є
труднощі в спілкуванні, при бажанні зрозуміти себе, вирішити свої
внутрішні суперечності. Дітям пісочна терапія допомагає впоратися з
високою тривожністю, пасивністю, почуттям ізольованості і самотності,
шкільними труднощами, причинами яких часто стають емоційні проблеми
дитини.
Ізотерапія – це терапія образотворчим мистецтвом, в першу чергу
малюванням.
Ізотерапія дає можливість:
 вихід внутрішніх конфліктів;
 допомагає зрозуміти власні почуття і переживання;
 сприяє підвищенню самооцінки;
 допомагає в розвитку творчих здібностей.
Ізотерапія використовується:
 для психологічної корекції клієнтів з невротичними,
психосоматичними порушеннями у дітей і підлітків;
 з труднощами в спілкуванні і соціальної адаптації;
 при внутрішньосімейних конфліктах.
Завдання вчителя:
 допомогти зберегти психологічне здоров’я в процесі зміни
внутрішнього світу;
 розвинути творчі здібності;
 зберегти пізнавальні інтереси;
 подолати негативні уявлення про власну особистість.
У процесі уроку учні набувають ціннісний досвід позитивних змін,
поступово
відбувається
поглиблене
самопізнання,
гармонізація
особистості, особистісний ріст, розвивається рефлексія і аналіз своєї
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поведінки, думок і почуттів, завдяки подоланню труднощів змін дитина
очищається і стає більш стриманою і мудрішою по відношенню до інших.
З метою гармонізації емоційного стану учнів використовується такий
арт терапевтичний метод, як глинотерапія. Це і профілактика особистісних
відхилень, і вихід негативних емоцій, і зняття нервово-психічної напруги,
страхів, агресії, і, що найважливіше, зв’язок з світом природи. Глина –
прекрасний матеріал для ігор і дитячої творчості. Як природний матеріал,
вона має унікальні ресурсні можливості для виявлення сенсорних
відчуттів, а сенсорно-згармонізований організм спокійніше, впевненіше і
успішніше розвивається.
Глинотерапія – це проектна методика, яка допомагає актуалізувати
на символічному рівні динаміку внутрішнього світу дитини. Глина передає
характер і емоції людини. Вимішування глини дозволяє подумати,
осмислити, прийняти рішення, відреагувати, усвідомити і переробити
психотравматичний досвід; це безпечний спосіб розрядки руйнівних
думок, а також спирається на здоровий потенціал психіки школярів.
Ще в давнину вважалося, що вплив кольором не тільки здатний
відновити душевну рівновагу, але є і серйозним лікувальним фактором при
численних фізичних недугах. На сьогоднішній день, кольоротерапія стала
дуже популярною методикою лікування. Кольоротерапія тісно пов’язана з
ізотерапією. Адже саме в колірних методиках, різних рисункових тестах,
велику роль грає колір, який вибирає дитина, можна зрозуміти з чим це
пов’язано та як він впливає на її самопочуття.
Заняття за кольором спрямовані насамперед на розвиток і корекцію
емоційно-вольових процесів у дітей. Основні завдання полягають в
наступному: усвідомлення себе як особистості; прийняття і розуміння
власної цінності як людини; творча самореалізація.
Кольоротерапія – це ефективний метод впливу кольором на організм
людини з метою відновлення його нормальної життєдіяльності. Вона
базується, в основному, на цілющий дії сонячного світла, яка
застосовувалась багатьма древніми культурами для полегшення різних
нездужань. Пізніше виявилося, що окремі кольори мають специфічні
впливи. Сучасні вчені вважають, що кольоротерапія є одним з найбільш
перспективних і надійних методів лікування і оздоровлення.
Отже, використання оздоровчих технологій в освітньому середовищі
сприяє формуванню духовного потенціалу, соціальної адаптації,
психологічного розвантаження, фізичного розвитку та творчості дитини і є
засобом становлення здорової та гармонійної особистості.
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Набока І. Є.
Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості
Харків, Україна
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ НА ЗАНЯТТЯХ
ГУРТКА «ЗДОРОВІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»
Здоров’я в усі часи вважається найвищою людською цінністю, а
пріоритетність проблеми культури здоров’я молодого покоління пов’язана
із здоров’ям нації. Критерієм цивілізованості та гуманності суспільства є
увага до своєї культури, національних традицій, народного досвіду
оздоровлення та виховання. Сьогодні, у зв’язку з тим, що якість здоров’я
нації має тенденцію до погіршення, необхідність виховання і формування
культури здоров’я дітей, підлітків та молоді набуває все більшої уваги в
українському суспільстві.
Традиційна система освіти була більшою мірою орієнтована на
здобуття знань та інформації, а формування життєвих умінь і навичок
недостатнє, рівень підготовки учнівської молоді до самостійного життя не
відповідає сучасним вимогам. Молоді потрібні не лише знання, а й життєві
навички, що допомагають робити життєвий вибір, досягати мети,
коригувати поведінку, оцінювати ризики, зберігати і покращувати своє
здоров’я та якість життя. Важливе місце в цьому процесі належить
формуванню культури здоров’я учнівської молоді на заняттях у гуртках.
Одним із головних завдань системи освіти є виховання молоді в дусі
відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточующих як
до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Це здійснюється шляхом
розвитку валеологічної освіти, оптимізації режиму навчально-виховного
процесу, створення екологічно сприятливого життєвого простору.
Питання формування культури здоров’я молоді засобами українських
традицій є своєчасним, а позакласна робота, створює оптимальні умови
для виховання всебічно гармонійної особистості.
Питання основ культури здоров’я відображені у наукових розробках:
В. Бабича, Ю. Бойчука. В. Горащука, С. Закопайло, О. Леонтьєвої,
В. Скуміна, Л. Сущенко, В. Шахненка та інших .
Питанням формування культури здоров’я учнівської молоді
присвячені праці: В. Ананьєва, Г. Апанасенка, В. Горащука, Б. Горчакова,
М. Гончаренко, В. Глухова, О. Дубогай, О. Іонової, О. Кабацької,
С. Кириленко, О. Карпенка, Н. Лукянової, С. Лебедченко, Л. Нечепоренко,
В. Оржехівської та інших.
Необхідність вкористання надбань народної культури у процесі
виховання
молоді
обгрунтували:
К. Ушинський,
С. Русова,
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В. Сухомлинський, Є. Сявавко, М. Стельмахович, Г. Віноградов,
М. Костриця, Ю. Руденко, О. Смоляк та інші.
Питаннями розвитку української етнопедагогіки, валеології,
народознавства займаються: А. Богуш, М. Гончаренко Б. Іщенко,
Л. Кудина.
Н. Лисенко,
Г. Лозко,
А. Малько,
М. Семенова,
М. Стельмахович, С. Стефаник, В. Супруненко, К. Шахова та інші.
Автором було проведено дослідження рівня сформованості культури
здоров’я учнівської молоді та визначення рівня їх знань і ставлення до
українських народних традицій.
Наукова новизна дослідження полягає в оцінці впливу українських
народних традицій на формування культури здоров’я вихованців під час
роботи у гуртках.
Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що вперше в
педагогічній валеології проаналізовано українські народні традиції в плані
їх використання у формуванні культури здоров’я учнів, які навчаються у
гуртку (позашкільна та позакласна робота).
Для дослідження рівня сформованості культури здоров’я учнівської
молоді та визначення рівня їх знань і ставлення до українських народних
традицій був проведений педагогічний експеримент на базі
Малоданилівського ліцею Дергачівського району, Харківської області. З
відома педагогів, батьків та учнів ліцею було проведено опитування 38
учнів підліткового віку (10–13 років). Для цього було створено
експериментальну та контрольну групи. В експериментальну групу
увійшли 20 осіб, які стали вихованцями гуртка «Здорові традиції
українського народу», у контрольну групу – 18 учнів, які не відвідують
валеологічний гурток.
Вивчення рівня сформованості культури здоров’я молоді проводився
за модифікованим опитувальником «Самооцінка рівня культури здоров’я
учнівської молоді»; рівень знань і ставлення учнів до українських
народних традицій – за авторським опитувальником «Українські оздоровчі
традиції у житті сучасників». Результати опитування експериментальної та
контрольної груп були внесені до таблиць.
Методи математичної та статистичної обробки даних. Всі
отримані показники експериментальних досліджень були занесені до
комп’ютерного банку даних. Обробка отриманих даних проводилася на
комп’ютері типу ІВМ Репtіuм IV з використанням табличного процесу
Місrоsоft Ехсеl. Редагування матеріалу забезпечувалося текстовим
редактором Місrоsоft Word. Для статистичного аналізу використався пакет
статистичного аналізу Statistica v6.0 фірми StatSoft Inc. (USA).
При обробці даних математично-статистичними методами
переслідувалися дві цілі: статистична перевірка гіпотез та статистична
оцінка параметрів розподілення.

83

Статистичний аналіз даних проводився методами багатомірного
статистичного аналізу. Методами описувальної статистики визначалися
чисельні
характеристики
показників
(математичне
очікування,
середньоквадратичне відхилення, помилку середнього і коефіцієнти
кореляції та інше).
Достовірність розрізнень по вибірковим середнім для розглянутих
груп оцінювалася за критеріями Стьюдента на рівні 95 % довірчої
вірогідності (р < 0,05).
Перший початковий етап. При порівняльному аналізі самооцінки
рівня культури здоров’я у вихованців гуртка «Здорові традиції
українського народу» та у молоді ліцею того ж віку на початковому етапі
значущих відмінностей не виявлено. Але необхідно відзначи позитивну
тенденцію розвитку рівня культури здоров’я віхованців гуртка та їх
ставлення до традицій свого народу.
Формування культури здоров’я учнів експериментальної групи
відбувалося за двома програмами:
1) «Програма
валеологізації
навчально-виховного
процессу
Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості»;
2) Авторська програма валеологічного гуртка «Здорові традиції
українського народу».
Позакласний педагогічний процес має свої особливості: після шести
– семи годинного навчання у школі учнівська молодь залишається на
заняття гуртка. Ці заняття сприяють розвитку різноманітних дитячих
інтересів та здібностей, наповнюють позакласне життя молоді яскравими
враженнями, Тому позакласний педагогічний процес повинен сприяти
вихованню здорового способу життя, формуванню культури здоров’я дітей
та молоді.
Протягом навчального року молодь експериментальної групи
відвідувала валеологічний гурток, де вивчала традиції рідного народу,
організовувала та приймала участь у святах за народним календарем,
знайомилася та впровадила у своє життя оздоровчі технології.
Учні контрольної групи були заняті у навчальному процесі ліцею і не
навчалися у валеологічному гуртку.
На другому контролюючому етапі було проведено повторне
діагностичне опитування обох груп.
Аналіз опитування молоді на другому етапі показав, що учні
експериментальної групи розвинулися духовно. Вони не тільки вивчили і
знають оздоровчі традиції українського народу, але й застосовують їх у
своєму житті, залучають своїх друзів та розповсюджують знання про
оздоровлення за допомогою природи, звуків та музики, кольорів,
рослинного та тваринного світу тощо. Молодь оздоровилися психічно,
покращила своє фізичне здоров’я, за допомогою народних традицій
українського народу продовжує формування культури здоров’я.
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Висновки
Аналіз стану теоретичної розробки проблеми на міждисциплінарному рівні показав, що рівень культури здоров’я учнівської молоді має
взаємозв’язок з рівнем їх духовності – знанням культури і традицій свого
народу, застосуванням у своєму житті народних оздоровчих заходів; що
необхідна переорганізація освітнього процесу на духовно-етичне
виховання, направленого на такі ціннісні орієнтири як культура здоров’я,
духовний розвиток, культура мовлення, впевненість, відповідальність за
своє життя, що у свою чергу стане передумовою поліпшення якості
здоров’я та життя людини, суспільства, нації.
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ВАЛЕОЛОГІЧНА ОСВІТА ПЕДАГОГІВ НА ЗАСАДАХ
УПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ
Важливим фактором реалізації завдання валеологізації навчальновиховного процесу є вдосконалення його змісту, створення нормативної
бази загальноосвітньої валеологічної підготовки педагогічних працівників
і вчителів валеології.
Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників розвиває
основні ідеї, що були закладені в Концепцію неперервної валеологічної
освіти (1994 р.), Державного стандарту середньої освіти України з
валеології (1997 р.), враховує міжнародний досвід щодо формування
здоров’я населення засобами освіти і спрямована на удосконалення змісту
освіти з метою підготовки вчителів з новим гуманістичним типом
мислення.
Мета статті – розкрити шляхи реалізації змісту валеологічної освіти
та показати особливості теоретичних засад та валеологічних технологій
навчання міжнародних програм.
Досвід нашої діяльності з підготовки педагогів до валеологічного
виховання учнів переконує, що зміст валеологічної освіти реалізується
двома шляхами:
1) через
мультидисциплінарний
підхід,
який
передбачає
валеологізацію існуючих навчальних дисциплін (основ медичних знань,
шкільної гігієни, педагогіки, методик викладання шкільних предметів тощо);
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2) внутрішньо-дисциплінарний підхід – введення в навчальні плани
підготовки та перепідготовки вчителів нових загальноосвітніх
валеологічних курсів («Основи валеології», «Основи педагогічної
валеології») та спеціальних валеологічних дисциплін («Теорія і методика
викладання валеології»); спецкурсів, спецпрактикумів для вчителів
валеології
(«Вікова
валеологія»,
«Етновалеологія»,
«Методика
валеологічного моніторингу», «Статеве виховання», «Психологопедагогічні основи профілактики узалежнень», «Основи раціонального
харчування», «Гендерний контекст валеологічного виховання» тощо).
Зміст як основний компонент освіти забезпечує досягнення мети,
якою у валеологічній освіті педагогічних працівників є формування
валеологічної культури вчителя – передумови його адаптації до нової
педагогічної парадигми – гуманістичної спрямованості начального
процесу. Ця мета реалізується через виконання таких основних завдань:
– розвиток особистої відповідальності вчителя і керівних кадрів
освіти за стан здоров’я учнів;
– розвиток готовості вчителя формувати, зберігати і поліпшувати
власне здоров’я і доров’я учнів;
– формування глибоких теоретичних знань з валеології та
оволодіння валеологічними технологіями навчання.
Важливо пам’ятати про творчий підхід до одержаної інформації
щодо здоров’язбережувальних компетентностей. Визнаючи виняткову
значущість творчого розвитку особистості, Л. Виготський писав, що
творчість – це діяльність людини, спрямована на створення нового: чи то
речей зовнішнього світу, чи умовиводів або почуттів, властивих самій людині.
У сучасній психолого-педагогічній літературі поняття «педагогічна
творчість» тлумачиться вкрай неоднозначно. Його визначають як
педагогіку творчості (В. Андреєв); як особливу галузь педагогічної науки,
що спрямована на виявлення закономірностей формування творчої
особистості (В. Шубинський); як пошук учителем нових розв’язків у
постановці нових завдань, застосування нестандартних прийомів
діяльності, як здатність передбачати, емоційно переживати та розв’язувати
завдяки творчій уяві проблемні ситуації шкільного життя (Л. Рувинський);
як найважливіший критерій якісного становлення особистості вчителя
сучасної школи, що проявляється насамперед у соціальній потребі
працювати творчо (Н. Кичук). М. Поташник визначає педагогічну
творчість, виходячи з актуальних ідей оптимізації навчально-виховного
процесу, бо пошук оптимального педагогічного розв’язку в конкретній
педагогічній ситуації завжди пов’язаний з творчістю [5, с. 165].
Ефективною формою розвитку творчого потенціалу вчителя є семінарипрактикуми.
Досвід упровадження валеології у школах Львівщини засвідчив
необхідність коригування її змісту, розкриття взаємозв’язків курсу з
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іншими навчальними дисциплінами, ширшого ознайомлення педагогів з
досвідом інтерактивного навчання, накопиченим за кордоном..
Зробити свідомий вибір на користь здорового способу життя
допомагає українським школярам освітня міжнародна програма «Молодь
на роздоріжжі», до викладання якої з 2000 року залучено понад 1000
учителів України. Дана програма орієнтує фахівців для роботи з
школярами з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, інших хворіб, що
передаються статевим шляхом (ХПСШ), формування характеру та
виховання моральних якостей особистості. Філософськими засадами
програми «Молодь на роздоріжжі» є такі:
а) найкращий спосіб уникати СНІДу, венеричних захворювань –
статеве утримання до шлюбу і вірність у подружжі;
б) статеве утримання і вірність – це наслідок поведінки;
в) правильна поведінка є результатом системи цінностей особистості
та її характеру;
г) один із шляхів зміни (формування) характеру особистості – висока
духовність (на основі християнської етики).
Міжнародна програма «Молодь на роздоріжжі» містить чотири
компонентами реалізації:
1. зв’язок «учитель-учні» (навчальний курс, розрахований на 30 год
із застосуванням інтерактивних методик);
2. партнерство «батьки-вчителі» (з матеріалами для обговорення
вдома у родинному колі);
3. модель навчання «учень-учень» (створення молодіжних клубів,
передача досвіду ровесникам);
4. «школа-громадськість» (передбачає широке використання досвіду
громадських
організацій
для
формування
моральних
основ
міжособистісних стосунків школярів) [1, с. 44–45].
Зміст 4-денного тренінгу для учителів-предметників за програмою
«Молодь на роздоріжжі» містить чотири модулі: 1. Взаємини між людьми;
2. Характер; 3. СНІД, ХПСШ; 4. Прийняття рішень та майбутні
винагороди. Характерною рисою тренінгу є широке впровадження
інтерактивних методик у групову роботу учасників, звертання до
«почуттєвих» і соціальних потреб суспільства, що впливають на молодь,
через формування цілісного характеру школярів.
Як відомо, одним із розділів програми з основ здоров’я (валеології) є
«Природні умови здоров’я», в якому передбачено вивчення широкого кола
питань: природне середовище життєдіяльності та вплив різноманітних
зовнішніх чинників на здоров’я, природні заповідні куточки України та
їхнє значення для здоров’я людини, природоохоронна робота як засіб
формування і зміцнення здоров’я. Саме екологічний аспект валеології є
основним у програмі «Людина і здоров’я. Захист тварин» (RSPCA –
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Англійське товариство з попередження жорстокого поводження з
тваринами) [2].
Товариство було засноване в 1824 році вікарієм з Лондона Артуром
Брумом. Це найстаріша в світі організація, яка займається питаннями
гармонізації стосунків людини з довкіллям (тваринами), що є фактором
зміцнення здоров’я.
Ознайомлення педагогів з активними методами навчання в процесі
вивчення курсу добробуту тварин дає їм потім можливість передати учням
на уроках біології, основ здоров’я інформацію, що формує: повагу до всіх
живих організмів і життя в цілому, відповідальність і почуття обов’язку за
тварин, а також соціальні цінності (соціальну етику, громадянство,
законодавство, колективну відповідальність). Програма спецкурсу
допомагає виробити такі навики: соціальні – спілкування, сприйняття і
толерантне ставлення до оточення, співчуття, пізнання; специфічні –
догляд за тваринами, довкіллям.
Упровадження в практику роботи шкіл, зокрема Львівщини, даного
спецкурсу довело дієвість програми, яка за даними анкетування учнів, –
дає уяву про різноманітність і цінність життя (15 % респондентів),
допомагає розвивати відповідальність (31 %); легка, цікава і доступна у
сприйнятті (20 %); дає уявлення про такі поняття, як екосистема, життєвий
цикл, ланцюг живлення (18 %); формує необхідні навики – турботу,
спілкування, догляд за ближніми (53 %).
Широке застосування активних методів навчання педагогів,
впровадження міжнародних програм дає змогу реалізувати такі освітні
функції: навчальну – якісне засвоєння вчителями понятійного апарату
спецкурсів; розвивальну – розвиток інтелектуальних та експериментальних
умінь, пізнавальних інтересів та здібностей педагогів, їх творчих
можливостей; виховну – формування ціннісних орієнтацій, наукового
світогляду, активної життєвої позиції; спонукальну – спонукати до
творчості і росту професійної майстерності; діагностичну – виявляти
динаміку професійної компетентності; контрольно-коригуючу –
здійснювати контроль з наступною корекцією.
Отже, ми рекомендуємо такі основні напрями підвищення
валеологічної компетентності педагогів:
– поліпшення організаційного забезпечення процесу виявлення
об’єктів досвіду;
– формування науково-методичної компетентності працівників, які
безпосередньо залучені до цієї роботи;
– забезпечення керівництва цим процесом.
1.
2.
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З ДОСВІДУ ВИВЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
СТУДЕНТАМИ-БІОЛОГАМИ
Сучасний стан валеологічної освіти в Україні вимагає від педагогів
пошуку нових підходів у її забезпеченні. Однією з важливих складових
змісту валеологічної освіти є знання, що мають практичне значення для
здоров’я людини. До них можна віднести фітотерапевтичні знання, адже з
найдавніших часів людина успішно застосовує рослини для лікування
різноманітних хвороб.
З історії знаємо, що один з засновників античної медицини Гіппократ
(160–377 р. до н.е.) вивчив і описав 200 лікарських рослин. Видатний лікар
і філософ Авіцена (980–1037 рр.) у відомій книзі «Канон лікарської науки»
навів дані про 811 найпростіших ліків, з яких 612 рослинного походження.
Лікування травами отримало значний розвиток у Київській Русі. У
пам’ятці давньоруської культури ХІ ст. «Збірник Великого князя
Святослава Ярославовича» подано опис значної кількості лікарських
рослин і їх лікарського використання [2]. Видатні вчені середньовіччя Ю.
Котермак з Дрогобича та Г.Скорина з Полоцька у своїй практиці також
використовували лікарські трави. Про них згадується у багатьох
рукописних і друкованих виданнях, зокрема у лікарському пораднику,
випущеному у Кракові у 1534 р. [2].
Поступово лікування рослинами дійшло до наших днів і сьогодні
використовується досить широко. Ця тенденція буде посилюватися. На це
є багато причин, одна з них та, що, у зв’язку з важким екологічним станом
спостерігається значний ріст алергічних реакцій на прийом синтетичних
ліків. Тому в останній час 30% лікарських препаратів отримують з рослин,
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які мають менш шкідливий вплив на людський організм, ніж штучні
препарати.
Українські фітотерапевти використовують лікарські рослини як в
науковій медицині, так і в народній. Популярність рослин у населення
України надалі залишатиметься високою ще й через дешевизну такої
лікарської сировини. Зростає число охочих використовувати їх, не
дивлячись на те, чи знають вони, як це робити, і, чи уявляють, як виглядає
та чи інша лікарська рослина. Тому потрібно посилити інтерес до вивчення
лікарських рослин у теорії й практиці шкільної освіти.
На сьогодні у вітчизняній методиці викладання біології у школі
вивченню лікарських рослин присвячено ряд досліджень, на основі яких
зроблено висновки:
1. Знання про лікарські рослини задовольняють такі важливі
дидактичні вимоги до шкільної освіти, як відповідність програмному
навчальному матеріалові та віковим особливостям учнів [3].
2. Завдяки вивченню лікарських рослин у шкільному курсі біології
відкриваються широкі можливості для органічної єдності наукових знань
про взаємозв’язки природи і соціальних факторів середовища, а також
чуттєвого сприйняття природи, яке, головним чином, пробуджує
матеріально-естетичні переживання і прагнення зробити практичний
внесок в її поліпшення [4].
3. Лікарські рослини розглядають як натуральні об’єкти, вивчення
яких активізує формування в учнів біологічних понять [3].
4. Навчальний матеріал з використанням елементів знань про
лікарські рослини зацікавлює учнів, сприяє розвитку пізнавальної
активності й формуванню міцних знань. Учні виявляють бажання
самостійно виконувати пошукові роботи. Крім того, інтерес до виконання
цих видів робіт виявляють також учні, які мають невисокий рівень
успішності [5].
Наше анкетне опитування вчителів-біологів Львівщини та ІваноФранківщини (всього у 2014 р. було опитано 48 педагогів) показало, що
незадовільний стан використання знань про лікарські рослини як
впливового мотиваційного чинника навчання зумовлений відсутністю
посібників і програм, недостатнім рівнем розробки методичних підходів до
вивчення лікарських рослин у ході різноманітних форм роботи з учнями, а
також незадовільним рівнем теоретичної та методичної підготовки самих
педагогів.
З метою поліпшення готовності майбутніх учителів біологів до
вивчення лікарських рослин у школі на кафедри біології та хімії ДДПУ
ім. І. Франка читається варіативна навчальна дисципліна «Біологія
лікарських рослин».
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Курс передбачає теоретичну частину та лабораторні роботи, що
забезпечить фахову підготовку майбутнього біолога. Загальний обсяг: 60
годин / 2 кредити ECTS. Вивчення предмету завершується заліком.
Метою навчальної дисципліни «Біологія лікарських рослин» є
ознайомити студентів з історією вивчення та використання лікарських
рослин, показати фундаментальну роль лікарських рослин у житті людини,
висвітлити різноманітність дикорослих та культивованих представників
флори України як джерела лікарських препаратів рослинного походження.
Курс знайомить студентів з класифікацією та ознаками різних
систематичних груп лікарських рослин, морфологією, способами
розмноження, первинним і вторинним синтезом речовин. Особлива увага
приділяється раціональному використанню, охороні та відтворенню
рослинних ресурсів України і, в першу чергу, тих, які є джерелом
сировини для виготовлення різноманітних препаратів, що застосовуються
у медичній практиці.
Основними завданнями курсу є:
– ознайомити студентів із найбільш поширеними видами
лікарських рослин, які можуть використовуватися при лікуванні окремих
захворювань.
– набути знання про особливості хімічного складу рослин, його
залежності від умов зростання, фази розвитку, способи заготівлі та
зберігання рослинної сировини;
– сформувати уявлення про фізіологічну дію рослинних засобів на
організм людини для підтримки здоров’я, профілактики захворювань;
Основна компетентність, яку повинен набути студент після
засвоєння програми, така:
1. Студент повинен знати:
– історію вивчення та використання лікарських рослин;
– особливості етапів збору та зберігання лікарської рослинної
сировини;
– основну фармакологічну дію найбільш поширених лікарських
рослин регіону;
– групи лікарських рослин за їхнім впливом на певні системи
органів людини;
– основні систематичні ознаки, необхідні для ідентифікації
поширених і доступних видів лікарських рослин регіону;
– значення лікарських рослин у житті людини;
– заходи щодо раціонального використання, охорони та відтворення
рослинних ресурсів України і, в першу чергу тих, які є джерелом сировини
для виготовлення різноманітних лікарських препаратів, що застосовуються
у медичній практиці.
2. Студент повинен вміти:
– формулювати проблему, яка розглядається;
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– будувати одну або декілька робочих гіпотез дослідження з певної
теми;
– бути об’єктивним щодо проблем, які вивчаються;
– адаптувати набуті знання, які необхідні для підготовки плану
відповіді;
– описати методи і методику досліджень.
Зміст програми включає такі основні розділи: наука про лікарські
рослини; лікарські рослини у медичній практиці: стан, проблеми та
перспективи; облік ресурсів лікарських рослин; типи лікарських рослин за
їхньою фармакологічною дією, охорона та раціональне використання
лікарських рослин.
У курсі «Біологія лікарських рослин» виконуються такі лабораторні
роботи:
1. Поширення та диференціація лікарських рослин в Україні. Робота
з контурними картами, атласами.
2. Вивчення рослин за біологічно-активними речовинами.
Визначення видового складу лікарських рослин.
3. Вивчення лікарських рослин, що підлягають охороні.
Червонокнижні види лікарських рослин.
4. Вивчення отруйних лікарських рослин.
5. Вивчення правил збирання, сушіння і зберігання лікарської
сировини. Складання календаря збору лікарських рослин.
6. Фармакотерапевтична дія лікарських рослин. Складання сумішей
різної фізико-терапевтичної дії.
7. Технологія вирощування лікарських рослин. Кімнатні лікарські
рослини. Використання лікарських рослин в озелененні школи.
Практика вивчення варіативного курсу «Біологія лікарських рослин»
другокурсниками біологічного факультету Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка показує, що таким чином
посилюється пізнавальний інтерес студентів, а виконання ними у рамках
дисципліни проекту «Вивчення лікарських рослин» у школі поліпшує їхню
методичну підготовку.
1.
2.
3.
4.
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ЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ДЛЯ
РОЗВИТКУ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА» ТА ОДУХОТВОРЕННЯ СВІТУ
Мислителі різних епох (Плотін, Г.Сковорода, Я.Коменський,
П.Юркевич, П.Куліш, Шрі Ауробіндо Гхош, Л.Толстой, Р.Штайнер, М. і
О.Реріхи, М.Бердяєв, С.Франк, К.Ціолковський, В.Вернадський,
О.Чижевський, А.Швейцер, М.Хайдеггер, Е.Фром, Т. і В.Тихоплави,
В.Поляков, А.Дмитрієв, Г.Дульнєв, Г.Грабовий, І.Підласий, В.Ульшин,
А.Васильчук, Г.Шевченко, М.Євтух, Т.Шубейкіна та ін.) підкреслювали
значення духовного розвитку особистості не тільки для збереження
здоров’я людини, але й еволюції СВІТУ, гармонії, досконалості
суспільного життя оскільки, за твердженням дослідників, однаковою
мірою як людина своїм інформаційно-енергетичним полем формує
довкілля, так і навколишня реальність створює умови для формування
духовного здоров’я особистості.
Духовний аспект здоров’я почали досліджувати з кінця ХХ ст. Праці
О.Вишневського, М.Гончаренко, В.Гоча, В.Жикаренцева, В.Казначеєва,
Г.Кузнєцова, В. Кулініченка, Е.Помиткіна, Л.Хей, Дж.Вітулкаса, Л.Брайко,
Н. Маслової. І.Смоквиної, Н.Антоненко, Т.Дичева, Б.Астаф’єва,
А.Васильчука, В.Рассипнова та ін. МІСТЯТЬ дані про нові закони та
механізми взаємодії між фізичною та духовною складовими здоров’я,
інформаційно-енергетичні взаємозв’язки людини і світу.
Мета роботи: показати значення духовного здоров’я, особистості не
тільки для забезпечення, збереження і розвитку системи здоров’я
«людина», але й для еволюції світу.
Методики дослідження: теоретичний аналіз, узагальнення та
систематизація наукових досліджень з цієї проблеми.
У світлі концепції біосфери і ноосфери В.І. Вернадського – усе живе
на планеті – це один живий Енергонасичений Організм, що уявляє собою
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єдину, злагоджену информационно-энергетическую систему, в якій всі
елементи тісно взаємодіють, взаємовпливають і взаємодетермінують одне
одне [4].
Людина, людство, суспільство, Земля, Всесвіт – це складові
елементи Єдиної Системи, у якій, згідно ноосферної концепції
В.І. Вернадського, теорії Творення і генетичної інформаційно-енергетичної
єдності Світу (Астафєв Б. А.) діють єдині закони розвитку [2].
Будучи складовою Єдиного Організму, людина (її здоров’я, хвороба,
фізичний, морально-духовний стан) впливає і на усю Систему у цілому –
на всі рівні буття: стан нашої планети, її біосфери і ноосфери, визначає
морально-духовний рівень еволюції людства, цивілізації, суспільства і,
навпаки, оскільки вони тісно взаємопов’язані і взаємозалежні між собою.
Сучасна філософія здоров’я розглядає категорію «здоров’я»
комплексно, як єдність здоров’я природи (природного довкілля), здоров’я
суспільства і здоров’я людини. Оскільки, з одного боку, як би не зберігала
і не покращувала своє здоров’я окрема людина, вона не зможе досягнути
бажаних стійких і довготривалих результатів, якщо житиме в хворому
суспільстві, пронизаному соціальними протиріччями економічного,
політичного, духовного плану. Тому здоров’я або нездоров’я усієї
соціальної системи, суспільства обов’язково відбивається і на елементах
цієї системи – на людях [8].
Вагомий внесок в дослідження поняття «здоров’я» вносить
валеологія – сучасна інтегральна наука про фундаментальні закони
духовного і фізичного здоров’я як окремої особи, так і усього людського
суспільства на новому етапі його духовно-творчої еволюції.
З позиції системного підходу, прийнятого у валеології,
М. С. Гончаренко представила структурну організацію людини у вигляді
піраміди, основою якої є фізичне тіло, психічна складова здоров’я
(інтелектуально-емоційна сфера) – середня частина піраміди і духовна
складова – вершина піраміди. Виходячи з цієї структурної організації, у
валеології розроблена тактика пізнання, вектор якої спрямований від
фізичної складової до вершини (духовної), а тактика оздоровлення
спрямована від вершини (духовної складової) до основи піраміди, тобто
соматичному (фізичному) здоров’ю [5]
Отже, людський організм – це цілісна і взаємопов’язана тонка
саморегулююча система, яка складається із духовного, психічного і
фізичного
рівнів,
що
найтіснішим
чином
взаємообумовлені,
взаємопов’язані і взаємозалежні між собою. Рівновага в цій системі
підтримується, в першу чергу, завдяки високому духовному рівню
людини. Духовне здоров’я, на думку дослідників, є головним джерелом
сили та енергії людини. Тому виховання людини духовно і психічно
(душевно) здорової є, відповідно, вихованням людини і фізично здорової.
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Кожна епоха приносить нові відкриття, які мають відповідний вплив
на теорії оздоровлення людства, здоров’язбереження і здоров’ярозвиток
цивілізації. ХХ і XXI століття принесли нам видатні відкриття єдності і
взаємозв’язку
людини
і
світу,
їхньої
взаємозалежності
і
взаємообумовленості: концепція біосфери і ноосфери В.І. Вернадського,
Теорія Творіння і генетичної енергоінформаційної єдності Світу
Б.А. Астафьева,
Теорія
тонкоматерільних
тіл
А.Л. Васильчука,
Універсальний Закон Творення одухотвореної матерії Т. Шубейкіної, в
яких доводиться принцип потрійної єдності організації життя органічних
істот Землі, що складається з: 1) тіла; 2) душі; 3) духа і життєво важливу
необхідність наслідування Всезагальних Законів Світу, органічно
вливаючись в Єдиний Організм, не порушуючи Світового і Сонячногалактичного духовно-енергетичного балансу
XXI століття – століття інтеграції, сприяло створенню
Н.В. Масловою нової наукової школи ноосферного освіти, що розглядає
людину як відкриту біоінформаційноенергетичну систему, частку Світу
яка постійно розвивається, покликану жити відповідно до духовних
принципів і свого неповторного призначення.
Ноосферна освіта вивчає вищу категорію здоров’я – духовноморальне здоров’я людини, суспільства, цивілізації. Особлива увага в
ноосферній освіті приділяється здоров’ю суб’єктів освітнього процесу. З
цією метою широко використовуються біоадекватні методи навчання,
здоров’язберігаючи освітні технології, які
забезпечують збереження і
розвиток здоров’я системи «людина».
Як стверджує І.В. Смоквіна, біоадекватна методика ноосферної
освіти, враховуючи фізіологічні і інформаційно-енергетичні ресурси
особистості, сприяє гармонізації роботи лівої і правої півкуль головного
мозку, пробуджує вищі почуття, заряджає життєвою енергією, навчає
умінню скеровувати життєву силу на реалізацію свого вищого потенціала,
що і чинить благотворний вплив на духовне, душевне і фізичне здоров’я
особистості [9,с. 90–100].
Фундаментальними характеристиками біоадекватної методики
ноосферного освіти є:
1. Здоров’язберігаюча – не порушує природу сприйняття, переробки
і зберігання інформації.
2. Корегуюча – відновлює природну генетичну послідовність роботи
з інформацією і здоров’я учня і учителя.
3. Розвиваюча – удосконалює резерви організму.
4. Гармонізуюча – інтегрує усі системи організму і особистості [6,
с.78–90].
Більш того, за Н. Масловою, цілісне мислення сприяє отриманню
базової енергії, біологічно адекватної програмам життєдіяльності [7].

95

Багатьма незалежними групами учених, медиків, біологів доведено,
що ноосферное освіта, гармонізуючи ліво- і правопівкульове мислення,
чинить оздоровлюючий вплив на організм учня і учителя, сприяє розвитку
природовідповідного
творчого
мислення
(Н. А. Давидовская,
М. С. Гончаренко, Н. В. Маслова, Н. Г. Куликова, Н. В. Антоненко,
М. В. Ульянова, С. А. Самсонова, Л. В. Мазурина та ін.).
Так, згідно із статистичними даними, в процесі ноосферної освіти,
здоров’язбереження школярів в цілому зростає до 40–50 %, час на
засвоєння інформації скорочується в 2–3 рази, ефективність засвоєння
навчального матеріалу, якість знань і використання знань, умінь і навичок
в житті досягає 95–100 %, про що свідчать «зрізи знань», перемоги на
шкільних олімпіадах, конкурсах, результати іспитів, відгуки учнів,
учителів і батьків [1].
Таким чином, на думку сучасних вчених, саме ноосферна освіта є
головним механізмом відтворення морально-духовного здоров’я людини, і,
відповідно, людства.
Ми живемо в особливий період – період переходу Землі і землян на
новий еволюційний рівень розвитку. У наш час різко підвищується частота
вібрацій космічних потоків, змінюється спектр космічних випромінювань,
і егоцентрично спрямована людина, душевно-духовні параметри якої не
відповідають духовно-енергетичним нормам нової Епохи, ніби
«відрізається», «відключається» від животворних космічних енергій, які
насичують, підживлюють, відновлюють людський організм. А людина
живе переважно за рахунок космічної енергії (відповідно до досліджень
сучасних учених, 50 % енергії людина через своє біополе отримує від
Всесвіту – це хвильова енергія із частотою живого організму, а 50 %
повинна виробити сама).
Як вважають сучасні дослідники, причини багатьох захворювань,
негативних явищ і феноменів пов’язані з невідповідністю інформаційноенергетичних параметрів окремих людей новим вогняним духовнокосмічним енергіям. Саме з цим пов’язують деякі вчені імунодефіцитні
стани, маніфестацію нових захворювань (атипову пневмонію, пташиний,
свинячий грип), омолодження дегенеративних захворювань (інсульт,
інфаркт у 20–30-річних), розгул патогенних мікроорганізмів, а також
онкологічні, серцево-судинні захворювання, туберкульоз, що мають у
своїй природі вогняну основу.
На думку сучасних вчених саме бездуховність людини, її
егоцентрична спрямованість призводить до порушення принципу єдності
та гармонії з людством, суспільством, Землею, Всесвітом, в результаті
порушується інформаційно-енергетичний обмін між біополем людини і
довкіллям, що й стає однією із причин виникнення її хвороб на фізичному
плані, і, врешті –решт, призводить до саморуйнування і самознищення.
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Чим вищий духовний рівень людини, тим сильніше розкритий її
потенціал, тим людина є здоровішою, сильнішою та життєздатнішою.
Саме «енергетика духу» впливає на психіку людини, стимулює до життя
потенційні можливості її організму. І якщо людина живе за духовними
принципами – вона не повинна хворіти. Більш того, для людини стане
реальністю процес самолікування за допомогою духовної космічної
енергії, зачатки якого зустрічаємо у різних системах йоги, цигун та інших
духовно-оздоровчих системах.
Л.І. Брайко, базуючись на «Теорії Творіння і генетичної єдності
Світу» (Б.А. Астаф’єв), Періодичній Системі Всезагальних Законів Світу
(Н. В. Маслова), Періодичній системі Загальних законів людського
суспільства (Н. В. Маслова), Загальних законах пізнання і досягнення
(Н. В. Маслова), Загальних законах управління
(М.В. Ульянова)
Спеціальних законах психіки людини (Н.В. Антоненко), Загальної теорії
систем (Л. Берталанфи), що наочно доводять єдність матерії (тіла), душі і
духу усіх систем Світу і його ієрархічної організації з провідною роллю
душевно-духовної складової, розробила фундаментальну «Періодичну
систему спеціальних законів здоров’язбереження і здоров’ярозвитку»
(ПССЗЗЗ) [3] для усіх рівнів системи «людина»: тіла, душі й духу. У своїй
концепції, на основі цілісного підходу до здоров’я людини, дослідниця
доводить, що духовно-моральний аспект особистості людини є ключовим
в збереженні і розвитку її здоров’я, і що усі рівні біосфери людини повинні
розвиватися конгруентно Всезагальним Законам Світу і служити виключно
досягненню вищої мети людини – її призначенню в цьому житті.
Якщо людина живе в гармонії з собою і Світом, вона стає здоровою і
фізично, і психічно, і ментально, і соціально, і универсально, на
планетарному і космопланетарном рівнях.
Отже, найважливіший обов’язок кожного члена загальнолюдської
сім’ї – жити в гармонії з собою і довкіллям, дотримуватися Всезагальних
Законів Світу, Загальних Законів людського суспільства, підтримувати і
зміцнювати власне духовне здоров’я і, відповідно, глобальне здоров’я
людства, суспільства, цивілізації, Матері-землі, оскільки ми єдина Родина,
Один Організм, усі складові якого інформаційно-енергетично
взаємопов’язані, взаємозалежні і взаємообумовлені між собою. І від
нашого ставлення до власного духовного здоров’я залежить ДУХОВНЕ
ЗДОРОВ’Я СВІТУ.
1.
2.
3.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ШКОЛУ БУДУЩЕГО
Система образования вступила в новый этап развития, что
обусловлено реалиями XXI века и проблемами, с которыми столкнулась
современная школа. Теоретически начата реформа, которая должна
обучать современным знаниям и давать весь спектр возможностей для
детей и молодежи. На практике же, педагогика не приспособилась к новым
условиям времени и всячески пытается удержать старые стандарты
обучения.
Запрос от современных детей и молодежи ориентирован на
самостоятельность и творческое выражение, в то время как
образовательная практика продолжает давать стандартный набор
информации, который не всегда отвечает реалиям современной науки. Изза невозможности самовыразиться, дети и молодежь теряют интерес к
учебе и находят другие формы саморазвития и самообразования.
Наиболее сильные индивидуумы находят свой путь через
творчество, спорт и самообразование, в то время как менее
приспособленные дети и подростки, становятся жертвами алкогольной и
наркотической зависимости.
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Глобальная проблема системы образования выражается в
социальном кризисе, который проявляется в отсутствии ценностных
ориентиров и нравственном падении общества. Словом, педагогика не
способствует
формированию
культурно-нравственного
и
интеллектуального потенциала нации.
Социальные последствия кризиса педагогики
Дети, рожденные в XXI веке, претерпевают на себе эксперименты
отжившей системы образования. Учеными доказано, что современный
ребенок более эмоциональный, активный, быстрее усваивает информацию,
умеет анализировать и самостоятельно принимать взвешенные решения, в
то время как школьный учитель навязывает свою позицию, не давая
ребенку творчески мыслить.
В связи с тем, что многие дети не вписываются в рамки стандартной
системы, педагоги подвергают этих детей психологическому и моральному
давлению, что приводит к нарушениям психики и девиантному поведению.
Особый дискомфорт учителям, приносят гиперактивные дети, которые не
находят себе место в классе. Из-за неспособности системы справиться с
подобными детьми, им устанавливают диагноз по психосоматическому
или хроническому заболеванию и исключают из школ.
Программа обучения детей и студентов включает недостаточно
занятий с оздоровительно-подвижной активностью, уроку физкультуры
уделяют не более 2–3 часа в неделю. Вследствие неправильно
построенного образовательного процесса наблюдается нарушение
физического и психического здоровья детей уже в школьном возрасте,
только 3–4 % учеников сохраняют здоровье на момент выпуска.
Все чаще учителями отмечается, отсутствие заинтересованности
детей и молодежи в учебе. В поиске альтернативы для самовыражения,
наиболее склонные к экспериментам дети, начинают курить, употреблять
алкоголь и наркотики. Совокупность пагубных привычек с отсутствием
нравственных принципов у подрастающего поколения, приводит к
социальному кризису и отсутствию перспектив у целого поколения.
Система ноосферного образования
Ноосферное образование – наукоёмкая инновационная технология
учебно-воспитательной деятельности с выработкой духовных и
ценностных ориентаций учащихся на базе Всеобщих Законов Мира.
Цель ноосферного образования – мотивация системного, целостного
(совокупно право- и левополушарного) мышления, оздоравливающего весь
организм.
Задачи:
– возвратить человека к природе, в которой ребенок учится на
природных образах, возвращает ее в глубокое осмысление природы и
необходимость ее сохранения;
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– нравственное воспитание, и привлечение детей к моральным
ценностям человечества и конкретного общества;
– развитие творческих способностей через самовыражение;
– формирование здорового образа жизни.
Стратегической
задачей
является
раскрытие
внутренних
потенциалов системы образования и её эволюционная инновация для
формирования поколений молодёжи, способных совершать социальнотехнологические, культурные, мировоззренческие прорывы и вывести
Украину на лидирующие мировые позиции.
Результатом ноосферного образования является физически,
нравственно и психически здоровый человек, практически пользующийся
системным целостным мышлением в решении учебных, жизненных,
производственных задач, лично и социально реализовавший себя
творчески.
Школа будущего – практическая реализация
Для перехода на ноосферное образование, необходимо обучить
новые педагогические кадры из числа валеологов, социальных педагогов,
социологов, психологов и медиков. Технология ноосферного образования
будет вводиться предметно, поэтапно, без изменения государственных
программ, структуры традиционной системы образования, без
дополнительных бюджетных вливаний. Подготовку пройдут студенты на
этапе обучения в ВУЗах и на основании практики начнут работу с детьми.
Харьковская областная общественная организация «МИР» запустила
экспериментальный проект «Школа будущего». Цель проекта – силами
студентов
профильных
специальностей,
привить
детям
из
специализированных
учреждений,
общечеловеческие
жизненные
ценности, навыки самостоятельной жизни и здоровый образ жизни.
Для первого этапа проекта выбраны дети, которые обучаются в
социальных учреждениях интернатного типа, детских домах и
реабилитационных центрах. В этих учреждениях находятся дети
кризисной группы, отстающие по уровню среднего образования и не
имеющиенравственные и ценностные ориентиры.
Результаты работы с детьми данной категории, наиболее явно
покажет преимуществаноосферного образования,и позволят сделать
соответствующие
выводы
для
дальнейшего
реформирования
системы.Студенты, получившие теоретические и практические навыки в
проекте, возьмут на себя роль реформаторов и будут внедрять ноосферное
образование в среднеобразовательных школах.
Преимущество проекта в том, что он охватывает одновременно две
возрастные группы и позволяет наладить связь между поколениями.
В рамках экспериментального проекта «Школа будущего» будут
проведены следующие этапы:
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1. Аналитический срез по ключевым параметрам групп.
Составление
социограммы,
анализ
ключевых
характеристик
индивидуумов.
2. Составление индивидуального плана работ и подбор методологий
по формированию ценностных ориентиров членов группы.
3. Формирование культуры здорового образа жизни, через массовые
и профилактические мероприятия.
По итогу первого этапа проекта «Школа будущего», будут собраны
аналитические данные, которые позволят правильно выстроить работу на
перспективу,и привлекут вниманиеобщественности к ноосферному
образованию, как к совершенно новому этапу развития человека.
Возможность построения ноосферной школы обеспечивают
подлинно гуманистические и благородные идеи воспитания космически
мыслящего человека.
Ноосферное
образование
инициирует
эмерджентный
−
принципиально новый качественный рост общественного сознания.
Ещё Н. Н. Моисеев писал: «Стабильность развития общества, его
перспективы будут определяться тем, насколько Человек сможет оказаться
способным внедрить в своё сознание и поведение, основные принципы
нравственности». Экологизация сознания в логике важнейшего духовного
социально-космического
Закона
нравственности
(Б. А. Астафьев)
становится приоритетной эволюционной функцией школы как гаранта
стабильности развития. Реализация той функции в рамках стратегического
прогноза эволюционного развития биосферы Земли утверждает
ноосферное образование, как мощный стратегический инструмент
устойчивого общественно-экономического развития, как гарант
национальной и планетарной безопасности.
1.
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ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ГОТОВНОСТІ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В
ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Постановка
проблеми.
Підвищення
інтересу
наукової
громадськості до проблем збереження, зміцнення та відновлення здоров’я
учнівської молоді активізували наукові пошуки щодо формування у
майбутніх педагогів готовності до самовдосконалення, адже саме від
професіоналізму учителів фізичної культури, основ здоров’я, валеологів, у
певній мірі, залежить здоров’я підростаючого покоління. Переорієнтація
суспільства на формування здорової, всебічно розвинутої особистості
вимагає від учителів готовності діяти відповідно вимог сучасності,
постійної роботи над собою. Тому проблема формування в майбутніх
учителів
фізичної
культури
готовності
до
професійного
самовдосконалення є актуальною.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вітчизняний та
зарубіжний досвід переконливо засвідчує, що без належної уваги до
питань кадрового забезпечення, формування гармонійної особистості
неможливе. Різні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя
висвітлено в працях Н. Волкової, І. Глазкової, В. Гриньової, С. Страшка,
І. Шиманович, Л. Ярощук. Вивченню процесу індивідуалізації присвячено
праці О. Пєхоти, І. Дубровіної, Т. Решетової, І. Унт. Проблеми підготовки
майбутніх учителів фізичної культури висвітлено в наукових доробках
М. Виленського, О. Науменка, Г. Пономарьова, Т. Прищепи, Г. Садикової.
Ґрунтовний аналіз формування готовності спортсменів до професійного
самовизначення здійснено Т. Арабаджи. М. Батіщевою, О. Свєртнєвим
досліджено проблему підготовки учителів фізичної культури до
проведення оздоровчої гімнастики, спортивно-ігрової діяльності. Аналіз
наукових джерел свідчить, що проблема формування в майбутнього
вчителя фізичної культури готовності до самовдосконалення залишається
недостатньо дослідженою. Поза увагою вчених залишаються проблеми
впливу індивідуально-психологічних особливостей на процес формування
в майбутніх учителів готовності до самовдосконалення в процесі
індивідуалізації професійної підготовки.
Таким чином, метою даної роботи є висвітлення проблеми впливу
індивідуально-психологічних особливостей особистості на процес
формування в майбутніх учителів готовності до самовдосконалення в
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процесі індивідуалізації професійної підготовки.
Методи та організація дослідження. Для досягнення поставленої
мети використано такі методи: теоретичні – аналіз, порівняння,
узагальнення; емпіричні – спостереження за роботою студентів,
анкетування; статистичні – кількісний та якісний аналіз емпіричного
матеріалу.
Результати дослідження та їх обговорення. Готовність до
самовдосконалення визначаємо як інтегроване, динамічне утворення
особистості майбутнього вчителя, що передбачає його саморозвиток та
самореалізацію шляхом подолання бар’єрів самоосвіти та самовиховання;
результат його підготовки, що ґрунтується на формуванні потреби у
професійному самовдосконаленні, на основі теоретичних знань,
практичних умінь, особистісних якостей, рефлексії та самооцінки [3с. 232].
Індивідуалізація професійної підготовки є інструментом успішного
формування в майбутніх учителів фізичної культури готовності до
самовдосконалення. Індивідуалізація професійної підготовки це: така
організація навчального процесу, що передбачає добір засобів, темпу
навчання, враховуючи індивідуальні особливості тих, хто навчається;
низка навчально-методичних, психолого-педагогічних та організаційноуправлінських заходів, що забезпечують індивідуальний підхід
(Г. Селевко, Б. Бройде, Р. Артамонова) [2].
З метою отримання інформації про індивідуальність майбутнього
вчителя, було проведено дослідження, в якому брали участь студенти
вищих педагогічних навчальних закладів. Встановлено, що бар’єри
самоосвіти та самовиховання виникають у багатьох респондентів на шляху
до самовдосконалення періодично (67 %) або постійно (29 %), деякі
студенти вважають, що в них не виникають зазначені педагогічні бар’єри
(4 %). Для виявлення причин цього явища, нами було використано
багатофакторний опитувальник Кеттела [1, с. 53–63]. За допомогою цього
тесту ми діагностували інтелектуальні, емоційно-вольові та комунікативні
характеристики індивідуально-психологічних особливостей особистості,
що впливають на процес формування в майбутніх учителів готовності до
самовдосконалення. Аналіз отриманих даних показав:
1) Фактор А «замкненість – товариськість»: більшість досліджених
виявили товариськість (87 %), що свідчить про невимушену, природну
поведінку, активність, готовність брати участь у будь-яких заходах. Іншим
(13%) властиві замкнутість, стриманість;
2) Фактор В «інтелект»: низькі оцінки мають 29 % опитаних, що
свідчить про конкретність та деяку ригідність мислення, емоційну
незбалансованість. 71 % – властиво абстрактність мислення, кмітливість,
швидка здатність до навчання;
3) Фактор С «емоційна нестійкість – емоційна стійкість»: 37 %
респондентів виявили схильність до лабільності настрою, дратівливості,
103

стомлюваності, тоді як 63 % – працездатність, емоційну зрілість,
стриманість, стійкість інтересів. Крайніх випадків емоційної ригідності не
встановлено;
4) Фактор Е «підпорядкованість – домінантність»: 32 % студентів
хвилюються про можливі власні помилки, покірні, сором’язливі, інші
(68%) – мають незалежну думку, самовпевнені, не визнають тиску з боку
інших людей;
5) Фактор F «стриманість – експресивність»: 39 % майбутніх
педагогів характеризуються обережністю, розсудливістю, мовчазністю і,
разом з тим, деякою песимістичністю у сприйнятті дійсності, очікуванням
невдач. Але 61 % – веселі, рухливі, відверті, вірять в удачу, мають
життєрадісний настрій;
6) Фактор G «схильність до почуттів – висока нормативність
поведінки»: 28 % опитаних схильні до впливу обставин, не роблять зусиль
для виконання групових вимог, неорганізовані, дещо безвідповідальні.
72% – наполегливі при досягненні цілей, свідомо ставляться до своїх
обов’язків, мають ділову спрямованість;
7) Фактор Н «боязкість – сміливість»: 37 % респондентів не впевнені
у власних силах, стримані, воліють залишитися непомітними, чутливі до
загроз. 63 % – притаманна соціальна сміливість, активність, готовність
мати справи з незнайомими людьми, схильні до ризику;
8) Фактор І «жорсткість – чутливість»: 49 % студентів самовпевнені,
мають реалістичне судження, їм притаманна практичність, деяка суворість.
51 % – залежні, воліють заступництва, разом з тим – схильні до співчуття,
співпереживання, розуміння інших людей;
9) Фактор L «довірливість – підозрілість»: аналіз результатів цього
фактору показав, що 77 % майбутніх учителів є відвертими, довірливими,
добре працюють в колективі. 23 % – схильні до підозрілості, заздрісності,
зарозумілі, егоцентричні;
10) Фактр М «практичність – розвинута уява»: 51 % досліджених
практичні, сумлінні працівники, орієнтовані на зовнішню реальність,
дотримуються загальноприйнятих норм, 49 % – мають розвинуту уяву,
високий творчій потенціал, зосереджені на власному внутрішньому світі;
11) Фактор N «прямолінійність – дипломатичність»: 19 % майбутніх
педагогів властиві прямолінійність, природність поведінки, деяка
наївність, 81 % – виважений, розумний підхід до подій та оточуючих
людей;
12) Фактор О «впевненість в собі – тривожність»: 47 % опитаних
впевнені у собі, холоднокровні, спокійні, тоді як 53 % – властиві
тривожність, вразливість;
13) Фактори «Q» дозволив виявити у досліджуваних наступне:
консерватизм, стійкість до традиційних труднощів виявлено у 17 %
респондентів, більшість (83 %) – критично налаштовані, намагаються бути
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добре інформованими, схильні до змін; 34 % – віддають перевагу роботі
разом з іншими людьми, орієнтуються на соціальне схвалення, 66 % –
намагаються бути незалежними від думки інших, мають власну думку;
36 % відчувають внутрішню конфліктність уявлень про себе, тоді як 64 %
– вміють контролювати власні емоції, поведінку, доводять справи до кінця;
59 % – виявили незворушність, зайву розслабленість, 41 % – напруженість,
занепокоєння;
14) Фактор MD – «адекватність самооцінки»: встановлено, що
більшість респондентів не схильні до завищення самооцінки (86 %).
Виділяють інтелектуальні особливості, емоційно-вольові і
комунікативні блоки факторів [1, с. 53–63].
Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Таким чином, аналіз дослідження показав, більшість майбутніх учителів
воліють до змін, здатні швидко навчатися, але, разом з тим, у опитаних
недостатньо розвинута уява, виявляється деяка емоційна незбалансованість
(перший блок). Характеризуючи другий блок, необхідно відмітити, що
респондентам притаманні риси, які як сприяють ефективному
самовдосконаленню (стійкість інтересів, працездатність, наполегливість),
так і уповільнюють цей процес (лабільність настрою, неорганізованість,
тривожність). Деякі майбутні вчителі мають незалежну думку, розсудливі,
готові до сприйняття нового матеріалу, взяти участь у незнайомому
проекті, схильні ризикнути, окремі – виявляють пасивність, покірність,
очікують невдач, є нерішучими (третій блок). Отже, інтелектуальні,
емоційно-вольові та комунікативні характеристики індивідуальнопсихологічних особливостей особистості впливають на ефективність
формування у майбутніх учителів фізичної культури готовності до
самовдосконалення в процесі індивідуалізації професійної підготовки.
Перспективи подальших розвідок даної теми вбачаємо в дослідженні
проблеми
формування
готовності
майбутнього
вчителя
до
самовдосконалення під час педагогічної практики.
1.
2.
3.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВИКЛАДАННЯ КУРСІВ З
НАПРЯМКУ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

Мелега К. П., Дуло О. А., Кручаниця М. І., Мальцева О. Б.,
Гузак О. Ю.
ВАЛЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗМЕНШЕННЯ
ПОШИРЕНОСТІ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК СЕРЕД СТУДЕНТІВ
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»
Вступ. На сьогоднішній день проблема збереження здоров’я
української молоді стає дедалі більш актуальною у зв’язку з труднощами
соціально-економічного характеру, які переживає наша держава.
Відхилення у стані здоров’я визначаються медиками майже у 90%
студентів, серед яких більше половини мають незадовільний фізичний
стан. Особливу тривогу у фахівців викликає низький рівень фізичної
активності (ФА) молоді. Лише кожен десятий студент чи студентка мають
достатній рівень рухової активності оздоровчої спрямованості, що є одним
із найнижчих показників у Європі. У дитячому та молодіжному
середовищі зростає популярність малорухомого способу життя
(комп’ютери, електронні ігри, перегляд телепередач тощо). Все більше
переважають пасивні форми дозвілля, ризикована поведінка та різні форми
залежності: алкоголь, наркотики, тютюнопаління, лудоманія тощо. В
Україні палять 45,7 % юнаків і 35,5 % дівчат, вживають алкоголь 68 %
хлопців і 64 % дівчат, 13,1 % молоді вживає марихуану або гашиш. У
зв’язку із загрозою здоров’ю української нації необхідні внесення змін
щодо формування та реалізації державної соціальної, молодіжної політики,
розробка і прийняття відповідних рішень.
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Для покращення ситуації потребує активізації процес формування
здорового способу життя (ЗСЖ) та зростання рівня відповідального
ставлення до вибору способу життя з боку молоді. Надзвичайно велике
значення мають інформаційні, освітні технології, завдяки яким можна
намагатися скорегувати спосіб і стереотипи життя окремих осіб або ж
певних груп населення шляхом пропаганди і навчання здоровим звичкам.
Основне завдання при цьому – інформування й навчання певним навичкам
поведінки; ціль – підвищення відповідальності індивідуума за власне
здоров’я та зміна мотивації поведінки.
Мета дослідження. Оцінити наявність шкідливих звичок (куріння та
вживання алкоголю) в структурі способу життя студентів напряму
підготовки «Здоров’я людини» ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» (УжНУ).
Організація та методи дослідження. Дослідження проводилися на
базі реабілітаційного центру факультету здоров’я людини (ФЗЛ) УжНУ.
Загалом було обстежено 153 студенти (98 юнаків і 55 дівчат) першогочетвертого курсу ФЗЛ денної форми навчання, напряму підготовки
«Здоров’я людини». Середній вік обстежених 19,2±0,4 років. Для оцінки
наявності шкідливих звичок у структурі способу життя студентів було
проведено анкетне опитування (на основі анкети Brigham Young University
(USA), яка включала 61 питання). Анкетування проводилося анонімно, і в
середньому займало 20–25 хвилин. Статистична обробка результатів
досліджень проводилась з використанням методів варіаційної статистики,
реалізованими в пакетах програм Microsoft Excel 2007.
Результати дослідження. Підготовка фахівців освітнього напряму
«Здоров’я людини» відкриває можливості цілеспрямованого формування
у студентів ціннісних орієнтирів на збереження здоров’я та культуру
дозвілля, створення позитивної установки на активну підтримку власного
здоров’я впродовж життя. У навчальні плани підготовки, починаючи з 2го курсу, включено дисципліни, які всебічно охоплюють різні аспекти
здоров’язбереження, зокрема: «Загальна теорія здоров’я», «Основи
здорового способу життя», «Психологія здоров’я», «Діагностика і
моніторинг стану здоров’я», «Методика навчання основ здоров’я»,
«Основи раціонального та оздоровчого харчування», «Нетрадиційні
методи оздоровлення» тощо. Упродовж навчання у вузі у майбутніх
бакалаврів напряму «Здоров’я людини» відбувається цілісне та поетапне
формування валеологічних знань, умінь і навичок, розвиток інтегрального
мислення, проходить цілеспрямована професійно-прикладна фізична
підготовка, закріплюється досвід здоров’язбережувальної діяльності.
Внаслідок специфіки навчального процесу студенти цього напряму
належать до найбільш фізично активної частини молоді та володіють
ґрунтовними знаннями щодо різних аспектів здоров’я та необхідності
дотримання ЗСЖ. Опитані студенти ФЗЛ відзначили високу самооцінку
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власного здоров’я: переважна більшість студентів (90 % юнаків і 70 %
дівчат) вважають себе здоровими, причому 16 % юнаків та 5 % дівчат
серед них – дуже здоровими.
За результатами опитування встановлено, що переважна частина
студентів ФЗЛ багато часу упродовж дня присвячує активним заняттям
фізичною культурою і спортом. Інтенсивні фізичні навантаження типу
рухливих ігор, бігу, плавання, їзди на велосипеді, аеробіки тривалістю не
менше 20 хв щодня виконують біля 90 % респондентів. Крім того, молодь
значну увагу приділяє силовим вправам, в тому числі на тренажерах: 2–4
рази на тиждень займаються 60 % юнаків і 50 % дівчат, 5–7 разів на
тиждень – 20 % юнаків і 22 % дівчат. Найбільшу завзятість до занять
спортом демонструють студенти 1-3 курсів та студентки 1–2 курсу, серед
яких частка осіб, які займаються майже щодня, перевищує 40 %; на жаль,
серед старшокурсників, особливо серед дівчат, частка осіб з високим
рівнем ФА майже вдвічі менша.
Аналіз харчових звичок студентів ФЗЛ показав, що у середньому
60 % юнаків і 64 % дівчат намагаються дотримуватись здорового режиму
харчування, який включає обов’язковий сніданок та 3-х разове
споживання їжі щодня; 31,3 % і 20,5 % дівчат – снідають 2–4 рази в
тиждень, однак 8,7 % юнаків і 15,5% дівчат – не снідають майже ніколи.
У харчовий раціон достатню кількість овочів та фруктів (біля 300-400 г
щодня) включають 41 % юнаків і 86 % дівчат. Також більшість студентів
обмежує вживання висококалорійних страв, жирної їжі типу фаст-фуду.
Щодо куріння сигарет зроблено наступні висновки: у середньому
60 % юнаків та 40 % дівчат не курять у теперішній час та ніколи не
пробували цього робити раніше. Найбільша частка таких студентів на 1
курсі (77,3 % юнаків та 50 % дівчат), на 2 і 3 курсі їх кількість поступово
зменшується (спробували палити). Серед студентів 4 курсу виявлено
різноспрямовані тенденції: відсоток студентів-юнаків, які не курять
зростає до 58,6 %, а дівчат – прогресивно зменшується до 22,7 %.
Позитивним моментом є те, що близько 20 % юнаків та 40 % дівчат також
не є затятими курцями, а лише пробували курити раніше, але не за
останні 30 днів. Натомість результати опитування студентів медичного
факультету ДВНЗ «УжНУ» показали, що не долучились до куріння
близько 44% студентів, а 56% є курцями (20% юнаків і 36% дівчат) і 10%
з них викурює більше, ніж 1-15 цигарок у день. Серед опитаних студентів
ФЗЛ курцями можна вважати близько 20 % студентів, причому
нерегулярне куріння упродовж тижня відмічене у середньому серед
15,5 % юнаків (найнижчий показник – 9 % – на 1 курсі, найвищий – 22 %
– на 3 курсі) та серед 20 % дівчат (найнижчий показник – 11,2 % – на 2
курсі, найвищий – 36,4 % – на 4 курсі). Щоденно курять лише 4,5 %
(більшість на 3 курсі) студентів ФЗЛ чоловічої статі. У середньому юнаки
викурюють до 30 сигарет у тиждень, тоді як дівчата – лише 15. Однак, на
108

думку опитаних студентів у курінні відкрито зізнались би лише 44 %
юнаків і 25 % дівчат. Це вказує на те, що куріння у молоді не належить до
звичок, якими варто хизуватись.
При анонімному опитуванні виявлено, що лише 37,8 % юнаків та
27,8 % дівчат, які є студентами ФЗЛ, зовсім не вживають алкоголь;
близько 40 % юнаків та 55 % дівчат пробували вживати алкоголь раніше,
але не за останні 30 днів. Частка студентів, які вживають алкоголь час від
часу упродовж тижня у незначних кількостях, серед юнаків складає
близько 20 % (найменше – на 1 і 4 курсі, серед дівчат – близько 16 %
(найменше – на 1–3 курсах). Натомість лише 15 % студентів медичного
факультету УжНУ утримуються від вживання алкоголю, 71 % молодих
людей вживають алкоголь час від часу. Студенти-юнаки ФЗЛ віддають
перевагу пиву; рідше – вживають горілку, коктейлі та вино; дівчата також
найбільше полюбляють пиво, менше – вино і коктейлі (горілку майже не
вживають). Однак, у вживанні алкогольних напоїв відкрито зізнались би
лише 50 % юнаків і 30 % дівчат. Це може свідчить про те, що молодь
усвідомлює згубність такої шкідливої звички як вживання алкоголю і не
прагне це демонструвати.
У рамках обговорення проблеми розповсюдженості шкідливих
звичок серед студентської молоді слід зазначити, що анкетне опитування,
проведене у січні – травні 2013 року науковцями Відділу здорового
способу життя Державного інституту сімейної та молодіжної політики в
рамках дослідження «Ставлення молоді до здорового способу життя», у
якому взяли участь студенти трьох вищих навчальних закладів м. Києва:
Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Національний
педагогічний університет ім. Драгоманова та Київський національний
університет культури та мистецтв, показало, що найбільш поширеною
шкідливою звичкою студентів є вживання алкоголю (біля 90 %), лише
10 % студентів стверджують, що не вживають алкоголь. Найбільш
популярними ситуаціями, які спонукають молодь вживати алкоголь є
зустріч з друзями (34 %) та вихідні і святкові дні (35 %). Однак, турбота
про своє здоров’я для 38 % опитаних є провідною причиною, яка може
спонукати молодь перестати вживати алкоголь. Куріння поширене серед
меншої кількості студентів (біля 40 %), і в основному до куріння молодь
спонукають проблеми у житті (13 %) та зустріч з друзями (8 %).
Мотивацією кинути курити для молоді може стати, в першу чергу,
турбота про своє здоров’я (14 %), по-друге, несхвалення коханої людини
(11 %).
Висновки. Студенти напряму підготовки «Здоров’я людини»
демонструють ціннісне ставлення до свого здоров’я на особистісному
прикладі за допомогою превентивних заходів щодо збереження здоров’я і
дотримання основних засад здорового способу життя: високого рівня
фізичної активності, раціонального харчування, відносно незначного
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поширення шкідливих звичок (близько 20 % опитаних). Групу ризику
становлять юнаки 2-го і 3-го та дівчата 3-го і 4-го років навчання, які
перебуваючи достатньо тривалий час у студентському середовищі,
долучаються до куріння і вживання алкоголю. Враховуючи вищенаведене,
слід посилити санітарно-просвітницькі та оздоровчо-рекреаційні заходи
серед студентів старших курсів з метою зменшення факторів ризику для
здоров’я та підвищення їх здоров’язбережувальної компетентності.
Особливу увагу слід приділити профілактичній роботі щодо припинення
куріння та вживання алкоголю серед дівчат з огляду на негативний вплив
цих шкідливих звичок на репродуктивне здоров’я.
1.

2.

3.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЯ» НА ЗАНЯТТЯХ
З БЖД ТА ЦО
Метою впровадження Державного стандарту до змісту освітньої
галузі «Технологія» є забезпечення ефективності творчого розвитку
особистості учнів у трудовій діяльності шляхом широкого залучення їх до
цілісного процесу проектування виробів та послуг, від їх творчого задуму
– до втілення його у високохудожній формі [1]. Ми помічаємо, що у
сучасному житті на зміну повсякденній праці приходить комп’ютеризація
виробництва, удосконалення технологічних процесів, використання нових
технологій
і
матеріалів.
Вищезазначені
вимоги
підвищують
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відповідальність працівників за функціонування технологічних пристроїв
та дотримання правил техніки безпеки як на виробництві, так і в побуті.
Сьогодні від технічно грамотної експлуатації, своєчасно прийнятого, часто
єдиного правильного рішення, залежать безпека, здоров’я і навіть життя
великої кількості людей.
Діяльність фахівців галузі «Технологія» супроводжується як
успіхами, так і невдачами, прийняттям правильних рішень, так і
здійсненням помилок, що у більшості випадків призводить до трагічних,
часто непередбачувальних наслідків.
В Україні щомісяця травмуються на виробництві близько 1500
чоловік, з них біля 60 – одержує смертельні травми. В таких умовах
проблема зниження виробничого травматизму віднесена до категорії
особливої державної і суспільної значущості, а її розв’язання – до
пріоритетних завдань національної безпеки.
Це зумовлює розробку нових підходів до змісту підготовки
майбутніх фахівців галузі «Технологія» з питань безпеки та захисту
населення, цивільного захисту та охорони праці, як умови забезпечення
стійкого та безпечного життя молоді, оскільки рівень безпеки суспільства
значною мірою залежить саме від якості освіти в даній сфері для
успішного вирішення будь-яких професійних та особистісних завдань.
БЖД – це інтегрована дисципліна гуманітарно-технічного
спрямування, що узагальнює дані науково-практичної діяльності, формує
понятійно-категорійний, теоретичний та методичний апарат, необхідний
для вивчення у подальшому охорони праці, захисту навколишнього
середовища, цивільної оборони та інших дисциплін, які вивчають
конкретні небезпеки і способи захисту від них.
На сучасному рівні техногенного впливу людини на навколишнє
середовище згідно до закону України “Про цивільну оборону” навчальний
курс «Цивільна оборона» (ЦО) призначений для підготовки населення і
працюючих до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного
або техногенного характеру, а також соціальних і військових конфліктів.
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних,
організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних
і
лікувальнопрофілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя,
здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності.
Завдання дисципліни «Безпека життєдіяльності» полягає у
слідуючому:
− ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид,
визначати величину і ймовірність їхнього прояву;
− визначати небезпечні, шкідливі і вражаючі чинники, що
породжуються джерелами цих небезпек;
− розуміти причини й механізм дії небезпечних чинників на
людину;
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− прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та
шкідливих чинників на організм людини;
− використовувати нормативно-правову базу захисту людини й
навколишнього середовища;
− розробляти заходи і застосовувати засоби захисту від дії
небезпечних, шкідливих та вражаючих чинників;
− запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх
виникнення вживати адекватних заходів і виконувати дії, спрямовані на їх
ліквідацію;
− використовувати у своїй практичній діяльності правові,
громадсько-політичні, соціально-економічні, технічні, природоохоронні,
медико-профілактичні й освітньо- виховні заходи, спрямовані на
забезпечення здорових і безпечних умов існування людини.
З досвіду роботи, власних спостережень та проведеного соціального
дослідження ми зробили висновок, що у більшості студентів (78 %)
присутній низький рівень культури безпеки (важливість безпеки не
усвідомлюється, має безсистемний характер, пасивність творчої активності
у виконані дій щодо подолання надзвичайних ситуацій різного характеру,
безнадійність на власні сили, не врахованість обставин та умов визначеної
ситуації).
Професійна підготовка – отримання кваліфікації за відповідним
напрямом підготовки або спеціальності [2]. Професійно-педагогічна
підготовка – система організаційних і педагогічних заходів, що забезпечує
формування в особистості професійної спрямованості, знань, умінь,
навичок і професійної готовності» [3].
Професійна підготовка майбутніх фахівців галузі «Технологія»
передбачає цикл спеціальних технічних дисциплін, під час викладання
яких студенти набувають техніко технологічних знань; отримують досвід
практичної діяльності; вчаться розуміти мову техніки і технології;
використовують конструкторську і технологічну документацію;
знайомляться з навчальним обладнанням; приділяють увагу формуванню
технічних понять, просторових уявлень; уміння складати і розбирати
креслення і схеми; розширюють політехнічний кругозір.
Професійна підготовка майбутніх фахівців галузі «Технологія»
дозволяє сформувати «безпечний тип», для особистого та професійного
подальшого успішного майбутнього.
1.
2.
3.
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ПОШИРЕНІСТЬ ФАКТОРІВ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
Сьогодні основної причиною смертності в Україні, Європі й
більшості країн світу є серцево-судинні захворювання (ССЗ).
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 2012
році від ССЗ померло 17,5 млн. осіб, що становило 31% усіх випадків
смерті в світі. З цього числа 7,4 мільйона чоловік померли від ішемічної
хвороби серця і 6,7 мільйона чоловік в результаті інсульту. Більше 80 %
випадків смерті від ССЗ відбувається в країнах з низьким і середнім рівнем
доходу, майже в рівній мірі серед чоловіків і жінок.
В Європі за останні двадцять п’ять років завдяки заходам
спрямованим на усунення факторів ризику рівень смертності від ССЗ
знизився в середньому на 32 %. В Україні відзначається зворотна
тенденція – порівняно з 2000 р захворюваність ССЗ збільшилася в 1,3 рази.
Показники смертності від ССЗ в Україні найвищі серед Європейських
країн.
Соціальну значимість проблеми посилює тенденція до збільшення
смертності від ССЗ в осіб молодого віку, що спостерігається в останні
роки. За даними ВООЗ, за останні 10–20 років смертність від ССЗ серед
молодого (до 31 року) населення планети зросла на 5–15 %.
Серед випускників загальноосвітніх закладів більше 40 % мають
захворювання серцево-судинної системи і нервово-психічні відхилення.
Крім цього, в школярів виявлена значна поширеність преморбідних і
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пограничних станів зокрема дисліпопротеїнемії (22,8 %) та підвищеного
артеріального тиску (8,8 %). Більше половини (62 %) дітей у віці 12–14
років вживають алкоголь. Кожен другий підліток після 15 років курить, а
кожен п’ятий вживає наркотики.
Науковою основою профілактики ССЗ виступає концепція факторів
ризику, під якими розуміють модель поведінки або інші обставини,
наявність яких призводить до розвитку та / або прогресуванню ССЗ. До
основних факторів ризику ССЗ відносять так звані модифіковані або
змінювані фактори, а саме: підвищений артеріальний тиск; куріння;
підвищення рівня холестерину крові; надлишкову масу тіла; низький
рівень споживання фруктів і овочів; малорухливий спосіб життя.
Усунувши модифіковані фактори ризику можна, за приблизними
оцінками, запобігти до 80 % кардіоваскулярних проблем.
Отже, моніторинг поширеності факторів ризику серед різних груп
населення, зокрема осіб молодого віку, є вагомою складовою програм
спрямованих на попередження ССЗ, що на сьогодні є однією з найбільш
актуальних медико-біологічних і соціальних завдань.
Метою цього дослідження було комплексне вивчення поширеності
модифікованих факторів ризику ССЗ серед осіб молодого віку.
Дослідження проведено на 100 студентах I – II курсу спеціальності
«Фізична реабілітація» Інституту післядипломної освіти та дистанційного
навчання Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка».
Середній вік обстежених складав 27,3 ± 0,96 років (чоловіки –
29,3 ± 2,73 років, жінки – 26,7 ± 0,97 років).
При дослідженні поширеності факторів ризику серед студентів
використовувалися спеціалізовані опитувальники, які було розроблено на
основі міжнародного досвіду (IPAQ, CINDI, BRFSS, FINBALT). Для
оцінки поширеності факторів ризику використовувались критерії
рекомендовані ВООЗ.
Під час дослідження встановлено, що більшість з опитаних студентів
мали один або більше факторів ризику, і тільки 25,0 % студентів, факторів
ризику не мали.
Серед чоловіків фактори ризику були відсутні тільки в 13,3 %
опитаних. Практично половина студентів (46,7 %) мали один фактор
ризику, два фактори ризику спостерігалися у 26,7 % опитаних, три фактори
ризику – у 13,3 %.
Серед жінок фактори ризику були відсутні у 28,3 % опитаних, один
фактор ризику мали 39,6 % студенток, два фактори ризику – 28,3 %, три
фактори ризику – 3,8 %.
Найпоширенішими факторами ризику були паління, недостатнє
вживання овочів і фруктів, підвищений артеріальний тиск і надлишкова
маса тіла.
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Серед чоловіків найпоширенішими були надлишкова маса тіла й
підвищений артеріальний тиск, серед жінок – низька фізична активність.
Рівною мірою, як у чоловіків, так і в жінок, були поширені паління й
недостатнє споживання овочів і фруктів.
У 20,0 % опитаних чоловіків підвищений артеріальний тиск
поєднувався з іншими факторами ризику (паління, низьке споживання
овочів і фруктів), що свідчить про 20 % ризик розвитку ішемічної хвороби
серця протягом найближчих 10 років.
Отримані в ході дослідження дані про поширеність окремих
факторів ризику серед осіб молодого віку, потрібно враховувати при
розробці й реалізації програм, спрямованих на профілактику серцевосудинних захворювань.

Wiatrowski Jacek
Instytut Prawa i Administracji Akademii Polonijnej w Częstochowie
Полонійна академія в Ченстохові
Польща
PRAWNE ASPEKTY OCHRONY ZDROWIA W UJĘCIU
KONSTYTUCYJNYM
/ Legal aspects of health care in terms of constitutional/
Streszczenie:
Prawo do ochrony zdrowia należy zaliczyć do praw podstawowych ze względu
na jego bezpośredni związek z godnością człowieka i innymi prawami
podstawowymi, takimi jak prawo do ochrony życia. Treścią prawa do ochrony
zdrowia nie jest jakiś abstrakcyjnie określony stan zdrowia poszczególnych
jednostek, ale możliwość korzystania z systemu ochrony zdrowia, funkcjonalnie
ukierunkowane zwalczanie i zapobieganie chorobom, urazom i
niepełnosprawności. Prawo do ochrony zdrowia, to przede wszystkim prawo do
zachowania życia i jego obrony, gdy jest zagrożone.
Abstract
The right to health protection should be count as a fundamental right because
of its direct link with human dignity and other fundamental rights, such as the
right to the protection of life. The content of the right to protection of health is
not some abstract referred to the State of health of the individual, but the
ability to use the health care system, aimed at combating and preventing
diseases, injuries and disabilities . The right to health protection is first of all
the right to life preservation, when it is threatened.

115

Imperatywu ochrony wartości, jaką jest zdrowie, należy poszukiwać w
wielu przepisach Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej1. Istotnym jest, iż do
obowiązku ochrony zdrowia odnoszą się enumeratywnie przedstawione
następujace artykuły Konstytucji: art. 30 dotyczący ochrony godności, art. 38
normujący ochronę życia, jak również art. 39 dotyczący zakazu poddawania
obywateli eksperymentom bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Problematyki
ochrony zdrowia dotyka również art. 40 normujący zakaz stosowania tortur i
innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania oraz
art. 41 ust. 1 dotyczący nietykalności cielesnej. Jednakże
podstawową rolę w materii ochrony zdrowia należy przypisać art. 68
Konstytucji RP. Literalne zapis tego artykułu stanowi, iż:
«1.Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.2. Obywatelom, niezależnie od
ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i
zakres udzielania świadczeń określa ustawa.3. Władze publiczne są
obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom
ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych
i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.5.
Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i
młodzieży.»
Tym samym, należy uznać, że art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji może być
aksjomatyczną podstawą do nakreślenia i przyjęcia przez prawodawcę modelu
ochrony zdrowia. Jednocześnie, posługując się wykładnią literalną dochodzimy
do wniosku, iż bezpośrednimi adresatami art. 68 Konstytucji są: «każdy
człowiek» co wynika z ust. 1 oraz «władze publiczne» zgodnie z zapisem w ust.
2, przez które przede wszystkim należy rozumieć organy państwa i organy
samorządu terytorialnego.
Tak rozumiane obowiązki władzy publicznej w zakresie zapewnienia
warunków należytej realizacji prawa do ochrony zdrowia konkretyzuje wymóg
jego funkcjonowania w realiach i reżimie systemu opieki zdrowotnej. Wiąże
się to z wytworzeniem procedur umożliwiających gromadzenie, a w
konsekwencji rozdysponowanie na zdefiniowane świadczenia zdrowotneśrodków publicznych. Konsekwencją takiego działania pozostaje fakt, iż
świadczenia finansowane z zadysponowanych środków powinny zostać
przekazane dla każdego uprawnionego do ich otrzymania obywatela. Takie
sformułowanie normy konstytucyjnej ma charakter gwarancyjny i jest
jednocześnie kategoryczne.
1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz.U. z 1997 nr.78 poz.483)
z póź. zmianami
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Istotnym, jest również, iż uprawnienie do odbioru owych świadczeń ze
środków publicznych powinno być identyczne dla wszystkich beneficjentów,
niezależnie od ich statusu materialnego. Takie rozwiązanie statuuje, rozwinięcie
wyrażonej w art. 32 Konstytucji zasady równości oraz koncepcji solidaryzmu
społecznego. Jednocześnie, sama Konstytucja nie zakłada powszechnej
dostępności do wszystkich znanych i stosowanych zgodnie z aktualnym stanem
wiedzy medycznej świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z literalnym zapisem
art.68 Konstytucji warunki oraz zakres świadczeń finansowanych ze środków
publicznych określać ma właściwa ustawa. Takowe modelowanie umożliwia
modyfikowanie przez ustawodawcę systemu ochrony zdrowia. Co ważne
jednak, samo rozwiązanie ustawowe nie może pozostawiać wątpliwości co do
tego,
jaki
jest
zakres
świadczeń
medycznych
przysługujących
świadczeniobiorcom publicznego systemu opieki zdrowotnej. Wynika to z
okoliczności oddziaływania propedeutycznego nakazu konstytucyjnego
określenia tych rozwiązań. 2
Konkludując, należy stwierdzić, iż zgodnie z zapisami wyrażonymi w
art.68 Konstytucji RP obowiązek zapewnienia standardu dostępności świadczeń
finansowanych ze środków publicznych spoczywa i obciąża władze publiczne.
Tym samym, należy postawić tezę, iż pomimo, że Konstytucja nie określa
szczegółowo sposobu zadośćuczynienia owym standardom, cedując te kwestie
na rozwiązania ustawowe, ochrona zdrowia stanowi ustrojowo przypisane i
nakazane zadanie władz publicznych.
Dlatego też, istotnym jest określenie i wyznaczenie kryteriów i
odpowiedzialności związanej z ochroną zdrowia i przeanalizowanie ich w
ujęciu konstytucyjnym.
Znamiennym jest, iż prawo do ochrony zdrowia rozpatrywać można w
wielu aspektach. W związku z powyższymi wywodami dla określenia hierarchii
wartości osobowych, a przez to praw obywatelskich przeanalizować należy art.
30 Konstytucji. Norma zawarta w tej regulacji statuuje, iż źródłem wolności i
praw człowieka oraz obywatela jest przyrodzona i niezbywalna godność
człowieka. Co więcej, ma ona charakter nienaruszalny, którego ochrona jest
obowiązkiem władz publicznych. Również Preambuła Konstytucji potwierdza i
stanowi o zachowaniu przyrodzonej godności człowieka, jako prawa
fundamentalnego do wolności i obowiązku solidarności z innymi ludźmi.
Podobne stanowisko wyraża wyrok Trybunału Konstytucyjnego w
sprawie P. 12/99 w którym stwierdzona: «Określa się je mianem praw
przyrodzonych. Z nimi wiąże się niewątpliwie konstytucyjna teza o
nienaruszalności godności człowieka. Takie rozumowanie nawiązuje do
preambuły i art. 1 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, z których wynika
2 Wyrok TK z dnia 7 stycznia 2004 r., K 14/03. OTK1/1A/2004
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zasada, że z racji urodzenia się człowiekiem – a nie na podstawie jakichkolwiek
innych aktów i czynności prawnych – człowiek jest podmiotem wszystkich praw
wynikających z jego człowieczeństwa».3
Również norma prawna wyrażona w artykule 38 Konstytucji RP, posiada
szczególne znaczenie w zakresie ochrony zdrowia. Tym samym wywołuje
konsekwencje wobec ustawodawcy pozytywnego. Dotyczy to w szczególności
ochrony życia egzemplifikowanego jako ochrona biologicznej egzystencji
człowieka. Takie zakotwiczenie tego artykułu sprawia, iż państwo nie może
takiego prawa przyznać człowiekowi, a jedynie może podkreślić jego istnienie i
znaczenie – co wyraża koncepcję prawa pierwotnego. Dodatkowo prawo takie
poddane jest szczególnej ochronie, a na organach państwa spoczywa obowiązek
stanowienia takiego prawa, by chroniło ono życie każdego człowieka
niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajduje.4
Tym samym wymienione powyżej zasady związane z ochroną życia oraz
prawo do życia z godnością człowieka pozostają w nierozerwalnym związku z
normą wyrażoną w art. 68 Konstytucji, a dotyczącą ochrony życia. Prawo do
ochrony zdrowia, to przede wszystkim prawo do zachowania życia i jego
obrony, gdy jest zagrożone. Tożsame stanowisko wyraża A. Zoll. Uważa, że
prawo do ochrony zdrowia jest konstytucyjnie gwarantowane i to nie tylko jako
prawo, które nadane zostaje jego adresatom przez władzę państwową, a jest to
prawo podstawowe wynikające z przyrodzonej i Niezbywalnej godności
człowieka, którego przestrzeganie władza państwowa jest zobowiązana
ochraniać.5
Dlatego też, przyjmując stosunkowy independentyzm ustawodawcy w
zakresie uregulowania kwestii ochrony zdrowia, do którego zgodnie z art.68
ust.2 każdy obywatel ma prawo, należy wyartykułować następujące postulaty:
niezbędne jest usystematyzowanie transparentnych gwarancji proceduralnych
równego dostępu do świadczeń, jak również doprecyzowanie obywatelom, jakie
i w jakim wymiarze świadczenia zapewnia przynależności do stworzonego i
obowiązującego systemu.
3 Wyrok T K w sprawie P. 12/99, (OTK ZU nr 7/2000, poz. 260)
4 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, pod red. J.
Bocia, Wrocław 1998, s. 78)
5 A. Zoll, Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO, Prawo i
Medycyna 2000, nr 8, vol. 2).
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Згідно з аксіомою про потенційну небезпеку діяльність людини
(зокрема харчування) характеризується певною ймовірністю прояви
небезпеки. В процесі життєдіяльності людину супроводжують ті чи інші
небезпеки особливо небезпеки, пов´язані з вживанням продуктів,
заражених патогенними мікроорганізмами.
Міжнародна організація охорони здоров’я на підставі обстежень
практично всього населення Земної кулі довела, що 90 % людей заражені
патогенними мікроорганізмами, що призводить до скорочення життя та
численних смертельно небезпечних захворювань.
Мета нашого дослідження – виявлення найбільш поширених
небезпечних патогенних мікроорганізмів в харчовій галузі. Харчові
продукти, які не змінюють свого зовнішнього вигляду й органолептичних
якостей, можуть стати отруйними внаслідок нагромадження в них токсинів
від дії мікробів, що розмножилися в них, або отрутою. яку мікроби
виділили у продукт.
Такі харчові продукти можуть викликати харчові отруєння від
мікробного зараження, які поділяються на токсикоінфекції та бактеріальні
токсикози. Токсикоінфекції – це отруєння, яке викликане мікробами, що
розмножилися в харчовому продукті. Бактеріальні токсикози – це
отруєння, яке викликане отрутою, яку мікроби виділили у продукт
внаслідок своєї життєдіяльності. Дуже небезпечним отруєнням є ботулізм і
отруєння, викликане стафілококами. Бацили ботулізму можуть успішно
розвиватися у вареній ковбасі, у великих шматках копченого м’яса,
буженині, червоній рибі. Риба, виловлена зі забруднених водойм, також
нерідко може бути забруднена сальмонелами. Дуже сприятливим
середовищем для розвитку цих мікробів є паштети, м’ясні або рибні фарші,
ліверні та кров’яні ковбаси.
При отруєнні ботулізмом токсин паралізує серцево-судинну та
нервову системи, викликав пониження температури тіла, параліч
мовлення.
Отруєння стафілококами відбувається під час споживання їжі,
отруєної токсинами цього мікроба. Найчастіше стафілококові отруєння
відбуваються під час вживання молока, кефіру, кондитерських виробів
(особливо з кремом), сиру, бринзи, рибних і м’ясних кулінарних виробів.
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До харчових токсикоінфекцій належать отруєння, викликані
бактеріями з групи сальмонел, кишкової палички, палички протея.
Отруєння сальмонелами найчастіше виникає під час вживання зараженого
м’яса, яєць та продуктів їх переробки. Джерелом розповсюдження
сальмонел може бути велика рогата худоба, свині, коні, домашні птахи та
різні гризуни.
Кишкова паличка та паличка протея. Кишкова паличка є постійним
жителем кишковика за умов нормальної його мікрофлори. Вона в організмі
синтезує необхідні вітаміни та інші речовини, які мають антибіотичні
властивості стосовно збудників кишкових інфекцій. Але при послабленні
захисних функцій організму кишкова паличка може проникати в інші
органи, викликаючи запальні процеси. Найкращим середовищем для
розвитку кишкової палички та палички протея є м’ясні та рибні продукти
(особливо фарші), гарніри, салати, в яких використані м’ясо, буженина,
червона риба.
На харчові продукти ці палички можуть потрапити через контакт із
хворими людьми, при порушенні санітарно-гігієнічних правил. Можливе
забруднення цими мікроорганізмами ще до їх надходження в торгівлю чи
на підприємства масового харчування.
Необхідно підкреслити, що надходження разом з їжею невеликих
кількостей пестицидів являє реальну загрозу розвитку хронічних
інтоксикацій, що супроводжуються нерізко вираженими функціональними
і морфологічними змінами в організмі людини. При цьому нерідко мають
приховані форми отруєння, взагалі характерні для токсичних факторів
малої інтенсивності. Хімізація сільського господарства становить відому
небезпеку у відношенні можливості виникнення масових хронічних
захворювань і вимагає проведення цілого комплексу профілактичних
заходів. У цих цілях забороняється або різко обмежується застосування
стійких і особливо токсичних пестицидів, установлюються соворі
агрономічні правила, що регламентують кількість використаних препаратів
і терміни їх нанесення на вегетуючі рослини.
Висновки. Щоб запобігти поширенню сальмонельозу, ботулізму,
кишкової палички та паличку протея необхідно виконувати відомі
санітарно-гігієнічні вимоги під час приготування їжі, дотримуватися
температурного режиму при зберіганні продукту. Під час приготування
м’яса його потрібно добре проварювати та просмажувати, особливо вироби
з фаршу. Яйця водоплавної птиці можна використовувати лише в
хлібопекарській промисловості. Курячі яйця перед використанням слід
обов’язково мити, молоко – кип’ятити, простоквашу-самоквас
використовувати лише в для тіста, не пастеризований сир – для страв, які
піддаються тепловій обробці. Холодні страви слід оберігати від
забруднення руками під час приготування, заправлені салати та вінегрети
зберігати не більше однієї години. Всю готову їжу потрібно зберігати при
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температурі 2–6°С і не більше визначених термінів, в гарячому вигляді –
не нижче 65°С. Їжу, яка довго зберігається, необхідно піддавати повторній
тепловій обробці. У літній період кондитерські вироби зі заварним кремом
бажано не готувати.
У сільському господарстві варто застосовувати для обробки
продовольчих культур пестициди з можливо біль коротким періодом
розпаду, що забезпечує повне звільнення їстівної частини рослин від
залишків ядохімікатів вчасно зняття врожаю .
Особливо необхідно довести до кожної людини, особливо тих, хто
працює в харчовій промисловості, про необхідність постійного
самоконтролю за станом свого здоров’я, тому що медичні огляди не
завжди можуть виявити мікробіологічну небезпеку в самій людині.
1.

2.
3.
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СТВОРЕННЯ НОВИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ ЯК НАПРЯМ
ОДЕРЖАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Картопля – це один з найпоширеніших продуктів харчування. Одним
із елементів існуючої технології вирощування картоплі, призначеної для
переробки, є внесення високих норм мінеральних добрив, яке забезпечує
значні врожаї картоплі та максимальний вихід кондиційних бульб [4]. Це,
у свою чергу, породжує іншу проблему – необхідність забезпечення
хімічної безпеки і високої якості продуктів харчування.
В Україні показники гранично допустимої концентрації (ПДК)
нітратів для картоплі складають 250 мг нітратного азоту на 1 кг сирих
бульб. Вважають, що при такому ПДК картопля нешкідлива. Проте, при
високих незбалансованих дозах азотних добрив, вміст нітратів в бульбах
картоплі може зростати в кілька раз. Медики підказують: смертельна доза
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нітратів для дорослої людини складає 8 – 14 г, гострі отруєння настають
при дозі в 1–4 г. За результатами досліджень вміст нітратів в бульбах
коливається від 10 до 450 мг/кг сирої маси. З використанням високих доз
добрив ця кількість може зростати до 1000 мг/кг.
Складність проблеми нітратів у тому, що нітрати – основне джерело
азотного живлення, а надлишок цих сполук призводить до важких
екологічних наслідків, що впливають на стан здоров’я людини і тварин.
Самі нітрати не мають високої токсичності, але в організмі людини
відбувається їх відновлення до нітритів, що мають значну токсичність,
особливо для дитячого або виснаженого організму. Крім того, їх надлишок
в організмі сприяє утворенню високотоксичних органічних нітрозо сполук.
Основна небезпека надходження нітратів в організм людини
пов’язується з виникненням метагемоглобінемії, канцерогенних
новоутворень, імунодепресивної дії, а також зниженням резистенції
організму до впливу канцерогенних і мутагенних агентів. Суть
метагемоглобінемії полягає в тому, що нітрати і нітрити перетворюють
гемоглобін на метагемоглобін, не здатний переносити кисень, порушує
клітинні мембрани і навіть генетичний апарат, а інактивуються лише
аскорбіновою кислотою [6].
Для утворення 2000 мг метгемоглобіну достатньо 1 мг натрій
нітриту. У нормальному стані у людини вміст метгемоглобіну становить
приблизно 2 %. При збільшенні його вмісту до 30 % з’являються ознаки
гострого отруєння: нудота, болі у шлунку, його розлад, блювота,
збільшення розмірів печінки, зниження тиску, порушення дихальної
функції, головний біль, ціаноз губ, слизової оболонки, синюшний колір,
слабкість, тахікардія, прискорена робота серця, непритомність, при 50 % –
виникає загроза для життя.
Нітрити у шлунково-кишковому тракті утворюють нітрозо сполуки –
канцерогенів, які здатні за 20–25 років постійного впливу викликати рак
шлунку.
Дослідження нагромадження нітратних сполук сортами та гібридами
картоплі залежно від різних чинників знайшло своє відображення у
багатьох наукових працях [1, 2, 3, 5].
У польових умовах найбільший вплив на нагромадження нітратів у
бульбах картоплі має збалансованість основних елементів живлення.
Куликова А. Х. стверджує, що збільшення дози азоту від 60 до 120 кг/га на
фоні Р90К90 підвищує вміст нітратів у бульбах в 1,6–2,6 раз, а в окремі роки
– до шести разів порівняно з контролем [7].
Ефективне використання добрив можливе лише за наявності
відповідних сортів картоплі, які реагують на підвищені їх дози і активно
зберігають пластичність у різних умовах вирощування.
Тому створення і впровадження у виробництво інтенсивних сортів
картоплі – найважливіше завдання селекції.
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Досліди проводили на полях навчально-науково дослідного центру
Львівського НАУ. Ґрунт дослідної ділянки темно-сірий опідзолений
легкосуглинковий. Агротехніка вирощування загальноприйнята для зони.
Мінеральні добрива вносили з розрахунку 40 т/га гною та N45P45K60 (фон
А) та 40 т/га гною та N90P90K120 (фон Б).
Для схрещування були взяті сорти картоплі різних екологогеографічних груп. (Карпатська, Мавка, Слава, Луговська, Полонина,
Зарево, Сож, Gгаnоlа) створені в науково-дослідних установах України,
Білорусі та Німеччини.
Нами були проведені дослідження, що стосуються нагромадження
нітратів в бульбах гібридів картоплі, залежно від рівня мінерального
живлення.
За результатами наших дослідження визначено вплив рівня
мінерального живлення рослин на нагромадження нітратів в бульбах
гібридів картоплі. Встановлено не однакове нагромадження нітратів в
бульбах рослин з підвищенням агрофону їх вирощування, що виражається
величинами середніх арифметичних показників, коефіцієнтами варіації та
квадратичними відхиленнями.
Тенденція до збільшення вмісту нітратів в гібридів з підвищенням
рівня мінерального живлення спостерігалася серед всіх комбінацій
схрещування. Для одних комбінацій ця різниця була суттєвою, і для інших
збільшення фону удобрення в меншій мірі впливало на нагромадження
нітратів в бульбах.
У групі поєднань, де за батьківську форму використовували сорт
Зарево, найнижчий середній вміст нітратів в бульбах формувався в
нащадків комбінації Карпатська х Зарево, вирощених на фоні N45 Р45 К60
(64,3 ± 4,7 мг/кг сирої маси). Частка гібридів з вмістом нітратів менше
50 мг/кг сирої маси була найвищою у цьому ж поєднанні (50 %). Зовсім не
формувалися гібриди з високим вмістом нітратів в бульбах у класах – 201–
250 і більше 250 мг/кг сирої маси.
Із збільшенням дози мінеральних добрив до N90Р90К120 збільшився і
середній вміст нітратів в бульбах (83,0 ±7,9 мг/кг сирої маси), а кількість
гібридів з вмістом нітратів менше 50 мг/кг сирої маси становила 46%. Не
виявлено нащадків у класі більше 250 мг/кг сирої маси. Порівняльна
оцінка фонів А і Б в комбінації Карпатська х Зарево свідчить про
достовірну різницю за середніми арифметичним значеннями (t=2,06).
Відносно низьким вмістом нітратів характеризувалися нащадки від
поєднання сортів Мавка х Зарево. Середня кількість нітратів в бульбах на
фоні А становила 87,6±8,9 мг/кг сирої маси.
У комбінації сортів Слава х Зарево спостерігалося деяке підвищення
показників середніх значень, та зменшення кількості гібридів з низьким
вмістом нітратів.
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В
комбінаціях
схрещувань,
де
за
батьківську
форму
використовувався сорт Сож найменшу кількість нітратів нагромаджували
нащадки комбінації Карпатська х Сож. На фоні A (N45Р45К 60) цей показник
складав 80,2 ± 8,1 мг/кг сирої маси. Низьким вмістом нітратів з бульбах
характеризувалися нащадки цього поєднання і на фоні Б (N90Р90К120).
В групі поєднань, де за батьківську форму використовували сорт
Granola спостерігалося значне підвищення вмісту нітратів із підвищенням
фону вирощування.
Найвищим вмістом нітратів в бульбах гібридів картоплі відзначалася
комбінація сортів Луговська х Granola. Середній вміст нітратів, на фоні Б
становив 196,0 ± 9,2 мг/кг сирої маси.
Висновки. Вміст нітратів в бульбах потомства залежав від підбору
батьківських пар і рівня мінерального живлення. Перспективними для
одержання генотипів з низьким вмістом нітратів є комбінації схрещувань:
Карпатська х Зарево, Карпатська х Сож. Вміст нітратів в бульбах
потомства, отриманого в цих комбінаціях, складав лише 64,3, 80,2 мг/кг
сирої маси.
Нагромадження нітратів у бульбах картоплі не перевищує гранично
допустимої межі, за умови оптимального співвідношення елементів
мінерального живлення.
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РОЛЬ ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Актуальність. В наш час молодь – це одна з найбільш уразливих в
економічному плані та найбільш безправна в соціально-правовому
відношенні соціальна спільнота, яка живе в умовах підвищеної соціальної
напруги і психологічного дискомфорту. Внаслідок такого становища
створюється сприятливе підґрунтя для появи все нових і нових фактів
зростання в молодіжному середовищі злочинності, наркоманії,
токсикоманії, алкоголізму, невпорядкованих статевих стосунків [1,2,3].
Пошук молоддю власної ідентичності призводить до поширення
різноманітних субкультурних рухів. Звернення до цієї проблеми
обумовлено, в першу чергу, негативними тенденціями в області здоров`я,
затримки та ускладнень психофізіологічного розвитку особи, підвищенням
показників рівня смертності серед молоді, зростанням рівня
захворюваності при навчанні в школі та вступі до ВНЗ, та ослаблення
організму в процесі професійної підготовки [3,4].
Метою роботи є дослідження ролі виховання із здорового способу
життя студентської молоді під впливом зовнішніх об’єктивних природносоціальних факторів в процесі навчання в університеті.
Дослідження було проведено за методом соціологічного опитування
студентів Криворізького педагогічного університету згідно кафедральної
науково-дослідної роботи «Формування, збереження і зміцнення
репродуктивного здоров’я студенток». В дослідженнях прийняли участь
221 студент.
На період вступу до вищого навчального закладу, а також під час
навчання багато студентів перенесли різні захворювання. Найчастіше
хворіли на грип та гострі респіраторні захворювання (понад 40 %), вітряну
віспу (34 %), краснуху (10 %), пневмонію (7 %), тонзиліт (11 %), бронхіт
(7,7 %), епідпаротит (3,2 %), отит (2,6 %), скарлатину (2 %), гепатит (3 %),
кашлюк та кір (≥1 %). У 2 % спостерігались різні алергічні прояви.
З опитуваних 91 % мають достатню обізнаність з проблеми
розповсюдження ВІЛ/СНІД та інших інфекцій, знають шляхи передачі,
заходи попередження захворювання. В той же час 10 % не можуть чітко
відповісти на питання різниці ВІЛ і СНІД уражених, 4 % вважають, що
інфекція може передаватися через постільну і натільну білизну, через
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посуд, їжу. Серед основних заходів попередження інфікування ВІЛ деякі
студенти називають дотримання норм особистої гігієни, повне виключення
контактів з ВІЛ-інфікованими дітьми, виключення вживання наркотичних
речовин, відсутність частої зміни статевих партнерів, ведення здорового
способу життя.
За результатами дослідження понад 54,6 % опитуваної студентської
молоді вживають алкоголь, 22,7 % спробували його до 16 років, причому
5,4 % вживає спиртне частіше ніж раз на тиждень. Більша половина
опитаних вважає, що алкоголь шкідливий для них, впливає на
репродуктивне здоров’я. Особливо небезпечне вживання алкоголю в
період зачаття і вагітності. Частіше вживають вино (35 %),
слабоалкогольні коктейлі (18,1 %), пиво (17,6 %) (рис. 1).
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55%

30%

так, вживаю
ні, не вживаю
раніше вживав, тепер ні
без відповіді

Рис. 1. Рівень вживання алкогольних напоїв
Проведені дослідження показують, що сучасний рівень відношення
до здорового способу життя молоді зумовлений не тільки низьким
економічним рівнем забезпеченості, психологічними навантаженнями та
наявністю стресових ситуацій, а й іншими чинниками. Провідну роль у
вихованні молоді відіграють: наявність негативних прикладів вживання
шкідливих речовин; недостатній рівень загальної і репродуктивної
культури здоров’я; трансформація репродуктивної поведінки, яка
призводить до збільшення захворювань, що передаються статевим шляхом
та незапланованої вагітності.
Висновок. Крім роз’яснювальної та виховної роботи, яка
систематично проводиться зі студентами, в університеті за останні роки
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перманентно збільшуються можливості для саморозвитку абітурієнтів і
студентів, зокрема обладнано спортивну залу, збільшено кількість місць у
читальних залах. Позитивним є також досвід функціонування наукових
гуртків на кафедрах університету, де абітурієнти та студенти отримують
можливість творчо-наукового самовираження та інтелектуального
розвитку.
1.

2.

3.

4.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ
ТА РІВНЯ АГРЕСІЇ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ ВУЗІВ
ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС СЕСІЇ
Згідно даним, взятим з «Валеологічного словника», емоції – це
реакції людини та тварин на дію внутрішніх та зовнішніх подразників,
котрі мають ярко виражений суб’єктивний окрас і охоплюють всі види
почуттів та переживань. Студентське життя повне надзвичайних і
стресогенних ситуацій, тому студенти часто відчувають стрес і нервовопсихічну напругу. В основному у студентів стрес розвивається через
великого потоку інформації, через відсутність системної роботи в семестрі
і, як правило, в період сесії.
Під час сесії для студента вузу проблемами і труднощами можуть
бути наступні: – недостача сну;
 нездані своєчасно лабораторні роботи;
 не виконані або виконані неправильно завдання;
 велика кількість пропусків по якомусь предмету;
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 відсутність на потрібний момент курсової роботи або проекту з
дисципліни;
 недостатньо повні знання з дисципліни;
 погана успішність з певної дисципліни;
 перевантаження чи занадто мала кількість часу на виконання
завдання, яке слід завершити за конкретний період часу;
 конфлікт ролей.
Він може виникнути в результаті відмінностей між нормами
неформальної групи і вимогами формальної організації (викладача). У цій
ситуації студент може відчути напругу і неспокій, тому що хоче бути
прийнятим групою, з одного боку, і дотримувати вимоги викладача – з
іншого;
 відсутність інтересу до дисципліни або пропонованої студенту
роботі;
 погані фізичні умови (відхилення в температурі приміщення,
погане освітлення або надмірний шум та ін.).
Не варто також скидати з рахунків особистісні фактори. Сюди можна
віднести хворобу члена сім’ї, зміну числа друзів, конфлікти з
одногрупниками та близькими людьми, переїзд, значні особисті
досягнення, зміна фінансового становища та інші фактори.
Всі вищеперераховані фактори можуть зумовлювати появу агресії.
Згідно з «Валеологічним словником», агресія – це індивідуальна, або
колективна поведінка, дія, направлена на нанесення фізичної або
психологічної шкоди, збитків, або на знищення другої людини чи групи
людей.
Об’єкт дослідження: студенти різних вузів міста Харкова
(ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ХДУХТ, ХНЕУ, ХНАДУ, ХНМУ) та різних
спеціальностей, приблизним віком 20–21 рік. Група досліджуваних
складається з 15 чоловік, кількість та склад студентів залишався незмінним
під час досліджень в різні періоди навчання, а саме, екзаменаційний
період.
Предмет дослідження: самопочуття, активність та настрій студентів
в період екзаменаційної сесії.
Мета роботи: дослідження оцінки самопочуття, активності та
настрою студентів під час закінчення учбового семестру, в період
екзаменаційної сесії.
Мною було проведено дослідження оцінки самопочуття, активності
та настрою студентів під час закінчення учбового семестру, в період
екзаменаційної сесії, за допомогою опитувальника САН. Він знайшов
велику актуальність при оцінці психічного стану хворих і здорових осіб,
психоемоційній реакції на навантаження, для виявлення індивідуальних
особливостей і біологічних ритмів психофізіологічних функцій.
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Також була проведена діагностика агресивних та ворожих реакцій за
допомогою опитувальника Баса-Дарки. Даний опитувальник диференціює
прояв агресії на наступні види реакцій:
1. Фізічна агресія – використання фізичної сили по відношенню до
іншої людини.
2. Непряма агресія – ненапряму направлена на іншу людину, або ні
на кого не направлена.
3. Роздратованість – готовність проявляти негативні почуття при
найменшій збудливості.
4. Негативізм – опозиційна манера в поведінці від пасивного опору
до активної боротьби проти встановлених звичаїв та законів.
5. Образа – заздра та ненависть до оточуючих за дійсні та вигадані дії.
6. Підозрілість – в діапазоні від недовіри та обережності по
відношенню до людей, до впевненості в тому, що інші люди планують та
чинять шкоду.
7. Вербальна агресія – вираження негативних почуттів як через
форму (крик, вереск), так і через вміст словесних відповідей (прокляття,
погрози).
8. Почуття провини – виражає можливу впевненість суб’єкта в тому,
що він є поганою людиною, що чинить зло, а також відчуваються ним
докори сумління.
Під час проведення досліджень було виявлено, що рівень активності
студентів, окрім деяких, знаходиться на достатньо високому рівні,
особливо це можна простежити в час, коли екзаменаційна сесія ще не
розпочалася, тому були проведені повторні дослідження під час самої сесії,
та під час канікул, щоб в повній мірі прослідкувати, як змінюватиметься
самопочуття, активність та настрій студентів.
Що стосується агресії, то серед більшості досліджуваних переважає
вербальна агресія, далі просліджується високий рівень роздратованості,
підозрілості, присутня менша кількість образ, а останнє місце розділяють
фізична та непряма форми агресії.
Під час досліджень, котрі проводилися в період самої сесії, було
виявлено, що рівень активності у студентів помітно зменшився, навіть у
тих, хто раніше показував гарні результати.
Агресія так і залишилася переважно вербальною, але в деяких
студентів прояви агресії почали зустрічатися частіше, майже у всіх
студентів помітно зріс рівень роздратованості.
Також хочеться додати, що більший вплив екзаменаційного періоду,
відображався на студентах жіночої статі, це зумовлено особливостями
психіки.
Слід окремо сказати про агресивність студентів, вона негативно
впливає не лише на людину, котра її проявляє. Агресія носить руйнуючий
характер, тому відображається на оточенні студента (родина, друзі,
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одногрупники і т.д.) та на просторі, в якому знаходиться агресор. Тому, я
вважаю, що потрібно приділяти більше уваги роботі, направленій на
зниження агресивності серед студентів, як під час сесії, так і по за нею.
Відомий англійський нейрофізіолог Чарльз Шеррингтон, лауреат
Нобелівської премії, встановив закономірність:
Першим виникає емоційне переживання, слідом відбуваються
вегетативні та соматичні зміни в організмі.
Тобто, емоції людини формують образ його думок, від яких залежить
фізичний стан і здоров’я.
Людина, згідно з книг доктора Лууле Віілми, здорова настільки,
наскільки вона цього хоче, оскільки тілесні захворювання можна
розглядати окремо від стану духу і душі. Хвороба і життєві проблеми є
безумовним відображенням ланцюжка, складеного з неправильного
способу думок і невірних вчинків. «Думка є дія, і погана думка, що
причаїлася в людині, завжди робить зло, і виправдання тілу не потрібні».
Щоб цей негативний зв’язок розпався, необхідно навчитися прощати,
звільняючи себе від стресів. І це - справжня щоденна праця, оскільки
людина звикла «шукати винуватого», боротися проти поганого і мало
замислюватися про те, що ж дійсно «добре» і «погано» для нього особисто,
бо саме під час сесії, студенти полюбляють шукати винних в тому, що
вони щось не вивчили, не доробили, не встигли і т.д. Тому слід пам’ятати,
що наше здоров’я залежить від правильного сприйняття ситуацій, які
виникають в нашому житті, бо іноді, навіть, не дуже гарні на перший
погляд обставини, можна спрямувати на користь собі.
Мені дуже подобаються слова Зигмунда Фрейда: «При кожному
ранковому пробудженні ми як би народжуємося заново». Почніть новий
день з посмішки собі і новому дню, чекайте від цього дня тільки хороших
подій та емоцій.

Нечитайло Л. Г., Голозубова О. В.
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Балаклійська філія
golozubova@bk.ru
Балаклія, Україна
АНАЛІЗАТОРИ – СИГНАЛІЗАТОРИ НЕБЕЗПЕК
На сучасному етапі розвитку цивілізації зворотною стороною
науково-технічного, соціального, економічного прогресу є підвищення
ризику виникнення та негативного впливу небезпеки на життєдіяльність
людини і стан навколишнього середовища. Саме небезпека – явище, об’єкт
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або процес, здатний за певних умов нанести шкоду здоров’ю людини
безпосередньо або побічно. Тому актуальним залишається питання
отримання інформації про небезпеки життєдіяльності людини за рахунок
визначення їх кількісної оцінки, що дасть максимально повне уявлення про
ступінь загрози цих ризиків життю і здоров’ю людини і визначить
найбільш ефективні засоби захисту людини від них.
Доцільна та безпечна діяльність людини базується на постійному
сприйнятті та аналізі інформації про довкілля і свій внутрішній стан за
допомогою сенсорних систем чи аналізаторів. Саме останні є
сигналізаторами різноманітних видів і рівнів небезпек. Розглянемо деякі
характеристики сенсорних систем, які мають найбільше значення у
забезпеченні безпеки життєдіяльності
Зоровий аналізатор – це сукупність взаємопов’язаних структур, які
забезпечують сприйняття енергії світлового випромінювання з довжиною
хвилі від 380 до 770 нм [1]. Існує велика кількість причин і факторів, які
призводять до порушення роботи зорової сенсорної системи або
погіршення зору, що є певним ризиком для здоров’я людини.
Але, для того щоб розібратися з порушеннями сприйняття кольорів,
бажано спершу ознайомитися з природою кольорового зору. Класичною
стала трикомпонентна теорія сприйняття кольорів відомого німецького
фізіолога Г. Гельмгольца [1; 2], згідно з якою у сітківці ока є три види
колбочок, які сприймають синій, червоний і зелений кольори. Різноманітні
сполучення збудження колбочок призводять до відчуття проміжних
кольорів (оранжевого, жовтого тощо), а рівномірне збудження всіх трьох
видів колбочок дає відчуття білого кольору. Чорний колір сприймається в
тому випадку, якщо колбочки не збуджуються. Підтвердження дана теорія
одержала в 1959 році, коли експериментально було встановлено, що в
сітківці ока одні колбочки містять пігмент із максимумом поглинання в
синій частині спектра, а інші – в червоній, треті – в зеленій. Виходячи з
положень викладеної теорії, якщо окремі види колбочок або всі одразу не
виконують свої функції, то це призводить до виникнення певних порушень
у сприйнятті кольорів людиною. Зазначені порушення можуть бути
загрозливими для людини, тому що кольори часто використовують в
якості носія інформації про певні небезпеки, які можуть загрожувати
здоров’ю та життю людей, тому виключно важливо своєчасно та вірно їх
інтерпретувати. Прикладом можуть слугувати застосування кольорів та
знаків безпеки на підприємствах. Їх основне призначення полягає у
приверненні уваги працівників до тих елементів обладнання, які можуть
бути джерелами небезпек. Також колір впливає на емоційну сферу
людини, на продуктивність праці, що може бути використано дизайнерами
при оформленні робочих місць.
Існують такі порушення сприйняття кольорів, які здатні завдати
шкоди людині [5]:
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 монохроматичний зір (повна нездатність розрізняти кольори,
сприйняття навколишнього світу в чорно-білих і сірих кольорах);
 дихроматичний зір (порушення сприйняття одного з кольорів –
найчастіше червоного або зеленого); у цьому разі підбір всіх кольорів
відбувається шляхом змішування двох основних кольорів (це дальтонізм);
 трихроматичний зір (здатність розпізнавати основні кольори
зберігається, але порушується сприйняття кольорових відтінків) – для
людини це практично норма.
Ще одна здатність ока сприймати світло різної яскравості.
Світовідчуття відрізняють від сприйняття кольору, оскільки світлові
відчуття не мають кольорового тону. Все різноманіття світлових відчуттів
вичерпується кольорами – білим, чорним і сірими будь-якої яскравості.
Порушеннями сприйняття світла, ризикованими для життя людини, є
часткова втрата світловідчуття (наприклад, гемералопія – порушення
сутінкового зору) та повна втрата світловідчуття (сліпота).
Для отримання чіткого зображення предметів на різній відстані від
людини, оптичний апарат ока має здатність переломлювати світлові
проміні, які через нього проходять, фокусуючи їх на сітківці. За умов
нормальної рефракції проміні світла від предметів збираються на сітківці [1].
Відомо, якщо мають місце будь-які порушення рефракції, це
призводить до певних спотворень у сприйнятті як розміру предметів, так і
відстані до них, що надто небезпечно для людини, оскільки її реакції на
небезпечні об’єкти, особливо ті, які пересуваються, будуть уповільненими,
а це може коштувати їй життя.
Виділяють наступні типи порушень рефракції, які є ризиком для
життя людини:
 міопія (короткозорість) – світлові проміні від предметів
фокусуються попереду сітківки; у цьому випадку людина бачить добре
близько розташовані предмети, а розташовані на відстані – погано;
 гіперметропія (далекозорість) – світлові проміні від предметів
фокусуються за сітківкою; у цьому випадку людина бачить добре далеко
розташовані предмети, а близько розташовані – погано;
 астигматизм – це порушення зору, пов’язане з нерівномірним
заломленням світла рогівкою чи кришталиком. Зображення при цьому
нечітке і викривлене, знижується гострота зору;
 гетеротропія (косоокість) – це захворювання очей пов’язане з
відхиленням ліній зору одного ока від спільної точки фіксації з
порушенням бінокулярного зору.
Можна народитися абсолютно здоровою людиною і, нехтуючи
станом своїх очей, роздобути різні порушення.
Слуховий аналізатор сприймає звукові сигнали, трансформує
механічну енергію звукових коливань у нервове збудження, що
суб’єктивно сприймається як звукове відчуття [4].
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Розрізняють такі види порушень роботи слухового аналізатора:
 стійкі порушення слуху – можуть бути наслідком фізіологічних
процесів в організмі людини (стареча туговухість) або механічних
ушкоджень слухового аналізатора (які частіше за все виникають у
результаті тривалого впливу значних рівнів шумів (наприклад, робота у
штампувальному цеху) або перенесених захворювань (наприклад, корі,
скарлатини та ін.).
 глухота – може бути вродженою або надбаною внаслідок
захворювань (наприклад, внутрішнього вуха й слухового нерва, глухота
при цьому може бути як на одне, так і на обидва вуха) або в результаті
впливу шуму великої інтенсивності (наприклад, вибух).
Порушення слуху позначаються в першу чергу на ефективності
мовної комунікації людини, ізолюють її від навколишнього світу і
порушують нормальну життєдіяльність.
Нюховий аналізатор здійснює сприйняття й аналіз пахучих речовин,
хімічних подразників зовнішнього середовища, а також прийнятої їжі [3].
Багата палітра запахів, що оточують людину, відіграє надзвичайно
важливу роль у сенсорній аферентації ЦНС, в організації багатьох
усвідомлених і неусвідомлюваних реакціях організму. Чутливість людини
до запаху залежить від виду пахучої речовини, її концентрації,
місцезнаходження (наприклад, у воді, повітрі), температури, зволоження,
швидкості руху повітря, тривалості впливу та інших факторів [4].
Розрізняють такі види порушень роботи нюхового аналізатора, які
ведуть до певних ризиків:
 паросмія – неправильне сприйняття запахів;
 гіпосмія – зниження гостроти нюху (поріг сприйняття запаху
зростає) в результаті захворювання слизової оболонки носа або нюхового
нерва. Вона може бути повною (зниження гостроти нюху до всіх запахів)
або частковою (зниження гостроти нюху до певних запахів);
 агнозія – нюхові галюцинації за відсутності пахучих речовин;
 гіперосмія (загострення нюху (поріг сприйняття запаху тимчасово
знижується)) – для людини це практично норма;
 аносмія – відсутність сприйняття запахів, яка найчастіше виникає
при анатомічних змінах у порожнині носа (поліпи, запальні процеси тощо).
Смак – відчуття, яке виникає в результаті дії хімічних подразників
(харчових і нехарчових речовин) на рецептори язика й ротової порожнини.
Смак є складним відчуттям, оскільки хімічні подразники сприймаються в
комплексі з термічними, механічними й нюховими [1]. Смаковий
аналізатор аналізує, контролює якість їжі, стимулює секрецію травних
залоз і всього апарата травлення.
Види порушень роботи смакового аналізатора:
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 агевзія – втрата смакових відчуттів (наприклад, у результаті
ураження провідникового апарату й центрального відділу смакового
аналізатора);
 гіпогевзія – зниження смакової чутливості;
 дисгевзія – зіпсування сприйняття смакових подразників (солодке
здається солоним), що є симптомом деяких захворювань травної системи.
Отже, при порушенні роботи сенсорних систем (аналізаторів)
виникають складнощі сприймання, уявлення та з’являються ризики для
життя людини. Своєчасне усунення порушень у роботі аналізаторів дасть
змогу своєчасно розпізнавати потенційні небезпеки, оцінювати їх, уникати
ризиків.
1.
2.
3.
4.
5.
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НЕБЕЗПЕЧНІ ТВАРИНИ ФАУНИ УКРАЇНИ: ВИДИ,
РИЗИКИ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Серед небезпечних тварин фауни України є значна кількість
безхребетних та хребетних, існують своєрідні рейтинги найотрутніших та
найнебезпечніших істот. Тема ця популярна як серед журналістів
друкованих видань, так і серед тележурналістів. Про кліщів, павуків,
комарів, змій та інших тварин доволі часто пишуть у журналах, газетах,
електронних виданнях, створюють відеорепортажі. Здавалося б –
інформації вдосталь і вона доступна, але щороку маємо численні випадки,
внаслідок яких люди потерпають від тварин, і, навіть, гинуть.
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Метою роботи є аналіз небезпечної фауни, ризиків, пов’язаних із
тваринами та заходів безпеки.
Своєрідною ілюстрацією недостатнього рівня знань небезпечних
видів тварин фауни України є опитування студентів. У лютому 2016 року
нами було роздано анкети 53 студентам НЛТУ України. Середній вік
опитаних – 21 рік. Серед них четверо дівчат, решта – хлопці. Гадюк
вважають отруйними 26 %, в цілому небезпечними вважають змій 34 %.
Лише 4 % опитаних назвали отруйних земноводних. 13 % вважають
небезпечними кліщів, 19 % – павуків. Деякі студенти в анкетах назвали
тарантулів. Комірів, шершнів, ос, бджіл та деяких інших комах вважають
небезпечними 20 %. Лише 2 % вказали на те, що медузи і риби можуть
бути небезпечними для людини. Бабаків, ондатр, єнотів, вовків, зубрів,
ведмедів вважають небезпечними 40 %, щурів – 2 % студентів. 11 %
респондентів вважають ризикованими зустрічі із скаженими тваринами
(лисиці, вовки). 47 % опитаних у анкетах зазначили, що після укусу чи
ужалювання твариною людини, необхідно надати першу допомогу,
зокрема видалити із рани певну частку отрути, накласти пов’язку, джгут та
вжити інших заходів. 40 % вказали на необхідність госпіталізації
потерпілих. 2 % студентів зазначили про доцільність звернення у МНС.
2 % вказали про необхідність прийому протиалергічних ліків.
Небезпека з боку диких тварин може бути розглянута таким чином.
Серед представників фауни є паразити, які використовують людський
організм у своєму життєвому циклі більший чи менший проміжок часу.
Представниками є дизентерійна амеба, воші, аскариди, гострики, ехінокок,
комарі, кліщі та ряд інших. Отруйні тварини, для яких людина стає
випадковою жертвою – оси, шершні, бджоли, джмелі, павуки, змії.
Окремою групою слід вважати хижих тварин, що за певних обставин
нападатимуть на людину – ведмеді, вовки, рисі. Такими обставинами може
бути необачне наближення до самиці з дитинчатами чи до лігва. Загрозу
можуть становити також зубри, олені, лосі, дикі свині і ряд інших. Серед
птахів, що атакують людей найчастіше колоніальні – сірі ворони, мартини.
Агресивна поведінка сов і деяких денних хижаків може проявлятися при
наближенні людини до гнізд із яйцями чи пташенятами. Тварини, що
захворіли на сказ чи є носіями вірусу (кажани) – значна загроза для
здоров’я і життя людини. Перенощиками небезпечних інфекцій є миші,
щурі, голуби.
Отруйними та небезпечними для людини в різних куточках України
є каракурти, тарантули, бджоли, джмелі, оси, шершні, кумки, саламандри,
гадюки, морський кіт, дракончик великий, зіркогляд звичайний та інші.
Отрута цих тварин має різні механізми впливу на людину і в переважаючій
більшості випадків не є смертельною. Однак, при несвоєчасному зверненні
до медичних закладів, у потерпілих можуть виникнути значні ускладнення
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та смерть. Дія отрути на організм людини залежить від стану здоров’я
потерпілого, віку, статі, погодних умов та деяких інших чинників.
Серед перенощиків небезпечних інфекційних захворювань – ті
тварини, що контактують із продуктами харчування, водою. До них
відносяться мухи, миші, щурі, та ряд інших. Чимало ризиків стосуються
домашніх тварин – котів, собак, папуг, хом’яків та інших представників
фауни. Перенощиками інфекцій часто є комарі та кліщі.
Головними ризиками, пов’язаними із тваринами є: 1) небезпека від
укусу; 2) небезпека від ужалювання, 3) небезпека від подряпин та
механічних ушкоджень; 3) небезпека від опіків та подразнень шкіри і
слизових оболонок (медузи, кумки, саламандри, ропухи).
Заходами безпеки, якими має керуватися людина в природних
умовах, вдома, під час подорожей та за інших обставин, є: 1) достатній
рівень знань переліку небезпечних тварин і місць їх поширення; 2) знання
способів запобігання укусам, ужалюванням і нападам тварин; 3) наявність
аптечки з необхідними медикаментами; 4) знання телефонних номерів
швидкої допомоги, МНС.
Небезпечних тварин необхідно вивчати у дитячих дошкільних
закладах, у школах, коледжах, університетах, на підприємствах тощо.
Ефективні способи запобігання укусам, ужалюванням і нападам тварин –
ознайомлення із місцевими видами тварин, захисний одяг, взуття,
репеленти, адекватна поведінка. Аптечка вкрай необхідна сучасній людині
як вдома, так і за його межами (під час відпочинку на природі, на екскурсії
тощо). Подбати про наявність антисептиків, стерильного перев’язочного
матеріалу, протиалергічних та знеболюючих препаратів повинна кожна
доросла людина. Номер швидкої допомоги зобов’язаний знати кожен
громадянин. Контактні телефони МНС варто знати в першу чергу тим, хто
планує вирушати в мандрівки у віддалені від населених пунктів місця,
наприклад, в гори.
В підсумку хочемо зазначити, що фауна України представлена
значною кількістю видів. Серед них є такі, що мають отруту, яка є
небезпечною для людини. Велика частка видів – перенощики паразитарних
та інфекційних захворювань. Практично кожен представник фауни за
певних обставин може становити ризик для здоров’я людини.
Інформування населення у доступній формі про ризики від тварин –
найефективніша профілактика укусів, ужалювань, нападів тощо.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАТИВНОМ ПОДХОДЕ В
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В ВАЛЕОЛОГИИ
Современное образование и нынешняя педагогика все отчетливее
приобретают черты, свойственные информационному обществу. К
педагогическим явлениям новейшего времени относится и так называемый
интегративный подход. Как известно, «интегративный подход является
комплексным методом, основными чертами которого выступают
целостное рассмотрение, выделение главного фактора и группировки
вокруг него остальных…» (Кедров Б. М. Взаимодействие наук. – М.:
Наука, 1984. 320 с.). Интегративный подход в образовании строится на
том, что определяющая роль в обучении принадлежит информации.
Целенаправленное информационное воздействие на человека составляет
процесс образования, а формирование системы смыслов относительно
актуального или возможного положения вещей в окружающем нас мире –
его результат.
Наши исследования показывают, что, занимаясь познавательной и
предметно-практической деятельностью, человек настраивается на
восприятие внешних информационных потоков, которые можно
представить тремя их группами (рис. 1). Источниками этих
информационных потоков являются: ноосфера, проявляющая себя как
воздействие со стороны природы в ракурсе ее информационных
возможностей; социум, проявляющий себя как воздействие со стороны
цивилизации в ракурсе ее практических реализаций; культура,
представленная ее отдельными составляющими (научной, инженернопрактической и гуманитарно-художественной) и задающая общую модель
организации образования.
Опыт показывает, что результативное образование всегда включает в
себя три взаимозависимые и дополняющие друг друга составляющие:
научение (a teaching), социализацию (a socialization) и культурацию (a
culturation). По сути, это три взаимосвязанных процесса информационного
обмена учащегося с окружающей его средой (информационнообразовательным пространством). Нами исследованы закономерности
протекания этих процессов. Так, научение (1 на рис. 1) и сопровождающее
его развитие информационно-знаниевой или, другими словами,
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когнитивной системы (cognitive system) субъекта информационного
воздействия
требуют
постепенности
и
последовательности.
Информационно-знаниевые потоки транслируются в информационном
пространстве через социум и агентов социализации индивида (2 на рис. 1),
обеспечивая социализацию учащегося. При этом результативность всех
информационных воздействий на обучаемого определяется его
культурным уровнем и спецификой его культурного окружения.
Культурация (3 на рис. 1) – это процесс культурных приобретений
индивида, процесс его обучения традициям и нормам поведения в
конкретной культуре на определенном этапе ее исторического развития.
Она проявляется как развитие способности оценивать все сущее, включая
самого себя, выстраивая в своем сознании определенную систему
ценностей. Важно понимать, что ценностные ориентации нельзя
передавать таким же способом, как передаются знания. В отличие от
знаний ценности не безличны, они «усваиваются переживанием, а не
логическим пониманием и запоминанием» (проф. М.С. Каган, 1921–2006).

Рис. 1. Источники направленных на учащегося информационных потоков
(ноосфера; социум; культура) и схема их реализации в информационнопедагогической ситуации (научение; социализация; культурация)
Современному
образованию
присуща
множественность
элементарных информационных процессов, их различные сочетания
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между собой. Образовательная практика требует создания совокупности
особых условий и обстоятельств в виде информационно-педагогической
ситуации, в которой представлено все множество информационных
воздействий на учащегося. Сегодня человек стремится к знаниям,
обретение которых побуждает его к изучению все усложняющихся
отношений с реальностью. В идеале – образовательные программы
должны включать все знания всех наук. На практике – включить все
многоотраслевые научные знания в ограниченные по объему и времени
учебные программы в том же виде, в каком они существуют в науках,
невозможно. Как результат – возникает проблема интеграции
многоотраслевого научного знания в ограниченном круге учебных
дисциплин. Ее успешное решение зависит от правильной селекции
информационных потоков (1–3, рис. 1) для тех или иных интегративных
образовательных
программ,
среди
которых
–
Безопасность
жизнедеятельности (БЖД) и Валеология.
Содержание основных информационных потоков, которые
фокусирует на себе студент при изучении данных дисциплин, указано в
табл. 1.
Таблица 1. Содержание основных информационных потоков,
воздействующих на учащегося при изучении БЖД и Валеологии
Учебная
дисциплина
БЖД
Валеология

НАУЧЕНИЕ
1
Риски, рискориентированный
подход

СОЦИАЛИЗАЦИЯ
2

КУЛЬТУРАЦИЯ
3

Социальная
безопасность

Культура
безопасности

Физическое развитие

Образ жизни

Валеологическая
культура

Мы уже ставили вопрос о создании интегративной метадисциплины
«Безопасность
человека»,
которая
могла
бы
обеспечить
наддисциплинарный
уровень
формирования
профессиональных
компетенций в области безопасности человека. Важный этап продвижения
в этом направлении – разработка тезауруса метадисциплины,
необходимого для эффективного усвоения понятий, общей понятийной
структуры и всей предметной области. Проблема состоит не в
собирательности знания, а в системно-целостном анализе реальности и
деятельности в ней человека.
Очевидно, такие же проблемы стоят и перед Валеологией, которая
также должна быть интегративной, должна развиваться с учетом
синергетических принципов на стыке дисциплинарного знания,
потребностей социума и культуры, «воплощающей ценности истины,
добра и красоты» (В. Виндельбанд).
Интегративный подход к учебным дисциплинам невозможен без
синтеза двух парадигм – формальной, принятой в данном сообществе, и
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неформальной, отражающей ее понимание и интерпретацию в пределах
мировоззрения реформаторов образования.
Согласно закону необходимого разнообразия (law of requisite variety)
Уильяма Эшби «управление системой возможно лишь тогда, когда
разнообразие управляющих действий, по крайней мере, не меньше
разнообразия возмущений на входе в систему». Поэтому реализация
интегративного подхода применительно к педагогической практике
требует «людей, которые сами делают свою историю» (К. Маркс), причем
не волюнтаристически, а в сотрудничестве со становящимся социальным
целым, открывая внутренние тенденции развития педагогических систем.
Интегративный подход в изложении курса БЖД авторы реализовали
в первом (2012) и втором (2014) изданиях учебного пособия «Безпека
життєдіяльності. Університетський курс» (гриф МОНУ № 1/11-4821 від
10.04.12). Внедрение этих пособий в учебный процесс существенно
повысило качество обучения вследствие формирования самого
рационального способа усвоения учебного материала, установления и
упрочения ассоциативных связей между новым и ранее усвоенным
материалом, реализации интегративного подхода в обучении.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ
ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Постановка наукової проблеми. Масштаби поширення вірусу
імунодефіциту людини набули глобального характеру і постають реальною
загрозою соціально-економічному розвитку більшості країн світу. Так, за
оцінкою ЮНЕЙДС кількість людей у світі, які живуть з ВІЛ, становила 35
мільйонів. З моменту початку епідемії інфікувалися ВІЛ приблизно78 млн.
осіб та 39 млн. осіб померли від захворювань, зумовлених СНІДом.
Починаючи з 2001 року, кількість нових випадків ВІЛ-інфекції
зменшилася на 38%. У всьому світі число людей, які заразилися ВІЛ в 2013
р. становило 2,1 млн. осіб, тоді як у 2001 р. цей показник становив 3.4 млн.
Смертність у зв’язку зі СНІДом знизилась на 35% порівняно з піковим
показником у 2005 р.: у 2013 році від хвороб, зумовлених СНІДом померло
1,5 млн людей, а в 2005 це число становило 2,4 млн. [1, 4, 5].
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За період 1987 – 2014рр. в Україні офіційно зареєстровано 264 489
випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 75 577
випадків захворювання на СНІД та 35 425 смертей від захворювань,
зумовлених СНІДом. Сьогодні в Україні дуже гостро постає проблема
погіршення ситуації ВІЛ/СНІДу через складну гуманітарну ситуацію,
бойові дії на сході країни та збільшення кількості вимушених переселенців
з Донецької та Луганської областей, адже ці регіони є одними з найбільш
ураженими епідемією. Нові загрози постають, коли не всі хворі можуть
отримати доступ до життєво необхідних ліків, серед переселенців може
зростати ризик повернення до вживання наркотичних речовин через
тяжкий психологічний стан та складні життєві обставини.
Мета дослідження: проаналізувати сероепідеміологічні показники
циркуляції ВІЛ ½ серед населення Волинської області та дослідити
імунологічну і вірусологічну ефективність застосування АРТ.
Так, на Волині епідемія охопила всі адміністративні райони області і
станом на 01.01.2015 виявлено 4247 осіб з антитілами до ВІЛ. Протягом
останніх 5-ти років спостерігається стабілізація показників захворюваність
на ВІЛ-інфекцію [6, 9]. За підсумками 2014 року Волинська область,
відноситься до областей з низьким рівнем розповсюдження ВІЛ-інфекції.
В 2014 році в області було зареєстровано 264 випадки вперше
встановлених діагнозів ВІЛ-інфекції (включно з дітьми, які народжені ВІЛінфікованими жінками, з невизначеним ВІЛ-статусом), що на 100 тис.
населення становить 25,4 (Україна 2013 – 47,6). За останні 3 роки в
області спостерігається тенденція до зниження захворюваності на ВІЛінфекцію[2,3,9], (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка захворюваності на ВІЛ-інфекцію за 2010–2014роки
(на 100 тис. населення)
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Оскільки епідемія в області триває дев’ятнадцятий рік, то у все
більшої кількості інфікованих, хвороба переходить у кінцеву стадію –
СНІД. Протягом останніх 5-ти років захворюваність на СНІД зросла на
31,7% і в 2015 році становила 13,9 на 100 тис. нас. (Україна 2013 – 20,6). За
весь період епідемії (1996 – 2013 роки) захворіло на СНІД 860 осіб
(82,91 % на 100 тис. населення), померло 459 (44,25 % на 100 тис.
населення).
На сьогодні як в Україні так і в області є тенденція, що
характеризується зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального
на статевий. Протягом останніх років в області зменшується частка
парентерального шляху інфікування в середовищі споживачів ін’єкційних
наркотиків (з 39,5 % в 2005 році до 16,67 % в 2014 році.) та продовжується
поширення ВІЛ-інфекції на благополучні прошарки населення що
зумовлює зростання статевого шляху інфікування (з 31,2 % в 2005р. до
68,18 % в 2014 році).
В комплексі заходів протидії епідемії ВІЛ/СНІД важливе місце
займає специфічна високоактивна антиретровірусна терапія (ВААРТ).
Ефективне пригнічення реплікації вірусу попереджає у пацієнтів розвиток
опортуністичних інфекцій, забезпечує продовження і підвищення якості їх
життя. Охоплення АРТ у Волинській області почалось в 2005 році і станом
на 01.01.2015 р. становило 869 осіб від 1700, які перебувають під
медичним наглядом.
Для визначення імунологічної та вірусологічної ефективності
ВААРТ нами було проаналізовано показники імунної системи – значення
CD4+ хелперної субпопуляції Т-лімфоцитів, та вірусного навантаження у
100 пацієнтів (50 жінок і 50 чоловіків), які перебувають на терапії
протягом 3 років (рис. 2, 3). Кількість СД4+-лімфоцитів визначали
методом проточної цитометрії, який є максимально стандартизованим і
дозволяє оцінити імунний стан ВІЛ-інфікованого пацієнта. Основою
методу є специфічне зв’язування поверхневих антигенів клітин крові з
моноклональними антитілами, які кон’юговані з флуоресцентною міткою.
Вивчались дані показників на початку терапії, через 6 міс., і на протязі
трьох років лікування. Різні комбінації АРВ-препаратів на протязі
лікування сприяли стабільному росту абсолютних значень CD4+ Тлімфоцитів, як у чоловіків так і у жінок, що зумовило за перші півроку
терапії збільшення у 1,85 рази від початкових значень на момент початку
терапії (CD4+ абс.знач. – 148,91 кл.), а на протязі наступних трьох років
лікування відбувалося стабільне зростання середніх значень CD4+ майже у
3 рази (1 рік – 339,53 кл., 2 рік – 381,12 кл., 3 рік – 435,32 кл.), що свідчить
про імунологічну ефективність терапії.
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Рис.2. Середнє значення СD 4+ T-лімфоцитів у 100 пацієнтів, які
отримують ВААРТ протягом трьох років.
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Рис. 3. Порівняльна характеристика показників СD 4+ T-лімфоцитів у
чоловіків та жінок які отримують ВААРТ
Щодо вірусного навантаження, яке визначалось методом ЗТ-ПЛР
(полімеразна ланцюгова реакція з попереднім етапом зворотної
транскрипції) на базі вірусологічної лабораторії Українського центру
СНІД, то за 6 міс. від початку лікування тільки у 4 % пацієнтів, а на
другому і третьому році – у 2 % показники перевищували 2000 РНК
копій/мл, у решти пацієнтів показники не перевищували 40 РНК-копій/мл.
Так, у 98 % пацієнтів на третьому році лікування спостерігалась
вірусологічна ефективність терапії.
Отже, така висока ефективність АРВ-терапії може свідчити про те,
що у групах пацієнтів незалежно від статті була висока прихильність до

143

АРТ та не було виявлено резистентних форм ВІЛ. Зазначена
закономірність вказує на слабку інтенсивність циркуляції серед ВІЛінфікованих Волинської області препарато-стійких штамів ВІЛ, що
пояснюється низькою доступністю ВААРТ на початку епідемії, а також і
тим, що при відсутності такої терапії частка стійких штамів ВІЛ у
популяції вірусу була мінімальною в силу їх меншої життєздатності у
порівнянні із дикими штамами.
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ЩОДО ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ПОБУТІ
Щорічно працівники Державної служби України з надзвичайних
ситуацій проводять планові пожежно-профілактичні рейди серед
мешканців житлового сектору, роз’яснюють основні протипожежні вимоги
щодо
експлуатації
опалювальних
пристроїв
та
побутових
електроприладів..
Згідно з статистикою кількість таких пожеж внаслідок порушень ПБ
при влаштуванні та експлуатації електроприладів, електроустановок,
приладів опалення стан складає 21,7 %. Тобто електропобутові прилади
стають частим джерелом виникнення пожеж.
Зокрема, здається, що холодильник найбільш безпечний побутовий
електроприлад, ніж телевізор, але збитки, спричинені пожежами від
холодильників, перевищують мільйони гривень. Зокрема, під час
розмороження холодильників старих типів, що не мають пристроїв
автоматичного розмороження, їх обов’язково необхідно вимкнути з
розетки, оскільки у порожнього холодильника працюючого достатньо
тривалий час в холостому режимі може відбутися перевантаження
електропроводки, що призведе до виникнення займання і пожежі.
Загоряння холодильника попередити можна, якщо виконувати
декілька правил. Від’їжджаючи на відпочинок або у відрядження,
необхідно відключити всі побутові прилади, особливо холодильник якщо
той старий. Десять років для холодильника – це вже вік. Друге – технічне
обслуговування. Якщо робота цього побутового приладу не викликає у вас
ніяких претензій, бажано періодично запрошувати фахівців для його
огляду та профілактики. Бо однією із причин пожежі може стати займання
обмотки двигуна внаслідок короткого замикання, механічного
пошкодження проводів від підсиленої вібрації на ослаблених від часу
болтах.
Не виключено, що за часів тривалої експлуатації в електричному
колі холодильника можуть виникнуть значні перехідні опори в місцях
з’єднань та розгалужень провідників, в контактах пристроїв, або на клемах
з’єднань проводки, якщо вони мають поганий електричний контакт або
покрилися іржею.
1.
2.
3.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТИПУ ПОВЕДІНКИ
Нині в суспільстві проблеми безпеки проникли в усі сфери
життєдіяльності людини: особистісну, громадську, державну. Це потребує
формування особистості, яка усвідомлює пріоритетність забезпечення
безпеки у всіх сферах діяльності, виявляє постійну активність у підтримці
безпечного громадського та особистісного буття, прагне до збереження
фізичного і духовного здоров’я – особистості безпечного типу поведінки.
Тобто особистості, яка нездатна завдати шкоди ні людям, ні природі, ні
самій собі.
З огляду на це, мета нашого дослідження полягає в розкритті впливу
сучасних інформаційних технологій у процесі формування безпечного
типу поведінки.
Безпечний тип особистості характеризується такою поведінкою:
здатність аналізувати ризики, передбачати, небезпеки і загрози, що
залежать і не залежать від діяльності індивіда, уникати небезпеки і
небезпечних ситуацій, і в разі необхідності діяти грамотно, раціонально, з
усією відповідальністю і розумінням того, що відбувається. У зв’язку з
цим безпечний тип особистості відрізняється певним рівнем психологічної
стійкості та психофізіологічної готовності до дій в різних життєвих
ситуаціях. З іншого боку, соціальна складова такого типу особистості
передбачає активну позицію людини в суспільстві.
У цей час найбільш часто зустрічаються люди з рисами особистості
небезпечного типу поведінки, для яких характерні свідомий і несвідомий
прояв агресії. Ця агресія заподіює шкоду якості їх життя і здоров’ю,
створює небезпечні ситуації, завдає, шкоди всьому суспільству і
природному середовищу. У зв’язку з цим підготовка дітей і молоді з
урахуванням соціальних аспектів безпеки, на основі вивчення
надзвичайних ситуацій соціального характеру, способів їх запобігання,
локалізації та ліквідації, повинна займати одне з першорядних місць на
всіх рівнях освітньої сфери [2].
Таким чином, для формування безпечного типу особистості, що,
безумовно, актуально в сучасному світі і для майбутнього розвитку
соціуму й особистості, необхідно спиратися на ці складові, враховувати і
соціальне, і психологічне, і біологічне в людині. Такий підхід дозволить
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максимально наблизитися до реалізації ідеального плану виховання
гармонійно розвиненої особистості. Окрім небезпек, які загрожують
людині з боку соціуму і природи, вона й сама нерідко є причиною
створення надзвичайних ситуацій.
Цими причинами можуть стати:
небажання виконувати певні дії. Подібна поведінка може бути
відносно постійною, пов’язаною з недооцінкою людини небезпеки,
схильністю до ризику, негативним ставленням до соціальних
регламентацій, відсутністю стимулів до безпечної поведінки тощо, і
тимчасовою, коли людина знаходиться в стані неврозу, стресу,
наркотичного або алкогольного сп’яніння;
− незнання об’єкту впливу, правил безпечної поведінки та способів
їх виконання;
− невідповідність фізичних і психічних можливостей людини
вимогам соціальних реалій. Така невідповідність так само може бути
постійною (недостатня координація, концентрація уваги, невідповідність
вимогам соціального оточення та ін.) і тимчасовою (перевтома, погіршення
стану здоров’я, зниження працездатності, стрес, сп’яніння та ін.).
Питання використання сучасних інформаційних технологій в процесі
формування небезпечної поведінки може бути спірним. Все-таки,
незважаючи на очевидну міць цих методів, є сумніви, і досить
обґрунтовані, в їх «здоровому» впливі на психіку. Широке поширення в
сучасному суспільстві отримала проблема комп’ютерної залежності.
«Комп’ютерна залежність» не настільки руйнівна, як інші види
залежності (наркоманія, алкоголізм і т.д.), однак і вона може призводити
до руйнівних наслідків. Деякі з них: погіршення здоров’я, перш за все,
порушення постави і зору; підвищення агресії завдяки захопленню
агресивними комп’ютерними іграми, що поступово притуплює такі
почуття, як альтруїзм, здатність до співчуття, бажання зрозуміти іншу
людину і т.д.; втрата відчуття реальності, адже в результаті невідповідності
завищених очікувань людини її реальним можливостям у душі виникає
внутрішній дискомфорт, і як наслідок – ще більша невротизація, яка і
робить її більш безпорадною перед нагальними проблемами; у дітей, «які
живуть» у мережі, як правило, з’являються проблеми зі спілкуванням.
Втягнення спілкуванням із друзями в мережі дає можливість знайти собі
віртуального співрозмовника, практично задовольняє будь-яким критеріям.
Важливо, що при цьому не дається ніяких зобов’язань підтримувати з ним
спілкування в подальшому. Це призводить до нехтування особистісними
контактами в реальному житті [3].
Сучасне телебачення на перший погляд здається дуже розвиненою
сферою технологій, однак лише останнім часом з’явилися якісь стримуючі
рамки трансляції (наприклад, віковий рейтинг передач), які, однак, є
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більшою мірою рекомендаціями, а не правилом організації сприйняття
відеоінформації. Саме час говорити про безпеку організації сприйняття [1].
Наведені приклади, звичайно, не є єдиними і найбільш болючими.
Однак вони яскраво показують можливості використання сучасних
технологій для формування особистості взагалі, і безпечного типу
особистості зокрема. Щоб зробити блакитний екран телевізора або
монітора добрим помічником у процесі формування безпечного типу
особистості, на наш погляд, необхідно в першу чергу вести просвітницьку
діяльність серед батьків та їхніх дітей. Усе ж на сьогоднішній день існують
деякі можливості створення штучних стримуючих рамок для шкідливої
інформації, яка пошкоджує внутрішню екологію особистості. Це,
наприклад функція «батьківський контроль», яка дозволяє захистити
користувача комп’ютером від неконтрольованих переходів на сайти, які
містять інформацію агресивного чи сексуального характеру.
Інформаційне поле зараз може розглядатися і розглядається
сучасними дослідниками як один із чинників формування особистості. XXI
століття кардинальним чином перетворює предметний, знаковий і
соціальний світ новими знаковими системами. Очевидно, що «реальні» і
будь-які віртуальні спільноти, будь то комп’ютерне або телевізійне
співтовариство, розрізняються не стільки за складом, скільки за формою
комунікації. Звідси, зокрема, випливає, що усна, письмова та електронна
«культури» утворюють однорідний комплекс комунікації, породжують
зміну предметних кордонів і напрямків в науці і практиці. Національні та
мовні кордони стають умовними, мова віртуальності стає навіть не мовою
субкультури, а об’єднуючим фактором, який при цьому може сприяти
спрощенню мислення. Комп’ютерна комунікація робить людину менш
залежною від соціальних норм і сприяє формуванню довготривалих,
стійких контактів. При цьому відсутність реального місця зустрічі звільняє
обмін повідомленнями від неминучих в інших випадках обмежень:
статусу, статі, віку, спеціальності та ін. [2].
Традиційні риси соціального та біологічного життя людини
замінюються новими, в той час як на зміну різних форм громадської
організації поступово приходить інформаційне співтовариство. Зміна умов
вже визначає характер впливу на особливості розвитку нових поколінь,
особливо на розвиток стилю самопрезентації та самореалізації реальної
особистості в умовах віртуального світу. Як говорилося вище, безпечний
тип особистості – це комплексне поняття, багато в чому відображає
світогляд конкретної особистості в реаліях сучасного їй соціуму. Зараз
інформаційне поле стає частиною світогляду підростаючого покоління,
способом пізнання і об’єктом пізнання одночасно. Неможливо сказати з
повною упевненістю, чи є зміни, що відбуваються зараз, правильними чи
ні. Вони адекватні сучасності. Інтеграцію інформаційних технологій в
наше життя можна було б тільки вітати, якби її наслідком не ставало
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розмивання регіональних і культурно-історичних особливостей розвитку.
Інформаційні технології включають в себе досягнення електроніки, так
само як і математики, філософії, психології та економіки. Сучасне
суспільство наповнене і пронизане потоками інформації, які потребують
обробки. Тому без інформаційних технологій, так само як без
енергетичних, транспортних і хімічних технологій, воно нормально
функціонувати не може.
Таким чином, телебачення, преса, Інтернет здійснюють своєрідний
інформаційний вплив, на основі якого людина формує певний світогляд
щодо способу і стилю життя, моделей поведінки. Сучасні інформаційні
технології сприяють розвитку форм небезпечної поведінки, широту
поглядів там, де необхідні тверді принципи. Тому проблема інформаційних
технологій в процесі формування безпечного типу поведінки потребує
більш ширшого дослідження.
1.
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3.
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Проблема безпеки продуктів харчування – складна і комплексна
проблема, яка вимагає численних зусиль для її вирішення, як з боку
науковців, так і з боку державних органів, виробників і споживачів.
Актуальність даної проблеми з кожним роком тільки зростає, оскільки
саме забезпечення безпеки продовольчої сировини і продуктів харчування,
є одним з основних факторів, що визначають здоров’я людей і збереження
генофонду.
149

Погіршення екологічної ситуації у світі, яке пов’язане, перш за все, з
антропогенною діяльністю людини, вплинуло на якісний склад їжі.
Інтенсивний розвиток сільського господарства і промисловості призвело
до збільшення шкідливих для організму людини викидів у навколишнє
середовище рідких і газоподібних технічних відходів. Тому, говорячи про
безпеку продуктів харчування, необхідно в першу чергу ставити питання
про екологічно чисту сировину для їх виробництва [1].
Саме з продуктами харчування в організм людини з навколишнього
середовища надходить до 70 % забруднювачів різної природи. Це
пов’язують із погіршенням природно-кліматичних умов вирощування
сільськогосподарської
продукції,
хаотичним
й
неунормованим
використанням агрохімікатів, гормональних препаратів та антибіотиків,
високою
зношеністю основних
засобів
підприємств
харчової
промисловості унаслідок домінування застарілих технологій перероблення
продовольчої сировини, їх багатостадійності та складності відстеження й
регулювання виробничих процесів. Це свідчить, по-перше, про низький
рівень контролю над процесами виробництва продовольчої сировини і
харчової продукції зі сторони безпосередньо виробників, а по-друге, про
відсутність системи державного нагляду за безпечністю та якістю
харчових продуктів, що реалізуються на вітчизняних продовольчих ринках
[2].
Екологічно безпечні продукти харчування – це продукція, отримана з
екологічно безпечного сировини за технологіями, що виключає утворення і
накопичення в продуктах потенційно небезпечних для здоров'я людини
хімічних і біологічних речовин і відповідає медико-біологічним вимогам і
санітарним нормам якості продовольчої сировини і харчових продуктів.
Безпека харчових продуктів гарантується встановленням і дотриманням
регламентованого рівня вмісту будь-яких забруднювачів. Центральною
ланкою системи забезпечення безпеки харчових продуктів є організація
контролю і моніторингу за їх забрудненням. Погіршення якості
тваринницької та рослинної сировини з екологічних причин змінює
технологічні характеристики сировини для переробних галузей. Внаслідок
цього різко знижується вихід готової продукції, збільшуються відходи
сировини, зменшуються терміни його зберігання. Так, за останні роки
знизилися цукристість цукрових буряків, олійність соняшнику, масова
частка крохмалю картоплі, вміст білка і жиру в молоці, вміст сухих
речовин в овочах. Крім того, в результаті екологічного впливу на
навколишнє середовище, що змінює генетику, багато плодових дерев і
овочевих культури починають продукувати плоди і бульби неправильної
форми, які не підлягають механізованому миттю та чищенню, тривалому
зберіганню. До 50% вирощеної картоплі не відповідає вимогам стандарту.
Через високий вміст шкідливих речовин, що потрапили в молоко з
навколишнього середовища, від 20 до 50 % його непридатне для
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виробництва продуктів дитячого харчування.
Причиною різкого погіршення здоров’я населення є присутність в
їжі біологічних агентів, пестицидів, ветеринарних лікарських препаратів,
радіонуклідів, мікроорганізмів, токсичних сполук. Значна частка (70 %)
небезпечних речовин надходить в організм людини з водою, повітрям,
продуктами харчування. Особливе занепокоєння повинно викликати
вживання дітьми їжі, що містить чужорідні речовини.
Контамінанти потрапляють і накопичуються в харчових продуктах
по ходу як біологічного ланцюга, що забезпечує обмін між живими
організмами і повітрям, водою і ґрунтом, так і харчового ланцюга, яка
включає всі етапи виробництва продовольчої сировини і харчових
продуктів, а також їх зберігання, пакування та маркування. Однією з
причин зростання кількості захворювань є порушення захисної функції
органів, які знешкоджують і виводять токсичні речовини з організму
(печінки, легенів, шкіри, нирок, імунної системи), в результаті чого в
організмі відбувається надмірне накопичення шкідливих речовин, що
надходять як із зовнішнього середовища, так і утворюються в результаті
порушення біохімічних процесів [2, 4].
До недавнього часу обмеження щодо вмісту шкідливих речовин
висуваються тільки до кінцевого продукту – харчових продуктів, і не
поширювалися на сировину, з якого вони виробляються. Це глобальне
завдання і її вирішення вимагає значного часу.
Зниження екологічної безпечності на стадії виробництва сировини
рослинного і тваринного походження набуває важливого значення,
оскільки відбувається засвоєння і накопичення хімічних речовин в
біологічних організмах. При цьому на думку науковців, важливе значення
має визначення коефіцієнта біоконцентрації – збагачення хімічною
сполукою організму в результаті прямої дії із навколишнього середовища,
без врахування забруднень харчування. Так, одержані експериментальні
дані свідчать про те, що риба і морепродукти мають коефіцієнти
біоконцентрацї, що в десятки разів перевищують аналогічні величини для
м’яса і рослинної сировини. Зниження екологічної безпеки харчової
продукції на стадії переробки може відбуватися у процесі подрібнення,
сушіння, теплової обробки, введення додаткових компонентів. Один із
видів забруднювачів – забруднення продуктами згорання палива (диоксид і
оксид вуглецю, альдегіди, феноли, оксиди сірки, азоту тощо). Так, оксиди
азоту призводять до утворення на поверхні зерна нітритів і нітратів, які у
великих концентраціях мають токсичні дію [4].
Окремою проблемою є забруднення продуктів харчування на стадії
упакування і зберігання. Це пов’язано в першу чергу з тим, що поряд із
традиційними матеріалами такими як деревина, папір, все більше
застосування мають полімери, які поєднуються з іншими видами тари.
Відомо, що полівінілхлорид може містити залишкову кількість
151

вінілхлориду, який мігрує у харчові продукти із тари і здатен
трансформуватися у канцерогенну сполуку хлорепоксиетилен. Є дані, що
підтверджують виявлення вінілхлориду у фруктових соках, які були
упаковані у пляшки з полівінілхлориду. Для упаковки харчових продуктів
дозволяється використання матеріалів, дозволених для контакту із
продуктами харчування [4, 5].
У процесі зберігання харчові продукти можуть бути заражені
мікотоксинами, які як відомо, мають канцерогенну дію. Основними
забруднювачами для зернових продуктів є дезоксиніваленол; для горіхів і
насіння олійних культур – афлатоксин В1; для продуктів переробки
фруктів і овочів – патулін. Тому, згідно медико-біологічних норм не
допускається присутність мікотоксинів у продовольчій сировині і
продуктах призначених не тільки для дитячого харчування, але й
дієтичного харчування [3, 6].
Висновки. Моніторинг, або система постійних спостережень за
чистотою і рівнем забруднення продовольчої сировини і харчових
продуктів чужорідними речовинами, вимагає створення нормативної та
методичної бази, підготовки висококваліфікованих кадрів фахівців
екологів-аналітиків. Разом з тим попереду ще багато роботи по розробці
нормативно-технічної документації на сировину і продукцію, приведення
її у відповідність з міжнародними вимогами безпеки, створенню системи
стандартів, що регламентують методи і засоби контролю показників
безпеки. Підвищення екологічної безпеки харчових продуктів, харчової та
сільськогосподарської продукції сприяє впровадження в організаціях і
підприємствах з переробки і виробництва харчових продуктів Системи
аналізу ризику та контролю критичних точок (НАССР), згідно із
законодавством в країнах Європейського Союзу і ряді інших розвинутих
країн світу. В умовах занепаду ринкової економіки, перевага за
екологічними показниками безпечності продукції може послужити
серйозним економічними стимулом для її виробництва.
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ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ
Самосвідомість, як відомо, є одним із найважливіших і вельми
складних утворень у структурі особистості. Про складність цього поняття
свідчить саме його визначення: «Самосвідомість – це усвідомлення
людиною самої себе як члена певних соціальних груп, спільнот,
суспільства, своїх взаємин з навколишнім світом, іншими людьми, власних
дій і вчинків, думок, почуттів і загалом всього розмаїття тілесних,
духовних, загальнолюдських та індивідуально своєрідних, неповторних
особистісних характеристик».
Низький рівень сексуально-просвітницької роботи серед дітей та
молоді переважно зумовлений непідготовленістю вчителя до прищеплення
хлопчикам і дівчаткам культури статевої поведінки, до такої організації
виховної роботи, яка б підсилювала необхідні для виконання статевих
ролей якості та вміння. Більшість педагогів не маючи належної фахової
кваліфікації з питань сексології, психології статі, психологічно не готові до
ведення інформаційно-освітньої роботи. Спроби ж окремих учителів,
медичних працівників, психологів надолужити прогалини в статевому
вихованні школярів лишаються малоефективними, оскільки не
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підкріплюються системою навчально-виховних заходів. При цьому,
досягти потрібного рівня підготовки можливо за умов використання
сучасних технологій навчання, побудованих на інтерактивних методах, які
розвивають творчі і дослідницькі навички.
Серед умов підвищення професійної підготовки педагогічних
працівників низка дослідників розглядають досягнення результатів не за
допомогою диференціації підготовки, а як процес зміни педагогічних умов,
тобто використання нових та адаптацію звичних технологій навчання до
індивідуальних та професійних потреб студента, активне використання
індивідуальних та групових форм роботи під час професійної підготовки.
Однією з таких форм є тренінгова технологія, що виступає колективною
формою організації навчання, допомагає здійснити підготовку з
урахуванням індивідуальних особливостей, сприяє самореалізації
майбутнього професіонала і вибору адекватного темпу навчання.
Тренінг (від англ. to train), що означає «навчати, тренувати,
дресирувати» – це одночасно: цікавий процес пізнання себе та інших;
спілкування; ефективна форма опанування знань; інструмент для
формування умінь та навичок; форма розширення досвіду. Під час
тренінгу створюється неформальне, невимушене спілкування, яке
відкриває перед групою безліч варіантів розвитку і вирішення проблеми,
заради якої вона зібралася. Як правило, учасники в захваті від тренінгових
методів, тому що вони роблять процес навчання не обтяжливим [5].
На основі опрацьованих літературних джерел, у якості одного із
варіантів, пропонуємо план тренінгових занять на тему: «Прояви
обізнаність і обачливість». Їх мета — підвести молодь до розуміння того,
що ВІЛ, СНІД, ІПСШ (інфекції, що передаються статевим шляхом),
незапланована вагітність — це поведінкові ускладнення, запобігти яким
можна через формування власних навичок відповідальної поведінки;
завдання — надати молодим людям інформацію про стать, статеві
стосунки та психофізіологічні зміни, що пов’язані з процесом статевого
дозрівання; акцентувати увагу учасників занять на фізіологічних
особливостях процесу статевого дозрівання; ознайомити дівчат і юнаків зі
шляхами поширення та наслідками ВІЛ, СНІД та ІПСШ; сформувати у
молодих людей розуміння власної відповідальності за ризик інфікування
ВІЛ та ІПСШ, а також виникнення незапланованої вагітності; сприяти
зміні мотивації статевої поведінки дівчат і юнаків, підвищенню їх
самосвідомості на користь репродуктивного здоров’я та індивідуального
захисту від ВІЛ, СНІД, ІПСШ; формувати у молодих людей толерантне
ставлення до ВІЛ-інфікованих; надати практичні рекомендації студентам,
майбутнім вчителям, щодо організації просвітницької роботи з безпечної
поведінки серед дітей, підлітків, однолітків.
Тематикою занять передбачено опрацювання, протягом 12 годин,
таких тем: «Стать і статеві стосунки», «Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)
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і синдром набутого імунодефіциту (СНІД)», «Інфекції, що передаються
статевим шляхом (ІПСШ)», «Ризикована поведінка», «Формування
відповідальної безпечної поведінки». Основні поняття для засвоєння:
стать, статеві стосунки, сексуальність; ВІЛ/СНІД, шляхи передачі ВІЛ;
ІПСШ; ступені ризику; ризикована поведінка, відповідальна поведінка.
Для визначення ефективності такої форми роботи нами було
проведене анкетування учасників тренінгу (всього 56 осіб) — студентів І,
ІІ курсу природничо-географічного факультету Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини.
Вибір абітурієнтів тренінгу був зумовлений не тільки віком
учасників (у переважній більшості 17−18 років), а й напрямом їх
професійної спеціалізації, адже саме від учителя біології, зазвичай, чекають
проведення просвітницької роботи щодо підвищення мотивації до
здорового способу життя серед школярів.
Анкетування проводилось до і після проведення тренінгових занять
на теми: «Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) і синдром набутого
імунодефіциту (СНІД)», «Інфекції, що передаються статевим шляхом
(ІПСШ)».
Питання анкети були згруповані у декілька блоків, що визначало
основні напрями аналізу досліджуваного матеріалу, а саме: вік початку
статевого життя та наявність систематичних статевих контактів; рівень,
вік, джерела поінформованості учасників тренінгу у поняттях ВІЛ, СНІД,
ІПСШ; рівень поінформованості про появу, прояви, способи інфікування,
поширення та відповідальність за поширення ВІЛ, СНІД, ІПСШ;
прогнозована модель поведінки у разі інфікування ВІЛ, СНІД, ІПСШ; оцінка
використання тренінгу у педагогічній діяльності.
Результати анкетування свідчать, що середній вік початку статевого
життя (17−18 років, 65 %) та наявність регулярних статевих контактів
(37 %) серед респондентів відповідають середньостатистичним даним в
межах України.
Всім учасникам тренінгу відомі поняття ВІЛ, СНІД, ІПСШ. Середній
вік отримання інформації для них – 11−14 років (55 %), при цьому до 10
років з ними були знайомі 32 % респондентів, а решта (13 %) – отримали
інформацію про ВІЛ, СНІД, ІПСШ після 15 років. Позитивним, на нашу
думку, є те, що 66% респондентів отримали її в процесі навчання, серед
решти: 4 % – від батьків, 5 % — від лікарів, 10 % – із засобів інформації,
інші 15 % – не пам’ятають; 57 % учасників отримали її від вчителів, 16 % –
із літератури, 10 % – від лікарів, 17 % – із інших джерел, що свідчить про
достатньо високу роль у просвітницькій діяльності школи та засобів
масової інформації.
У питаннях поінформованості про появу, прояви, способи
інфікування, поширення та відповідальність за поширення ВІЛ, СНІД,
ІПСШ учасники тренінгу виявляють досить високу обізнаність, але
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виявлена чітка тенденція до зростання її рівня після проведення
тренінгових занять.
При аналізі прогнозованої моделі поведінки у разі інфікування ВІЛ,
СНІД, ІПСШ позитивним вважаємо обізнаність респондентів у
незалежності можливості інфікування від будь-яких факторів (стать,
освіта, національність, соціальний статус тощо) та наслідках відсутності
лікування від зазначених хвороб (відповідно 93 % та 79 %). Посилює надію
те, що 46 % та 43 % молодих людей вважають можливим звернутися до
батьків та до лікарів у разі виникнення проблеми і 55 % та 21 % опитаних
передбачають обговорення цих питань із медичними працівниками та у
родині, адже вчасно розпочате лікування може мати досить суттєву
ефективність, або обмеження поширення захворювання. Враховуючи вік
респондентів та їх досить обмежений життєвий досвід, сподіваємось, що у
52 % опитуваних не зміниться відповідь на питання про толерантне
ставлення до інфікованих на ВІЛ та хворих на СНІД та ІПСШ.
На питання оцінки використання тренінгу у педагогічній діяльності
всі респонденти дали високі позитивні відповіді: 86 % – вважають
доцільною таку форму проведення занять; 95 % – налаштовані її
використовувати у своїй подальшій діяльності; 88 % – вважають, що таку
форму роботи, враховуючи доступність подання інформації, необхідно
застосовувати і у інших сферах для всебічного розвитку молоді.
Отже, тренінг сприяє інтенсивності навчання, результат якого
досягається завдяки власній активній роботі його учасників. Знання не
подаються в готовому вигляді, а стають продуктом активної діяльності
самих учасників. У центрі уваги виступає – самостійне навчання студентів,
і, як наслідок, розширення самосвідомості, підвищена мотивація та
інтенсивна їх взаємодія.
Сподіваємось, що проведені тренінгові заняття, як форма підготовки
педагогічних кадрів, допоможе створити значущі для формування
майбутнього вчителя якості та відносини, сформувати нові уміння та
навички, визначити соціальну позицію та погляди на різні соціальнопедагогічні явища, покращати здібності, індивідуальні якості, професійну
діяльність в майбутньому.
1.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ
Питание – нередко самый важный элемент оздоровления. Пищевые
аллергии – основная причина многих заболеваний, а адекватное питание
основа здоровья. Таким образом, зачастую избежать проблем со здоровьем
помогает не использование лекарств а простое изменение диеты.
Городское население уже привыкло питаться полуфабрикатами,
которые содержат в большом количестве глютен – белок, содержащийся в
семенах злаковых растений: пшеницы, ржи, овса и т.д. Основная функция
глютена состоит в склеивании, он соединяет между собой частички муки
злаковых, обеспечивая тем самым выпечку мучных изделий. Глютен
содержит незаменимые аминокислоты, которые жизненно необходимы
человеку.
Современные производители продуктов питания научились отделять
клейковину от муки и использовать самостоятельно, часто не по
назначению. Так глютен используется при производстве замороженных
котлет, пельменей, сарделек, фарша, колбас, крабовых палочек, сосисок,
чипсов, ветчины, всех копченых изделий для замещения части мясного
сырья. Глютен добавляется в соусы, плавленые сырки, кетчупы,
мороженое, майонез, сладости, йогурт, творог, молочные полуфабрикаты,
конфеты с начинкой, заправки, подливки для получения однородности
структуры и густой консистенции. Также «скрытый» глютен, содержится в
консервах, соевых продуктах, пиве, квасе, водке, растворимом кофе, какаопорошке, сухих супах быстрого приготовления, бульонных кубиках.
Таким образом, если человек на завтрак съел творог, на обед –
сосиски или замороженные котлеты с хлебом или пшеничной кашей, а на
ужин салат из крабовых палочек или мороженое, а в течение дня
перекусил булочками или чипсами, выпил кофе (какао), квас, его организм
за день получил месячную дозу этого вещества.
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Люди, основу питания которых составляют продукты, содержащие
глютен, подвергают опасности свое здоровье, так как накопившееся в
организме вещество, приводит к развитию приобретенной аллергии на
клейковину – так называемой непереносимости глютена. Также, при всех
положительных качествах глютена он обладает и отрицательными
свойствами. Проблема в том, что кишечный сок некоторых людей не
содержит ферментов, способствующих перевариванию этого белка.
Выяснилось также, что именно непереносимость глютена может
лежать в основе таких нарушений развития, как низкорослость, задержка
полового созревания, бесплодие, а в некоторых случаях вызывать анемию,
остеопороз, герпетиформный дерматит, рецидивирующий афтозный
стоматит, витилиго, алопецию.
Вовремя не выявленная и потому не леченая целиакия (стойкая
непереносимость глютена) у некоторых больных оказалась причиной
возникновение ряда аутоиммунных и нервно-психических заболеваний
таких как хронический тиреоидит, билиарный цирроз печени, сахарный
диабет, эпилепсия, депрессия. При этом острые желудочно-кишечные
симптомы у некоторых людей, пораженных целиакией, могли
отсутствовать.
Зная о данной проблеме, но не желая ничего менять в технологии
производства своих изделий, производители пищевых продуктов все чаще
стали
заменять
словосочетание
«глютен
пшеничный»
на
«модифицированный крахмал», «текстурированный растительный белок»,
«гидролизованный загуститель» и другие сочетания.
Некоторые производители пищевых продуктов воспользовались
желанием людей быть здоровыми, что привело к появлению новых
понятий в кулинарии. Например, сегодня люди имеют возможность
употреблять хлеб без глютена. Чаще всего мучные изделия, в которых нет
глютенового белка, делают из муки тех злаковых, в которых не содержится
данный белок. Это может быть рисовая или гречневая мука. Однако в
такое тесто приходится больше добавлять жиров и синтетических
загустителей, чтобы оно не рассыпалось и имело вязкость. Результат —
продукт не содержит клейковину, но по-прежнему вреден для здоровья
человека.
Итак, если употреблять глютен в естественном виде, например в
крупах, то никакого вреда он не принесет. Наоборот, клейковина –
содержит много витаминов группы В, растительный белок.
Приготовленные дома вкусные и полезные блюда на основе
пшеничной, овсяной или перловой круп можно дополнить свежими
овощами, натуральной рыбой и мясом, зеленью, фасолью, фруктами,
орехами.
Следует отказаться от посещения заведений «быстрого» питания. Не
злоупотреблять мясными магазинными полуфабрикатами, мучными и
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кондитерскими изделиями, растворимыми напитками, кетчупами, соусами,
майонезами промышленного производства. Если же у человека выявлена
врожденная аллергия на глютен, необходимо соблюдение строгой диеты.
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кафедри валеології
tata.bogomaz@gmail.com
ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ
З УРАХУВАННЯМ ДОМІНУЮЧОЇ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЇ
СИСТЕМИ УЧНІВ
Валеологічний підхід до навчання іноземним мовам є актуальним і
невідкладним завданням сучасної педагогічної думки і освітньої практики,
тому що здоров’я належить до першочергових, непересічних цінностей
людини.
Сучасні тенденції навчання мові, глобалізація та становлення
англійської мови як мови міжнародного спілкування, сприяли
усвідомленню цінності цього навчального предмета в сучасному
українському суспільстві, що висвітлено у останньому Законі України
«Про освіту» та наказом МОН від 07.08.15 № 855 «Про внесення змін до
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів», де для
вивчення іноземної мови виділено додаткові години за рахунок варіативної
складової у середній та старшій школах.
Для досягнення мети навчання іноземній мові створено багато
методик викладання, але у сучасній українській загальноосвітній школі не
всі вони мають максимально ефективний підхід, який став би зручним та
здоров’язбережувальним для кожного школяра. Існування великої
кількості методик навчання іноземним мовам дозволяє підібрати завдання
для кожного учня, проте недостатньо дослідженим досі залишається
питання навчання англійській мові учнів саме в залежності від їх
психофізіологічних особливостей сприйняття учбового матеріалу. Крім
того, треба зазначити, що здоров’я шкільної молоді залежить не тільки від
спадковості та факторів екології, а також від змісту та процесу навчання.
Тобто треба зауважити, що здоров’я та освіта – це є взаємопов’язані та
взаємообумовлені явища. Тому, підвищення рівня здоров’я має залежити
від змін у підходах до навчання, застосуванні нових методик навчання.
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Більшість наукових робіт, пов’язаних з індивідуальними
психофізіологічними особливостями учнів, відносяться до молодшої
школи, але у вітчизняній літературі недостатньо розглянуте питання саме
середньої школи. Адаптація школярів до нових вимог, перехід з молодшої
школи до середньої, психологічна комфортність навчального процесу в
середній школі, психологічні та фізіологічні особливості підлітків під час
вивчення іноземних мов, розвиток та застосування когнітивних якостей
учнів, збільшення мотивації до вивчення іноземної мови у 5–9 класах в
залежності від індивідуальних психофізіологічних особливостей кожного
учня, є недостатньо розробленими.
Мета нашого дослідження у тому щоб обґрунтувати валеологічний
супровід умов навчання іноземній мові школярів основної школи в
залежності від індивідуальних психофізіологічних особливостей учнів.
Але для початку треба підібрати оптимальні критерії визначення
домінуючого каналу сприйняття інформації, а потім розробити гнучку
методику навчання учнів іноземній мові з урахуванням психофізіологічних
особливостей кожного з учнів, тобто визначити, які модальності
привалюють у групі школярів та підібрати ті види завдань, що будуть
цікавими та зручними для учнів з різними репрезентативними системами.
Нейролінгвістичне програмування використовує репрезентативні
системи у терапевтичних цілях, але вже є спроби для використання цього
підходу у сфері навчання. Д.Гріндерс писав: «Можливість визначити
відповідний стиль навчання – це основа успіху».
В рамках нейролінгвістичного програмування під поняттям
репрезентативні системи мають на увазі індивідуальні моделі сприйняття і
прийняття того, що передають людині його органи чуття. Людина пізнає
світ п’ятьма різними способами через: зір (візуальна система), слух
(аудіальна система), відчуття (кінестетична система). Разом виходить три
репрезентативних системи: візуальна, аудиальна, кінестетична, а люди
умовно поділяються відповідно на візуалів, аудиалів, кінестетів. Все три
первинні репрезентативні системи використовуються постійно, хоча в
залежності від роду діяльності, увага домінує в одному з каналів, що
називається первинною репрезентативною системою, яку можна більш
конкретно визначити як внутрішній канал, систему введення, оскільки
вона постачає матеріали для свідомого обмірковування, яка э своєрідним
ключом доступу до пам’яті.
Вивчення основних способів діагностики репрезентативних систем в
літературі дозволило їх поділити на три групи: 1) письмові опитувальники
(тести, міні-твори); 2) спостереження; 3) бесіда. Один з таких тестів з
невеликою кількістю питань закритого типу ми плануємо використати у
попередньому дослідженні та доповнили спостереження за поведінкою
досліджуваних під час їхніх пізнавальних дій, тобто їх характерні словесні
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предикати під час бесіди та письмових завдань, специфічні очні рухи,
відповідні переваги в поведінці тощо.
Існує ряд причин, чому ми хочемо вибрати даний підхід до
викладання іноземної мови. Через те, що в школі все більше стає годин
іноземних мов, треба знайти надійне рішення щоб оптимізувати та
покращити навчальний процес. Крім того, чим більше дитина проводить на
занятті, тим більше потрібно підключати здоров’язбережувальні
технології, тому що збільшується навантаження, кількість інформації, яку
треба переробити, треба частіше робити домашнє завдання та позитивно в
цілому ставитись до предмету. Навіть тільки параметр «негативне
ставлення до вивчення іноземної мови» знижує психологічну
комфортність, погіршує фізичний стан та в цілому негативно впливає на
здоров’я. Тому найбільш дієвим підходом до навчання школяра є вивчення
його психологічної особистості та підбір відповідних завдань, що,
зрозуміло, завжди доступно при індивідуальних заняттях, але може стати
перешкодою при заняттях групових.
Через необхідність зробити іноземну мову більш поширеною в
Україні, треба підходити до викладання мови так, щоб не шкодити
здоров’ю та підвищити використання переваг індивідуальних занять під
час групових занять. Зважаючи на відсутність достатнього часу для
вивчення психологічної особистості кожного учня окремо, ми прийшли до
висновку, що слід розробити тест, що дозволяє виявити характеристики
психологічної особистості учня, особливо, його домінуючі канали
сприйняття інформації.
1.

2.
3.
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У СУЧАСНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Принцип «не нашкодь» сьогодні є однаково актуальним як для
медицини, так і для педагогіки. Збереження фізичного і психічного
здоров’я учнів є одним з найважливіших орієнтирів у сучасній освіті і
запорукою благополуччя майбутнього України. Якщо розглядати здоров’я,
як «природний стан організму, що характеризується його врівноваженістю
з навколишнім середовищем і відсутністю будь-яких хворобливих змін»,
то простір навчального закладу, його середовище і зміст навчального
процесу і є тим «навколишнім середовищем», в якому діти перебувають 7–
8 годин на добу. Саме тому організація та санітарно-гігієнічні умови
навчально-виховного процесу (НВП), методи і прийоми навчання,
психологічна атмосфера навчальних занять, зміст знань, спосіб життя
учнів повинні сприяти збереженню та зміцненню здоров’я всіх учасників
НВП. В сучасній школі досить гостро стоїть завдання підвищення
ефективності НВП, інтенсивність якого зростає з кожним роком.
Збільшення кількості навчальних предметів, зменшення аудиторних годин
з предмету при збереженні обсягу матеріалу веде до збільшення
навантаження і обсягу домашнього завдання. Концепція модернізації
української освіти передбачає не тільки формування ЗУН, але й
формування у підростаючого покоління фізичного, духовного і
соціального здоров’я, засад здорового способу життя, виховання
позитивного ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.
Ефективність збереження і зміцнення здоров’я дітей в умовах
загальноосвітніх навчальних закладів залежить від взаємодії педагогічних,
медичних, соціальних працівників, а також учнів та їх батьків.
Здоров’язбережувальне освітнє середовище є результатом спільних зусиль
усіх учасників НВП, де провідна роль одночасно належить вчителю, який
має високий рівень теоретичної та практичної підготовки до застосування
здоров’язбережувальних технологій, а також розробка дидактичних умов
їх ефективного впровадження. Здоров’язбережувальні технології містять в
своєму змісті поняття «охорона здоров’я», «зміцнення здоров’я»,
«збереження здоров’я», що знайшло відображення в кодифікованих
дефініціях «ощадні», як такі, що не витрачені даремно, без зайвої
необхідності; як результат дії педагогічних чинників на суб’єктів
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навчально-виховного процесу; як цілеспрямований вплив педагогічних
заходів на підвищення одночасно рівня здоров’я учнів і їх освіченості.
Системний підхід до розуміння сутності здоров’язбережувальних
технологій охоплює моніторинг стану здоров’я дітей, розробку
здоров’язбережувальної стратегії з урахуванням вікових особливостей
учнівського колективу, а також різноманітність діяльності учнів для
підвищення резервів їх здоров’я і працездатності
Узагальнення наукової літератури дозволяє виділити наступні
основні підходи до тлумачення дефініції «здоров’язбережувальні
технології»:
1) індикатор якості освітніх технологій;
2) оптимальне поєднання традиційних технологій навчання з
принципами, методами і прийомами, спрямованими на збереження і
підтримання здоров’я дітей;
3) технології навчання здоров’ю, здорового способу життя,
формування картини світу здорової нації;
4) навчально-методичний комплекс оздоровчо-фізкультурних і
лікувально-профілактичних заходів;
5) створення сприятливого для здоров’я освітнього середовища;
6) забезпечення
навчання
і
виховання
з
урахуванням
індивідуальних, вікових та психофізіологічних особливостей учнів.
Виділення наукових підходів розширює наше уявлення про сутність
поняття здоров’язбережувальні технології і розуміти їх слід також як
системний метод програмування цілей, конструювання змісту, прийомів,
засобів навчання і виховання, спрямованих на підвищення рівня
індивідуального здоров’я дітей, формування у них життєвих навичок і
створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальному
закладі в умовах здійснення моніторингу стану здоров’я учнів.
О. М. Ващенко пропонує таку класифікацію здоров’язбережувальних
технологій:
– здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови
для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання
раціональної організації виховного процесу;
– оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань
зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу здоров’я;
– технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування
життєвих навичок, профілактика травматизму та зловживання
психоактивними речовинами, статеве виховання;
– виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних
якостей, що сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню
уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення
здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте
здоров’я, здоров’я родини.
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М. С. Гончаренко
пропонує
власну
класифікацію
здоров’язбережувальних технологій:
– медико-гігієнічні технології (дотримання санітарно-гігієнічних
норм, надання повноцінної медичної допомоги суб’єктам навчальновиховного процесу тощо);
– фізкультурно-оздоровчі технології (загартовування, розвиток в
учнів сили, швидкості, гнучкості, витривалості);
– екологічні здоров’язбережувальні технології (підвищення рівня
духовно-етичного здоров’я учнів, формування у них екологічної
свідомості та прагнення до збереження навколишнього середовища);
– технології забезпечення безпеки життєдіяльності (дотримання
правил пожежної безпеки, охорони праці, цивільної оборони тощо);
– лікарсько-оздоровчі технології (реалізація принципів лікувальної
педагогіки та лікувальної фізкультури);
– соціально-адаптуючі
й
особистісно
розвивальні
технології (упровадження у навчально-виховний процес програм
соціальної та сімейної педагогіки, соціально-психологічних тренінгів для
вчителів, учнів і їх батьків);
– здоров’язберігаючі освітні технології (застосування психологопедагогічних методів і прийомів, спрямованих на здоров’язбереження
дітей і підвищення ефективності навчально-виховного процесу).
Виокремлені типи здоров’язбережувальних технологій орієнтовані
на формування здоров’язбережувальної компетентності завдяки
ціннісному ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей,
розширенню кола знань про здоровий спосіб життя і вдосконаленню вмінь
і навичок збереження індивідуального здоров’я на духовному,
соціокультурному і фізіологічному рівні.
Вже третій рік в Годинівському НВК Герцаївського району
Чернівецької області ведеться дослідно-експериментальна робота щодо
формування здоров`язбережувальної компетентності учнів. В навчальному
закладі
створено
умови
впровадження
зазначених
видів
здоров’язбережувальних технологій, проте, на нашу думку, враховуючи
умови сьогодення, варто виокремити ще технології формування медіабезпеки та медіа-культури (медіа-безпека – це стан захищеності
особистості від недостовірної чи небезпечної інформації, що спричиняє
шкоду здоров`ю людини, її особистісному розвитку; медіа-культура – це
здатність людини ефективно взаємодіяти з мас-медіа, адекватно
поводитися в інформаційному середовищі).Оскільки медіа сьогодні
посідають одне з перших місць за рівнем споживання і популярності серед
дітей дошкільного та шкільного віку і є комплексним засобом освоєння
навколишнього світу, відіграють величезну роль у вихованні, освіті,
культурному розвитку наших дітей, беруть активну участь у процесах
управління, у формуванні громадської думки. Це підтверджують і
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результати дослідження, проведеного серед учнів 5–11 класів. Зокрема, на
питання «Що означає для вас Інтернет?» – 50 % респондентів відповіли,
що для них це засіб від нудьги, а для 28 % – незамінний друг Тільки для
20 % учнів Інтернет є помічником у навчанні. Не користуються Інтернетом
2 % дітей, але не тому, що не хочуть, а тому, що не мають вдома Інтернетмережі. У будні дні біля комп’ютера, планшета чи телефона проводять до 2
годин часу тільки 25 % респондентів, решта 4–8 годин, а 6% дітей – більше
8 годин на добу. Ці дані перевищують санітарно-гігієнічні-вимоги і
змушують забити на сполох! А якщо додати статистику вихідних днів, та
канікул, то це вже катастрофа. І це ситуація у сільський місцевості, де діти
залучаються до фізичної праці та виконують чимало доручень по
господарству. Можна спрогнозувати, що ситуація у однолітків з міста буде
ще гіршою. 62 % дітей вважають, що Інтернет, це світ щастя і розваг і
жодна дитина не усвідомлює небезпеки. За даними анкетування усі діти
заходять до Інтернет-мережі кожного дня, отже Інтернет став
першочерговою потребою, як їжа, вода, повітря. Або іноді навіть замість
їжі або сну. Не говорячи про навчання, що відійшло на задній план. Коли
діти заходять до Інтернету? 70 % після уроків, 41 % зранку перед уроками,
38 % пізно вночі, 40 % – під час уроків. Це означає, що замість працювати,
думати та слухати вчителя, активно відпочивати, дитина зайнята тім, що
шукає можливості заходити до Інтернету. На нашу думку саме цей фактор
спричиняє збільшення скарг на погане самопочуття (головний біль,
підвищена втомлюваність…), так і більш серйозні наслідки – погіршення
зору, порушення постави, психосоматичні розлади і т. п., що необхідно
попередити.
Ми пропонуємо наступні шляхи формування медіа-безпеки та медіакультури:
1. Інформування педагогів, учнів та батьків про види інформації,
здатної завдати шкоди здоров’ю і розвитку неповнолітніх, забороненої або
обмеженої для поширення на території України, а також про негативні
наслідки поширення такої інформації.
2. Інформування про способи незаконного поширення такої
інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах, зокрема, в
мережах Інтернет і мобільному (стільникового) зв’язку.
3. Ознайомлення з міжнародними принципами і нормами, з
нормативно-правовими актами України, що регулюють питання
інформаційної безпеки неповнолітніх.
4. Навчання дітей і підлітків правилам відповідального і безпечного
користування послугами Інтернет і мобільного (стільникового) зв’язку,
іншими електронними засобами зв’язку і комунікації, у тому числі
способам захисту від протиправних і інших суспільно небезпечних
посягань в інформаційно-телекомунікаційних мережах.
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5. Профілактика формування у учнів медіа-залежності та ігрової
залежності.
6. Попередження
здійснення
учнями
правопорушень
з
використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Ванакова Т. А.
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина
Харьков, Украина
ЛЮБОВЬ БЕЗУСЛОВНАЯ – ОСНОВА ДУХОВНОСТИ
В наше время в числе проблем общества называется бездуховность
именно потому, что ощущается недостаток любви безусловной. Некоторые
из психологов даже утверждают, что любовь лежит в основе здоровья.
Например, Луиза Хэй, Лиз Бурбо, Валерий Синельников, Александр
Свияш, С. Н. Лазарев, Владимир Жихаренцев, Хозе Сильва и др. Духовные
Учителя человечества говорят, что любовь – это основа жизни.
Луиза Хэй, например, посвятила теме влияния любви на здоровье
человека много своих работ, в частности книги «Люби свое тело» и
«Исцели свое тело любовью», а Лиз Бурбо книгу «Твое тело говорит: люби
себя». В книге «Исцели свое тело любовью», причиной возникновения
болезни указывается недостаток любви много раз.
Как большинство психологов предлагает полюбить себя?
Предлагаемая ими технология с небольшими вариациями такова:
1. Простить себя.
2. Принять себя такими, какие вы есть.
3. Начать радовать себя.
4. Перестать обращать внимание на окружающих.
5. Аффирмации.
Все это принципиально правильно, но! Главное в том, какой смысл
вы будете вкладывать в перечисленные понятия. Насколько истинно вы
простили себя (неправильные поступки настоящие и мнимые). Что значит
«принять себя таким, какие вы есть»? Внешность, характер, интересы и
пр.? Что значить радовать себя? Едой, одеждой, удовольствиями и пр. и
пр.? А перестать обращать внимание на окружающих? Потакать себе?
Стать еще большим эгоистом? Сегодня мы знаем, как ублажать себя, как
получать удовольствие. Все обычные рядовые психологи нацеливают
людей именно на получение удовольствия. Но потакать себе и любить себя
– это разные вещи.
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Рассмотрим смысл понятия «любить себя» с духовной точки зрения.
Мы находимся в мире валеологии и знаем, что не только религия, но и
наука говорит о создании человека Творцом, что Творец – корень жизни.
Валеология утверждает, что мы не только тело, мы не только какие
попало эмоции и мысли, мы есть душа, мы есть представитель Бога, искра
Божия, Его Дух – самое высшее и самое лучшее, что есть на Земле
(человек – тело, душа. дух). Вот с этой позиции, позиции духовности,
позиции Духовных Учителей высшего порядка надо стараться полюбить
себя: прощать, принимать, радовать себя и других, выполнять различные
упражнения, читать аффирмации.
Мы живем, можно сказать, в христианской стране. Нам будет
понятнее, если обратиться за разъяснениями к Иисусу Христу, к Библии.
Из Библии мы все знаем и у нас на слуху слова Иисуса Христа
«Возлюби ближнего самого, как самого себя». И трактуется это так, как
будто с любви к себе нужно начинать, а потом и любовь к ближним
появится. Но когда мы поступаем так, почему-то ничего у нас не
получается. А потому что заповедь выдернута из контекста и смысл ее
искажен. На самом деле написано: «… один законник спросил Его, какая
же самая большая заповедь. Иисус ответил: – Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением
твоим»: сия есть первая и наибольшая заповедь; Вторая же подобная ей: –
Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки».
О чем здесь говорится? О том, что нужно в своих мыслях
(«разумением») и чувствах («всем сердцем») обнаружить и полюбить
нечто изначальное и истинное. Возлюби Господа Бога твоего. Не сказано
нашего, а твоего. В другом месте Иисус Христос говорит: «Разве не
говорили вам, что вы Боги?». Выходит, что Бог находится внутри каждого
из нас, внутри меня, что я есть Бог. Он мой собственный, мы с ним одно
целое, неделимое, и только через погружение внутрь себя, внутрь своего
духовного сердца, средоточии любви и всей духовности можно возлюбить
Его и добиться осознания, что я есть Бог.
Любовь – это внутренние узы, или внутренняя связь, соединяющая
человека и Творца. Через любовь можно всегда приблизиться к Богу.
Любовь – это тайный ключ, который позволяет нам открыть дверь к
счастью, здоровью и успеху. Любовь – это служение без желания получить
что-то взамен. Лучший пример этому – Сам Творец. Он делает для нас все,
не ставя никаких условий. Он – сама Любовь. Бог не школьный учитель с
железным прутом, который постоянно нас наказывает. Лишь потому, что
Бог – сама Любовь, само Сострадание, мы идем к Нему, а не к кому-то
еще.
Мы помним, что Творец, Всевышний – вездесущ. Любовь к нему
равносильна любви к себе.
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Нам, простым людям, трудно сразу полюбить себя, поэтому мы
ищем помощи, в том числе, у психологов. Что же говорят по этому поводу
лучшие из них?
Любить себя – значит, прежде всего, испытывать любовь: к самому
процессу жизни; к радости от того, что жив(а); к красоте, которую я вижу;
к другому человеку; к знанию; к процессу мышления; к нашему телу и его
устройству; к животным, птицам и всему живому; ко Вселенной и тому,
как она устроена.
Что же мешает нам любить? Наша критика себя и других,
запугивание и терроризирование себя своими собственными мыслями,
недостаток доброты, терпения и благодарности и, самое главное,
непринятие мира таким, каков он есть на самом деле.
И вечный вопрос: «Что делать?» И не менее вечный ответ: «Работать
над преобразованием себя». Есть много упражнений, выполняя которые,
мы можем почувствовать любовь. Вот некоторые из них: медитация о
гнезде птицы; медитация о дедушке и внуке; медитация о расцветающей
заре.
Каждое утро постарайтесь почувствовать, что вы самый прекрасный
цветок в саду Сердце Бога. А кто садовник? Сам Творец. Он создает нас
как цветок и получает огромную радость от этого по-Своему.

Знайда А. А., Модлинский М. В.
Общественная организация «Валеология,семья и молодежь»
Луцк, Украина
andrey741@mail.ru
ЧИСЛО И ГРАФИКА – ЭТО ЧИСЛОГРАФИКА
Авторские технологии рисования методом ЧИСЛОГРАФИКИ
Платформой
авторской
технологии
рисования
методом
ЧИСЛОГРАФИКИ являются числовые ряды, созданные группой авторов
при совместной работе методом Синхронизации Сознания, разработанным
доктором технических наук, психологом Максимом Модлинским.
Коротко об авторе методики. Модлинский Максим Васильевич
(1983 г.р.) окончил Харьковский университет воздушных сил им. Ивана
Кожедуба по специальности инженер-радиотехник (2005г.), второе высшее
образование – психолог (2007г.), доктор технических наук РАЕН (2009г.).
Действительный член ВМАИТ (2009), Советник РАЕН по секции
Ноосферные знания и технологии (2010г.), Действительный член ЕАЕН,
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Секция прикладных научных исследований, г. Ганновер, Германия,
Действительный член Академии продовольственной безопасности (2013г.)
и многое другое.
Область научных интересов – развитие и управление сознанием.
Автор книг по синхронизации сознания. Исследователь, разработчик
прибора на основе приёмо-передающих кристаллов определённой
геометрии, со множеством фасеточных преобразователей «мысль –
оптический сигнал», который работает на пикоуровне фотонных
оптических излучений на пикосекундных и фемтосекундных интервалах
сигналов, благодаря чему быстродействие прибора мгновенное во времени.
Научная деятельность и публикации (более 25), в том числе:
 Модлинский М. В. Методология принятия технических решений
по защите окружающей среды: диссертация: Доктор РАЕН: Д-РАЕН
№0367: специальность 05.14.16 Теоретические средства и методы защиты
окружающей среды: защищена 01.08.06: ВМАК – Тольятти, 2006. – 156 с.
 Модлинский М. В. Исследования и анализ фундаментальных
определений оптических систем в прогнозировании, предотвращении
землетрясений
и
прогнозно-ориентированном
управлении
микропроцессами и макропроцессами: диссертация: д.т.н. РАЕН: МИНТ
0234: специальность: 01.04.05 Оптика, 01.04.11 Физика магнитных
явлений: защищена 30.09.09: ВМАК – М., 2009. – 188 с.
 Модлинский М. В. Открытие белой дыры / С. И. Блинников,
А. Б. Зинковский, М. В. Модлинский – М.: / Современная наука Pro and
Contra. – 2013. – №2 (июнь). – С. 31–34
 Модлинский М. В. Инновационные подходы восстановления и
управления сознанием, активности мозга и памяти – М.: // Современная
наука Pro and Contra. – 2013. – №1(март) – С. 52–60
Краткое описание технологии ЧИСЛОГРАФИКА. Начало
рисунка ЧИСЛО. В основе рисунка лежит управляющий числовой ряд,
созданный по уникальной технологии, разработанной учёным –
инноватором и психологом Максимом Модлинским. Числовые ряды
предназначены для нормирования информационной насыщенности
человека, его здоровья и событий, ускорение мышления и усиление
концентрации сознания – восприятия. В числовом ряде заложены
полноценное свершение (и завершение) планируемого действия с
максимальным результатом по его нормированию путём передачи
информации за счет усиления концентрации восприятия человека. В
числовой ряды заложена специальная инновационная структура, благодаря
чему реализация события происходит гармоничным способом без
разрушения информационных структур жизни других людей и существ.
Рука и тело работают чувственно и взаимосвязано, едино, как одно целое.
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Более подробно о позиции автора и о многом другом, вы узнаете из
новой книги Максима Модлинского «АБСОЛЮТ» и «Синхронизация
Сознания», которая готовится к печати.
Темы управляющих числовых рядов самые различные по обхвату
потребностей человека от простых прикладных задач до глобальной
трансформации личности. Человек выбирает числовой ряд сам. Никаких
ментальных ограничений. Наш Девиз – Всё возможно в этой жизни!
Как стать художником-создателем буквально за одно занятие? Что
для этого нужно? Вам нужно взять лист бумаги с фломастером. Написать
ЧИСЛО – и вы Творец своей собственной МЕЧТЫ!
Базовый алгоритм методики рисования ЧИСЛОГРАФИКА
Рисование в формате БЛИЦ.
1. Семинар проводится за очень короткое время – обычно 30 минут
(максимум 2 часа).
2. Для работы выбирается число из каталога – специальный
управляющий числовой ряд. Число – от этой платформы и рисует рука.
3. Берётся бумага и цветные карандаши, шариковые ручки,
фломастеры, маркеры.
4. По желанию включается любая любимая музыка. Музыкальный
фон можно при желании по частотам разбить от Альфа до Гипергаммы.
5. Рисуем на листе числовой ряд своей рукой.
6. Закругляем все острые углы.
7. Продлеваем неоконченные линии чисел произвольно к краям листа.
8. Вновь закругляем образовавшиеся углы.
9. Рисуем силовые линии в виде волн в одном направлении,
произвольно выбранном. Никаких ВЫБРОСОВ, никакого хаотического
мельтешения руками и сознанием. Спокойное состояние. Это можно
сравнить с вводом маршрута движения для автомобиля. Ты рисуешь
маршрут к цели. Самый короткий, а не едешь по закоулкам и кривой
дороге. Сознание, тело и рука – едины.
10. Концентрация на нарисованной картине.
11. Раскрашивание ячейки сетки спонтанное по цветам. Из чернобелой картины, картина превращается в цветную. Эта пульсирующая
клетка пульсирует. И начинает делиться ....... и
12. Поднимается волна Жизни и Счастья от проделанной работы!
13. Всё! Свершилось!
Некоторые комментарии к методике ЧИСЛОГРАФИКА
Рисование методом Числографика – это управление по достижению
поставленной Цели созидательным, гармоничным и безопасным способом.
Числографика – это специальный механизм познания, познания самого
себя и своих не выявленных, не осознанных безграничных творческих
возможностей. Методика Числографика не формирует отрицательных
эмоций и не использует в своей технологии обращение к воспоминаниям о
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тяжёлых эмоциональных состояниях человека. Управление методом
Числографика не является вмешательством в свободу выбора человека.
Поэтому это гармоничный способ собственного развития и управления
своей жизнью. Девиз «Всё возможно в этой жизни!» запускает процессы
бесконечного развития человека. Освоение знаний происходит обычным
путём в процессе обучения рисованию.
Влияние
авторской
технологии
рисования
методом
ЧИСЛОГРАФИКА на процессы изменения психологического
состояния человека
В процессе рисования методом Числографики возникает
синхронизация работы полушарий мозга, остановка внутреннего монолога,
лучшая концентрация на цели управления. Происходит ускорение
восприятия сознанием внутренних сигналов и информационных потоков.
Возникающие изменения в сознании, позитивный настрой от творческого
рисования методом Числографики могут длительное время сохраняться.
Душевное состояние человека в процессе рисования приходит в норму.
Импульсы нейронных сигналов передаются в тело, в мышцы руки.
Происходит приём-передача информации и регистрация её в виде рисунка,
как автописьмо, только в виде рисунка – Авторисунок. Рисунок получается
всегда индивидуальный и неповторимый, хорошего графического качества
даже у людей, никогда до этого не рисовавших, что значительно повышает
их самооценку и вызывает восторженные оценки окружающих.
К выходу готовятся другие авторские методические пособия
обучения
техники
рисования
методом
ЧИСЛОГРАФИКИ:
БУКВОГРАФИКА, АВТОГРАФИКА, АВЖ (азбука для детей),
КАМНЕГРАФИКА.

Кабацька О. В.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харків, Україна
kabatsckaya.margo@yandex.ua
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ РІЗНОГО ВІКУ В СІЛЬСЬКІЙ
ШКОЛІ
Морально-духовний клімат у державі, ціннісні пріоритети
суспільства, рівень культури його членів суттєво визначають фахівці з
вищою освітою, ціннісні орієнтації яких формуються ще під час навчання
у загальноосвітньому навчальному закладі. Отже одним з завдань освіти є
вивчення ціннісних орієнтацій молоді яка навчається в школі, долучення її
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до загальнолюдських духовних цінностей. У системі освіти на державному
рівні (Закон України «Про загальну середню освіту», Державна
національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) та інші)
підкреслено, що всі шкільні заходи потрібно спрямовувати на
пріоритетність збагачення духовного потенціалу людини як цілісної
особистості. Молоді люди відчувають нагальну необхідність у ціннісній
визначеності, осмисленні головних життєвих орієнтирів, які надають
можливість оцінювати навколишні явища та власну поведінку [4,5].
Цінності та ціннісні орієнтації є предметом вивчення багатьох соціальних
наук. Провідною дисципліною, що займається дослідженням цінностей та
ціннісних орієнтацій – є аксіологія (греч. аxia – цінність). Вона вивчає
цінності як вихідні моральні, естетичні та інші принципи, що завдають
життю спрямованість до конкретних дій і мотивують вчинки людей [1].
Аналіз загальних визначень у різних галузях знань дозволяє
стверджувати, що більшість з них у цілому не суперечать, а доповнюють
один одного, відображаючи різні аспекти цих понять. Так, цінності
представляють собою певні об’єкти, що мають значущість для суб’єкта і є
достатньо статичною категорією, а у ціннісних орієнтаціях реалізується
динамізм як основа для сприйняття та застосування цінностей у діяльності.
Тож, формування ціннісних орієнтацій особистості є основою для
інтеріоризації цінностей [3]. За визначенням у тлумачному словнику,
цінність – це: 1) важливість, значущість; 2) явище або предмет, що має ту
або іншу значущість; важливий, істотний у якому-небудь відношенні.
Орієнтація означає «уміння розбиратися в якихось обставинах, у ситуації»
[2]. У широкому розумінні, ціннісні орієнтації можна розглядати як
усвідомлення людиною певних цінностей, ставлення до них, а також
уміння застосувати їх у конкретних ситуаціях. Ціннісні орієнтації –
особливе, суб’єктивне, індивідуалізоване і мотивоване відображення в
психіці й свідомості людини, соціальної групи цінностей суспільства на
конкретному етапі історичного розвитку [3]. Проблема формування
ціннісних орієнтацій особистості розглядалася за такими напрямами:
дослідження суті понять «духовність» (В. Андрущенко, Л. Веккер, А.
Гелен, Ф. Лазарев, Л. Лівшиць, Ж. Маценко, В. Франкл, Е. Фромм та інші)
і «ціннісні орієнтації» (К. Абульханова-Славська, О. Арзамасцев,
О. Какурін, І. Кон, А. Ручка, Р. Рибо та інші); духовний розвиток
особистості в системі освіти (Л. Аза, Ш. Амонашвілі, І. Бех, А. Бойко,
М. Гончаренко, О. Омельченко, В. Слободчиков, О. Сухомлинська,
Т. Сущенко та інші); аксіологічні засади освітнього процесу
(Є. Білозерцев, І. Ісаєв, Б. Лихачов, В. Сластьонін, Н. Ткачова, Є. Шиянов
та інші); дослідження проблеми формування духовних цінностей молоді
(В. Долженко, Є. Костик, Ю. Корницька, Н. Набіуліна, О. Плавуцька та
інші), проблема духовно-морального виховання на засадах критичного
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мислення (І. Загашев, Л. Києнко- Романюк, Д. Клустер, M. Weinstein,
R. Paul,M. Lipman, J. Kohlberg, P. Freiro та інші) [3].
Нові риси особистості потребують нового ставлення до неї
(врахування у вихованні не тільки вікових особливостей учнів, а й того, що
дитина щодня збагачується знаннями, життєвим досвідом, сьогодні є
іншою, ніж була вчора) [6]. Шкільна освіта – це один з найкращих засобів
входження людини в світ знань і культури. В останні роки значно зріс
науковий інтерес до проблеми навчання та виховання у сільський школі.
Питанням функціонування сільської школи, її соціальним проблемам,
перспективам розвитку присвячено ряд директивних документів.
Незважаючи на значну кількість праць, проблема формування ціннісних
орієнтацій школярів сільської школи ще не отримала достатнього
висвітлення в педагогіці та психології.
Метою дослідження було – виявлення спрямованості ціннісних
орієнтацій школярів молодшого, середнього та старшого шкільного віку у
сільській школі. Відповідно до визначених завдань було використано
методику Б. Басса. Ця методика дозволяє виявити до чого людина дійсно
прагне, що для неї є найважливішим, цінним і, при необхідності,
скоригувати свою поведінку, визначалися такі види спрямованості
ціннісних орієнтацій особистості школярів:
1. Спрямованість на себе (Я) – орієнтація на пряме винагородження
та задоволення, агресивність у досягненні статусу, схильність до
суперництва, тривога, інтровертованість, роздратованість, прагнення
влади.
2. Спрямованість на спілкування (С) – прагнення підтримувати
стосунки з людьми, орієнтація на спільну діяльність (не обов’язково для
використання справи, а заради самого спілкування), орієнтація на
соціальне схвалення, залежність від групи, потреба в емоційних стосунках
з людьми.
3. Спрямованість на справу, діло (Д) – зацікавленість у вирішенні
ділових проблем, виконання роботи якнайкраще, орієнтація на ділову
співпрацю, здатність відстоювати в інтересах справи власну думку,
корисну для досягнення загальної мети.
Проаналізуємо детальніше одержані результати. Учням 4-х, 6-х та
10-х класів школи було надано перелік питань на які вони мали дати
відповідь. За допомогою методики були виявлені наступні спрямованості
ціннісних орієнтацій учнів 4-х класів: найбільше в учнів була виявлена
спрямованість на справу – зацікавленість у вирішенні ділових проблем,
виконання роботи якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю, здатність
відстоювати в інтересах справи власну думку, яка корисна для досягнення
спільної мети. Середній відсоток отримала спрямованість на себе –
орієнтація на пряму винагороду і задоволення безвідносно роботи і
співробітників, агресивність у досягненні статусу, і приватність,
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схильність
до
суперництва,
дратівливість,
тривожність,
інтровертированість.
Найменше
позитивних
оцінок
отримала
спрямованість на спілкування – прагнення за будь-яких умов підтримувати
відносини з людьми, орієнтація на спільну діяльність, але часто, виконання
конкретних завдань або надання щирої допомоги людям, орієнтація на
соціальне схвалення, залежність від групи, потреба в прихильності і
емоційних відносинах з людьми є не виділеними в головної системі
цінностей.
Найбільше позитивних оцінок у учнів 6-го класу отримала
спрямованість на спілкування, середній відсоток отримала спрямованість
на справу, найменше в учнів й взагалі в «мінусі» була виявлена
спрямованість на себе. Також й у учнів 10-го класу найбільше позитивних
оцінок отримала спрямованість на спілкування, середній відсоток
отримала спрямованість на себе, найменше – спрямованість ціннісних
орієнтацій на справу.
Отже з одержаних результатів у структурі спрямованості ціннісних
орієнтацій учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку
виявлено, що найвищі позиції у всіх досліджуваних займають ті, що
пов’язані з прагнення за будь-яких умов підтримувати відносини з
людьми, орієнтація на спільну діяльність. Водночас виконання конкретних
завдань, зацікавленість у вирішенні ділових проблем, виконання роботи
якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю відходять на другий план.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

ЛІТЕРАТУРА
Аксиологическая функция философии : учеб. пособие / под ред.
А.М. Арзамасцева. – Магнитогорск : МГТУ, 2004. — 119 с.
Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под. ред. Давыдова В. В. – М.:
Педагогіка, 1991. – 480 с.
Давидова Ж. В. Педагогічні умови формування духовно- ціннісних орієнтацій
студентської молоді : автореф. дис. канд. пед. наук : / Ж. В. Давидова. – Харків,
2013 – 20 с.
Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга,
1994. – 61 с.
Закон України «Про загальну середню освіту» // Голос України. – 1999. – 23
червня. – С. 4–7.
Кабацька О. В. Виховні аспекти формування ціннісних орієнтацій школярів,
зокрема гуманістичних, етичних та екологічних на за- няттях валеологічного
гуртка / О. В. Кабацька // Педагогіка формування творчої особистості у вищий
ізагальноосвітньої школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та
ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 33 (86). – С. 489–495

174

Карленко Н. В., Терещенко Н. Д.
Обласний комунальний заклад освіти «Криворізька загальноосвітня
санаторна школа-інтернат №8 І-ІІ ступенів»,
Кривий Ріг, Україна
schoolinter8@i.ua
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР – ОСНОВА
СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Обласний комунальний заклад освіти «Криворізька загальноосвітня
санаторна школа-інтернат №8 І-ІІ ступенів» – спеціалізований навчальний
заклад санаторного типу, де вчаться і оздоровлюються діти з малими та
затихаючими формами туберкульозу та іншими супутніми бронхолегеневими захворюваннями.
На базі закладу здійснюється дослідно-експериментальна діяльність
за темами: всеукраїнського рівня, «Здоров’язбережувальний освітній
простір як фактор розвитку соціально активної особистості» (ІІІ
формувальний етап); обласного рівня, «Формування ціннісних орієнтацій
особистості та стійких моделей здоров’язбережувальної поведінки в
системі випереджаючої освіти для сталого розвитку» (І діагностичноконцептуальний етап).
За роки дослідно-експериментальної діяльності й упровадження
розробленої моделі Школи сприяння здоров’ю, освітній процес переведено
у режим постійного розвитку, інновацій, втілена ідея успішного
здоров’язбереження, що супроводжується введенням інноваційних
освітніх технологій на основі особистісноорієнтованого, компетентнісного
підходів та на основі розвитку життєвих навичок.
У результаті діяльності педагогічного та медичного колективів
Криворізької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 8 було
розроблено та захищено Концепцію створення здоров’язбережувального
освітнього простору як фактору розвитку соціально активної особистості в
умовах санаторної школи-інтернату.
Нагальна
потреба
сьогодення
–
створення
саме
здоров’язбережувального освітнього простору закладу, впровадження
інноваційних технологій навчально-виховної та оздоровчої діяльності, які
б забезпечували розвиток здорової особистості та необхідні умови для
гармонійного фізичного, психічного, духовного та соціального
становлення, виховання свідомого ставлення до власного здоров’я як
найвищої цінності.
В санаторній школі-інтернаті педагогічний та медичний колективи
працюють над питанням збереження та зміцнення здоров’я
цілеспрямовано, системно та на очікуваний результат – створення
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комфортного здоров’язбережувального освітнього простору закладу для
розвитку соціально активної, фізично, духовно і психічного здорової
особистості. Це означає, що для учня створюються такі умови навчання,
виховання та оздоровлення, коли він розуміє, що має нести
відповідальність за себе, своє майбутнє та майбутнє своєї держави, що
тільки від нього залежить, яким воно буде. Це означає і те, що заклад
створює предметне середовище, яке позитивно впливає на дитину, на її
ставлення до себе та свого здоров’я.
Велика увага приділяється збереженню та покращенню здоров’я
членів педагогічного колективу. Адже, якщо вчитель та вихователь
перебувають у доброму гуморі, приходять на заняття до дітей з добром,
любов’ю і радістю, то саме така атмосфера відносин створює
психологічний
комфорт
та
ситуацію
успіху,
які
носять
здоров’язбережувальний та здоров’ятворчий характер для самого педагога
та кожної дитини учнівського колективу.
Весь час під кутом зору збереження здоров’я розкривається вся
система роботи навчального закладу. Отже Школа сприяння здоров’ю – це
навчальний заклад майбутнього та потреба сьогодення, в якому
збереження та зміцнення здоров’я дитини є наріжним каменем його
діяльності (За матеріалами Концепції здоров’язбережувального освітнього
простору як фактору розвитку соціально активної особистості).
Підвищився рівень вимог до професійної компетентності педагогів
закладу, що спонукало вчителів і вихователів до інтенсивної самоосвіти та
підвищення професійної майстерності з упровадження сучасних
здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес. Так,
протягом 2013-2015рр.. підвищення професійної майстерності педагогів
закладу проходило завдяки навчанню на курсах: з підготовки педагогівтренерів та з методики викладання тренінгового курсу для молоді «Захисти
себе від ВІЛ» за програмою «Формування здорового способу життя та
профілактика ВІЛ/СНІДу»; за програмою «Дорослішай на здоров’я»; за
програмою курсу «Я-моє здоров’я-моє життя», що реалізується в рамках
Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» щодо
здорового способу життя серед молоді України»; інтегративного курсу
«Культура життєвого самовизначення»; в рамках Програми профілактики
ВІЛ/СНІДу GIZ в Україні за напрямками «Fair Play–Чесна гра», «Маршрут
безпеки». Заняття за програмами відбуваються протягом навчальновиховного процесу в усіх класах закладу відповідно до вікового рівня
вихованців.
Саме такий вид навчання педагогів закладу дає можливість
ефективно реалізовувати пріоритетне завдання роботи закладу – створення
здоров’язбережувального освітнього простору для розвитку соціально
активної особистості та формування особистості школяра в умовах школи
сприяння здоров’ю та за програмою випереджаючої освіти для сталого
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розвитку. Заняття з педагогами, учнями школи, їх батьками дозволяє
ефективно працювати на гуманістичний розвиток особистості, виховання
духовної культури, розвиток здібностей та життєвих навичок через
систему самопізнання та основних компонентів освіти сталого розвитку.
Протягом кожного навчального року в навчально-виховному процесі
закладу впроваджується проектна діяльність, в основу застосування якої
покладені провідні ідеї особистісно орієнтованого навчання та свободи
творчості школярів. Головними вимогами вибору проектів є їх
спрямованість та суспільно-корисна чи особиста значущість. Наприкінці
навчального року серед педагогів закладу проводиться конкурс на кращу
розробку проекту на основі використання ІКТ, інноваційних освітніх та
оздоровчих технологій у навчально-виховному процесі закладу,
різноманітні тематики соціальних проектів.
Формування здорового способу життя молоді, культури здоров’я,
підвищення їх виховних можливостей потребує максимальної уваги до
мотиваційної сфери учнів у прагненні бути здоровими. Адже мотивація на
здоровий спосіб життя особистості – це система ціннісних орієнтацій,
внутрішніх спонук до збереження, відновлення і зміцнення здоров’я (За
матеріалами Концепції здоров’язбережувального освітнього простору як
фактору розвитку соціально активної особистості).
В навчально-виховний процес закладу широко впроваджуються
принципи неперервності та наступності здоров’язбережувальної освіти на
основі розвитку життєвих навичок, враховуючи вікові, індивідуальні
особливості природного розвитку дітей та використовуючи дитячу уяву,
творчу обдарованість, ігровий потенціал учнів.
Реалізуються програми з профілактики ризикової поведінки на
засадах розвитку життєвих навичок, формування культури та пріоритету
здорового способу життя особистості у навчальний і позаурочний час, у
рамках впровадження проектів «Школа проти СНІДу», «Захисти себе від
ВІЛ» (тренінгові заняття для учнів 8-9 класів), «Рівний – рівному»,
«Дорослішай на здоров’я», «Чесна гра–Перша ліга» та «Маршрут
безпеки».
Згідно з поставленими цілями й завданнями дослідноекспериментальної роботи, в усіх класах закладу запроваджено
інтегративний курс «Культура життєвого самовизначення», заняття за
програмою якого проходять двічі на місяць. Основною метою курсу є
формування в учнів життєвих навичок соціальної компетентності – базису
для адаптивної та позитивної поведінки, які дають змогу людині адекватно
виконувати норми й правила, прийняті в суспільстві, ефективно
вирішувати проблеми повсякденного життя.
З питань валеологізації навчально-виховного процесу, учителями,
вихователями
та
медичними
працівниками
впроваджуються
здоров’язбережувальні освітні технології, традиційні та інноваційні
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технології здоров’ятворчої педагогіки: дихальна гімнастика, методи
ейдетики, арт-терапії, казкотерапії, музикотерапії, танцювальної терапії,
фізкультхвилинки, динамічні перерви, вправи оздоровчої і пальчикової
гімнастик, вправи психогімнастики, вправи-активатори та енергізатори,
вправи-розминки, прийоми імунної гімнастики, лікувальної фізкультури,
рухливі ігри, враховуючи якісне забезпечення та дотримання санітарногігієнічних вимог, режиму дня та рухової активності.
Рекомендації з ефективного та правильного застосування вчителями
та вихователями закладу здоров’язбережувальних технологій методично
обговорюються та практично опрацьовуються на засіданнях і тренінгах
шкільного клубу «Здоровий імідж сучасного педагога».
Створенню єдиного безпечного здоров’язбережувального освітнього
простору школи-інтернату сприяє і упорядкована діяльність медичного
блоку закладу, у штатному розкладі якого: старший лікар вищої категорії,
лікар-фтизіатр згідно профілю закладу, лікарі-педіатри, старша медична
сестра вищої категорії, медичні сестри.
До оздоровчо-профілактичної роботи медичного блоку входять
рухливі перерви, оздоровчий біг, загартовування, сезонні оздоровлення,
заняття на сучасних спортивних тренажерах, санітарно-просвітницька
робота, години здоров’я, заняття з ЛФК, дихальна гімнастика, прогулянки
на свіжому повітрі, збалансоване 5-ти разове харчування. З лікувальнореабілітаційної роботи застосовується валео- та фітотерапія, кисневі
коктейлі, аромо-іонна та дисенбілізуюча види терапії, фонорелаксація,
фізіотерапевтичні процедури, вітамінотерапія з мінералами та
імунокоректорами, зміцнюючий та лікувальний масаж, лікувальна
фізкультура, прийом препаратів кальцію, йоду, крапковий масаж,
вживання «срібної води», спелеотерапія та лазерний душ.
Відзнакою інноваційної діяльності Криворізької загальноосвітньої
санаторної школи-інтернату №8 стала щорічна участь у заходах:
Міжнародний форум-презентація «Інноватика в сучасній освіті» (м.Київ),
Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» (м.Київ), міжнародна
науково-практична конференція «Валеологія: сучасний стан, напрямки та
перспективи розвитку» (м.Харків), Всеукраїнська науково-практична
конференція «Педагогіка здоров’я» (м.Харків), нагородження Дипломами
та медалями тематичних номінацій, друк у каталозі престижних закладів
освіти України.
Необхідність зміни системи шкільної освіти шляхом впровадження
інноваційних освітніх та здоров’язбережувальних технологій – це
значущий соціальний виклик сьогодення. Адже саме інноваційний
розвиток загальноосвітнього навчального закладу приводить до якісно
нового рівня освітньої діяльності, суттєво поліпшуючи результати його
діяльності та конкурентоспроможності.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ЗДОРОВ’ЯТВОРЕННЯ У СУЧАСНИХ
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Розуміння важливості проблеми збереження й відтворення здоров’я
людини знайшло відображення у стратегічних завданнях сучасної освіти,
де одним з головних визначено формування свідомого ставлення школярів
до власного здоров’я та здоров’я інших людей, гігієнічних навичок і засад
здорового способу життя, збереження й зміцнення здоров’я учнів у всіх
його складниках: фізичному, психічному й духовному.
Зважаючи на наявність у сучасній науковій літературі значної
кількості дефініцій, що розкривають сутність процесу здоров’язбереження
у
навчально-виховному
процесі
(н-д,
здоров’язберігальне,
здоров’язміцнювальне, здоров’яутворювальне, саносервативне виховання
(від латинського «sanitas» – здоров’я та «servo» – зберігати) тощо),
необхідно визначитися з понятійним апаратом нашого дослідження. Так,
наше розуміння поняття «здоров’ятворення» співпадає із визначенням
російського вченого Маджуги А.Г., відповідно до якого здоров’ятворення
– найбільш повна та змістовна дефініція, що включає у себе такі процеси
як здоров’язбереження, здоров’язміцнення і здоров’яформування [1].
Також слід зазначити, що поняття «здоровʼятворче виховання» є
синонімом до дефініції «валеологічне виховання». При цьому виховання
ми розуміємо в загальному, широкому сенсі як цілеспрямований процес
формування особистості, який здійснюється педагогами, вихователями та
включає всі види навчальної, позанавчальної та позашкільної роботи.
Мета статті – зробити порівняльний аналіз найбільш ефективних та
дієвих форм і методів організації здоров’ятворчого середовища на
прикладі загальноосвітніх навчальних закладів України.
Розглянемо приклади побудови у сучасних навчальних закладах
здоров’ятворчого середовища.
В Українському колежі імені В. О. Сухомлинського, педагогічним
колективом колежу було розроблено та практично реалізовано ідею
побудови у навчальному закладі здоров’ятворчого середовища. Вона
передбачає побудову навчально-виховного процесу з урахуванням
індивідуальних психофізіологічних особливостей розвитку дитини.
Програмний матеріал та методика його викладання максимально
розкривають природні здібності, творчий потенціал школярів, стимулюють
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внутрішні ресурси особистості до самовдосконалення та творчого
саморозвитку.
Різні аспекти роботи Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського
висвітлює у науковій літературі (газетах, журналах, збірниках матеріалів
конференцій тощо) директор закладу, член-кореспондент АПН України,
заслужений працівник освіти, кандидат педагогічних наук Василина
Хайруліна. За її словами: «духовною та теоретичною основою діяльності
вчителів колежу є спадщина В. Сухомлинського, ім’я якого носить
навчальний заклад» [3, с.10].
Глибоке знання педагогічних творів Василя Олександровича,
спадковість його ідей та цінностей дали можливість побудувати у колежі
справжнє здоров’ятворче освітнє середовище. Враховуючи настанови
В. О. Сухомлинського щодо небезпеки необережної оцінки здібностей
молодших школярів у навчальному закладі в початкових класах,
запроваджено систему безоціночного навчання, яке сприяє формуванню в
учнів впевненості у собі, у своїх силах, забезпечує умови їхнього
нормального психофізичного розвитку та виключає ризик розвитку
неврозів і психічних розладів у школярів.
Спеціалісти Черкаської ЗОШ 1-3 ст. №2 Слов’янського району
Донецької області, проаналізувавши стан здоров’я дітей, провівши
анкетування батьків та дітей, вивчивши результати медичної діагностики
та моніторингу виявили ряд чинників, які впливають на стан здоров’я
учнів: гіподинамія, незбалансоване харчування, негативні емоції, шкідливі
звички, екологічне забруднення, соціальні чинники (безробіття, соціальна
незахищеність, відсутність правового захисту тощо), низький рівень
культури здоров’я, слабка мотивація молоді на здоровий спосіб життя [4, с.
66].
Виявленні чинники ризику та дані діагностики здоров’я визначили
основні напрями роботи навчального закладу: удосконалення форм
фізичного виховання та підвищення рухової активності учнів,
профілактика і корекція порушень зору, профілактика і корекція порушень
опорно – рухливого апарату, оздоровчі заходи щодо підвищення імунітету
учнів, валеологічне навчання та виховання дітей і батьків, превентивне
виховання (запобігання шкідливим звичкам), створення безпечного
освітнього середовища.
В ЗОШ № 6 м. Мерефа Харківського району Харківської області
відкрито шкільний «Клуб здоров’я» [5, с. 196-197]. Вони вважають, що
створення комфортного, психологічно здорового освітнього простору для
учнів допоможе їм адаптуватися до цих умов. З метою втілення
оздоровчих технологій учителі початкової школи використовують
розвивальні паузи, валеохвилинки, фізкультхвилинки, вправи для корекції
зору під час уроку та занять у групі продовженого дня; починають

180

навчання ранковими зустрічами та ранковою гімнастикою, яку проводять
під музику або супроводжують віршами.
У Підвербцівському навчально-виховному комплексі (ЗОШ І – ІІ ст.
– ДНЗ) розроблена нова за змістом модель навчального закладу «Школа
сприяння здоров’ю», відповідно до якої у процесі навчання і виховання
перевага
надається
здоров’язбережувальним
технологіям,
здоров’яформувальному
середовищу,
здоров’язміцнюючим
видам
діяльності, покращився стан їхнього фізичного здоров’я, зросли успіхи та
досягнення на спортивній ниві» [6, с. 43].
У Стеблівській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів імені І. НечуяЛевицького, що на Черкащині, розроблено та практично реалізовано
комплексну програму «Мистецтво бути здоровим», метою якої є
формування навичок позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнів,
профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, надання переваг
здоровому способу життя [7].
Наведемо приклади побудови здоров’ятворчого навчального процесу
у освітніх закладах Донеччини: Артемівська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5 із
профільним навчанням – створено організаційно-педагогічні умови для
інтеграції дітей із особливими потребами в загальноосвітній простір;
системною є корекційно-реабілітаційна робота; розроблено картки
індивідуального моніторингу ступеня навченості учнів; традиційними є
такі методи роботи, як пальчикова гімнастика, гра, ігротерапія,
казкотерапія, арттехніка, піскова терапія, кольоротерапія, танцтерапія,
сміхотерапія, ароматерапія тощо; Ясинуватська ЗОШ І – ІІ ступенів №7 –
розроблено й реалізовано модель «Школа життєвого успіху»; уведено
«лист здоров’я учнів класу», реалізується проект «Здорова дитина –
здорова нація» тощо; Харцизький різнопрофільний ліцей № 2 – кожен
класний керівник веде паспорт здоров’я учнів класу; обов’язковими є
спеціальні наради за участю медичної сестри навчального закладу, метою
яких є розроблення пам’яток та рекомендацій для учнів і батьків із
профілактики різноманітних захворювань; проводяться батьківські
конференції, де обговорюються питання зміцнення та охорони здоров’я
учнів, режиму праці й відпочинку, перспективи розвитку фізичної
культури та виховання; традиційними є Дні здоров’я; проводяться тренінги
для учнів і для вчителів на тему «Як покращити здоров’я», «Умій володіти
собою», частими є нестандартні уроки, такі як уроки-подорожі «Здоров’я
духовне і фізичне», «Стежинками рідного краю», уроки-ігри « Сходинки
до здоров’я», уроки-вікторини «Зелена аптека», «Проблема харчування в
минулому» тощо .
Отже, на узагальнення позитивного досвіду впровадження окремими
школами ідей здоров’ятворення сформулюємо певні рекомендації щодо їх
використання у сучасній освітньо-виховній практиці:
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1. Дотримання санітарно-гігієнічних умов (організація режиму
вологого прибирання (після кожного уроку), створення куточку гігієни
(місця для миття рук), облаштування фонтанчиків для пиття, естетичне
оформлення
інтер’єру
школи,
в
якому
використовуються
здоров’язберігаючі
аспекти).
2. Організація
у сучасній
школі
здоров’язберігаючої інфраструктури (створення у кожній школі медичного
кабінету з метою організації регулярних (двічі на рік) профілактичних
оглядів лікарями-спеціалістами різних спрямувань тощо). 3. Організація
систематичної просвітницько-виховної роботи з учнями, спрямованої на
усвідомлення ними цінності власного здоров’я та здоров’я оточення.
4. Реалізація у навчально-виховному процесі різноманітних прямо чи
опосередковано валеологічно спрямованих форм та методів роботи із
учнями. 5. Залучення учнів до дослідницької діяльності з питань здорового
способу життя.
Подальшого дослідження потребують такі питання, як:
удосконалення форм, методів та засобів здоров’ятворення школярів,
організація ефективної взаємодії школи й сім’ї у процесі здоров’ятворення
особистості тощо.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
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ДИНАМІКА РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПІДЛІТКІВ
ВПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО ТИЖНЯ
Основою поведінкових реакцій організму, що забезпечують його
пристосування до умов навколишнього середовища, є аналітикосинтетична діяльність кори великих півкуль, яка здійснюється при
взаємодії процесів збудження та гальмування [2, ст. 38]. Згідно з вченням
І. П. Павлова, саме індивідуальні особливості протікання цих двох
процесів в центральній нервовій системі, формують основу типу вищої
нервової діяльності людини і є фізіологічним фундаментом майбутнього
темпераменту особистості. Відомо, що для підліткового віку властива
підвищена вразливість нервової системи [4, ст. 228].
У сучасній літературі широко висвітлені питання щодо особливостей
працездатності людини, її загальних закономірностей, детально описані
властивості нервової системи. Проте, немає конкретних даних, щодо
динаміки розумової працездатності у підлітковому віці. Актуальність
дослідження проблем, пов’язаних з вивченням динаміки розумової
працездатності, обумовлюється тим, що на сьогодні існує тенденція до
збільшення навчального навантаження без врахування функціонального
стану організму школярів. Це потребує пошуку нових шляхів оптимізації
навчального процесу. В зв’язку з цим важливо відмітити, що врахування
індивідуальних особливостей перебігу розумової працездатності учнів
впродовж тижня може слугувати основою раціонального навчального
режиму.
Метою роботи було дослідити силу нервових процесів та динаміку
розумової працездатності учнів десятого класу.
Дослідження проводилося серед учнів 10-Б класу (20 школярів)
Харківської гімназії №12 Харківської міської ради Харківської області,
віком 14–15 років, впродовж 3-х тижнів з 19 жовтня до 7 листопада
2015 року.
Дослідження типу кривої працездатності, за якою оцінювали силу
нервових процесів, проводили за експрес-методикою Є. П. Ільїна [1, ст. 56;
4, 234].
Динаміка розумової працездатності учнів 10-Б класу Харківської
гімназії №12 вивчалася впродовж навчального тижня за коректурними
таблицями В. Я. Анфімова. Чотирьоххвилинні дозовані завдання
пред’являлися досліджуваним на першому і останньому (сьомому) уроках.
У кожного з учнів визначався кількісний показник працездатності, тобто
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кількість переглянутих знаків за 4 хвилини. Потім підраховувалася
кількість переглянутих знаків після введення гальмівних агентів, тобто за
останні 2 хвилини тесту [1, ст. 89–91].
Результати теппінг-тесту показали, що 90 % учнів 10-Б класу мають
сильну нервову систему, з них 50 % – середньо-сильну нервову систему,
про що свідчить увігнутий тип кривої їхньої працездатності, 25 – середню
силу нервової системи (рівний тип кривої працездатності), та 15 % –
сильну нервову систему (опуклий тип кривої працездатності). У 10 %
досліджуваних виявили слабку і середньо-слабку нервову систему (криві
їхньої працездатності мали відповідно низхідний і проміжний типи).
Таким чином, для 90 % учнів 10-Б класу за певними властивостями їхньої
нервової системи характерним є те, що вони менш чутливі до зовнішніх
факторів і здатні реагувати на стимули більш високої інтенсивності.
Миттєвий перехід від однієї діяльності до іншої, чи несподівані
навантаження не виявляються для них шкідливими, чи такими, що можуть
викликати загрозливу напругу організму, наприклад, виконання тестового
завдання або складання опорної схеми на оцінку. Проте, монотонну роботу
вони будуть виконувати з напругою (аналіз складного тексту з подальшим
його конспектуванням). 10% досліджуваних учнів зі слабкою нервовою
системою не здатні тривало витримувати інтенсивне навантаження, у них
швидко настає стомлення.
Якісними показниками розумової працездатності людини є
коефіцієнт рухливості та продуктивності [1, ст. 90–91]. Нами було
встановлено, що у досліджуваних учнів цей коефіцієнт відповідає рівню
сили їх нервових процесів. Учні з сильною нервовою системою мають
високі показники коефіцієнту розумової працездатності; з середньосильною та середньою силою нервової системи – середній; з середньослабкою та слабкою – низький. Також відмічено, що максимальний
коефіцієнт продуктивності розумової праці в учнів всіх груп
спостерігається у першій половині дня на початку навчального тижня
(понеділок – вівторок), мінімальний – у четвер.
Треба зазначити, що у загальній тижневій кривій працездатності
досліджуваних підлітків відсутня понеділкова фаза впрацьовування
(рис. 1).
Для учнів з сильною нервовою системою встановлено високі
показники концентрації уваги. У них вона виявилася у більш швидкому
проходженні тесту, а також в найменшій кількості допущених помилок
при виконанні завдань у порівнянні з іншими досліджуваними групами.
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Рис. 1. Тижнева динаміка коефіцієнту розумової працездатності (вісь
ординат) у досліджуваних учнів із різним проявом сили нервової системи
Таким чином, продуктивність розумової працездатності в учнів всіх
груп зростає у першій половині дня на початку навчального тижня (від
понеділка до четверга). Отже, для оптимальнішого засвоєння складного
матеріалу та збереження здоров’я учнів, при складанні розкладу уроків
необхідно враховувати наступні фактори: складні для засвоєння предмети
рекомендовано проводити на перших уроках на початку тижня;
тематичний та семестровий контроль знань повинен здійснюватися в той
же час.
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ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОПЕРЕДЖЕННІ ПОРУШЕНЬ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ
Процес відтворення населення обумовлений як медико-біологічними,
так і соціальними факторами, що впливають на репродуктивне здоров’я.
Стан репродуктивного здоров’я підлітків, який за останні роки значно
погіршився, викликає особливу тривогу. Стиль статевої поведінки
підлітків, яка спостерігається впродовж останніх років, має негативний
вплив на їхнє репродуктивне здоров’я: збільшилася кількість підліткових
вагітностей та абортів, зросла захворюваність на інфекції, що передаються
статевим шляхом і захворюваність статевих органів.
У сучасних умовах викликає серйозне занепокоєння зростання
дефіциту освіченості учнівської молоді в питаннях сексуальної поведінки.
Акселерація, автономність дозвілля підлітків та юнацтва, інтенсивність
їхніх контактів актуалізували чимало педагогічних проблем. Найпекучіші з
них – зниження віку початку неповнолітніми статевого життя, що
супроводжується зростанням кількості штучного переривання вагітності,
розширенням діапазону венеричних захворювань, появою серед школярок
численної армії матерів-одиночок. І хоч тенденція загострення
сексуальних проблем молоді, таких як зниження віку початку статевого
життя, зростання інтересу до порнопродукції, низький рівень освіченості в
питаннях сексуальної культури – характерна і для більшості європейських
держав, негативні наслідки її в Україні підсилюються відсутністю системи
статевої просвіти та виховання дітей [5]. Дана ситуація в питаннях
збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я зумовлює актуальність
цієї проблеми.
Упродовж останніх років з’явилася низка досліджень, присвячених
питанням збереження репродуктивного потенціалу нації. Так, зокрема, в
наукових публікаціях Н. Березіна, Б. Ворника, Ю. Галустяна [2]
проводиться ситуаційний аналіз репродуктивного і статевого здоров’я
підлітків. У наукових працях Г. О. Слабкого та В. Л. Подоляка [6], а також
І. Б. Вовк [1] розглядається здоровий спосіб життя підлітків як фактор
збереження репродуктивного потенціалу нації, проблеми та перспективи
його формування. Питання репродуктивного здоров’я студентської молоді
висвітлені в публікаціях авторів Н. І. Коцур, Л. С. Гармаш та Л. П. Товкун
[3]. Наукові дослідження Кравця В. П. [4] присвячені дослідженню
психофізіологічних і психолого-педагогічних аспектів формування
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репродуктивної поведінки молоді. Збереження репродуктивного здоров’я
неповнолітніх висвітлено в посібнику В. М. Оржеховської [7].
Водночас не дослідженими залишаються проблеми статевого
виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. На них
практично не зорієнтовані навчальні програми, зміст і характер виховної
роботи. У зв’язку з цим реформування системи освіти вимагає по-новому
переглянути зміст, форми та методи статевого виховання дітей і молоді.
Мета нашого дослідження полягала в обґрунтуванні фізичного
виховання як одного із оздоровчих факторів у формуванні
репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків.
Проведені нами дослідження стану репродуктивного здоров’я в
кількості 62 жінок, які знаходилися в пологовому відділенні центральної
районної лікарні м. Переяслав-Хмельницького впродовж 2015 р. показали
невтішні результати. Шляхом проведеного анкетування встановлено, що
серед жінок, які регулярно займалися спортом помірної інтенсивності
ускладнення при вагітності виявлено лише в одному випадку (незначний
токсикоз першої половини вагітності), а ускладнень пологів не виявлено. У
жінок, які не мали регулярних фізичних навантажень в шкільні роки,
виявлено ускладнення вагітності, зокрема, токсикоз другої половини
вагітності у 5 жінок (9,1 %), нефропатія – у 3 жінок (5,5 %), гіпертонія – 6
жінок (10,4 %), загроза викидня – 8 жінок (14 %); ускладнення пологів
(травми статевих шляхів, аномалії пологової діяльності, передчасні пологи,
оперативне втручання тощо) виявлено у 11 жінок (20 %); патологія
вагітності та пологів, яка вплинула на стан немовляти (гіпотрофія, гіпоксія,
асфіксія, пологова травма тощо) спостерігалася у 3 випадках (6 %).
У зв’язку з критичною ситуацією у формуванні репродуктивної
поведінки учнівської молоді, що в подальшому може мати негативні
наслідки на їх репродуктивному здоров’ї, постало питання створення і
впровадження сучасних оздоровчих програм. Серед них важливе значення
для формування здоров’я і репродуктивних можливостей дівчаток повинно
зайняти
фізичне
виховання.
Тому
профілактика
порушення
репродуктивного здоров’я майбутніх матерів повинна розпочинатися ще зі
шкільних років.
Встановлено, що існуюча система фізичного виховання в школі (2–3
уроки фізкультури в тиждень) не сприяє розвитку основних фізичних
якостей у школярок. У той же час дослідження вчених показали, що
спортивні навантаження помірної інтенсивності для дівчаток у шкільні
роки (заняття в спортивних секціях 2–3 рази на тиждень по 1,5 години)
сприятливо впливають на реалізацію дітородного процесу в наступні роки
[1; 6].
Таким чином, помірні спортивні навантаження на прикладі жінок, які
займалися в шкільні роки в різних спортивних секціях, зумовили найбільш
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низькі показники патології вагітності та пологів і не призводили до
ускладнень у стані немовлят.
Приведені вище дані служать основою для впровадження в
навчальний процес фізичних навантажень, що сприяють збереженню та
зміцненню репродуктивного здоров’я школярок. У зв’язку з цим нами було
запропоновано наступні оздоровчі рекомендації в системі фізичного
виховання в школі:
1. Навчально-виховні навантаження дівчаток повинні відповідати
стану їх здоров’я, що може бути досягнуто як вибором адекватного
здоров’ю навчального закладу, так і регламентом навантажень
додаткових занять.
У зв’язку з цим для дівчаток, які мають хронічні захворювання
перевага надається навчанню їх в звичайній загальноосвітній школі,
неприпустимо паралельно навчання в декількох школах. У способі життя
таких дівчаток потрібно віддавати перевагу руховому активному режиму
(відвідування басейну, туризм, лижні прогулянки тощо). Для них особливе
значення має дотримання режиму дня (задоволення вікових потреб у сні,
перебування на повітрі, харчування). Встановлений у таких дівчаток
тісний зв’язок між наявністю хронічного захворювання і відхиленнями в
стані «місячних» вимагає, з одного боку, періодичної санації вогнищ
хронічної інфекції, а, з іншого – особливої уваги до стану менструальної
функції на різних етапах її становлення.
2. Обсяг навчального навантаження школярок в період їх статевого
дозрівання (5–7 класи) не повинен перевищувати вимог стандарту освіти.
У цьому напрямку повинна проводитися санітарно-освітня робота з
учителями про негативний вплив статевого дозрівання на розумову
працездатність дівчаток, з батьками – про обсяг додаткових занять і
оптимальному змісті позанавчальної діяльності школярок із хронічними
захворюваннями, а також робота шкільної медсестри – моніторинг
загального стану і гінекологічного здоров’я дівчаток.
3. Зміст фізичного виховання школярок повинен будуватися з
урахуванням у майбутньому їх дітородної функції. Воно повинно
проводитися найбільш активно у вікові періоди 7–9 років і старше
14 років, тобто до і на етапі завершення статевого дозрівання. Втіленню
цього принципу буде сприяти проведення для дівчаток початкової школи
уроків фізкультури або прирівняних до них занять (танці, хореографія,
ритміка тощо) кожен день. Для дівчаток середнього і старшого віку в
школі повинна бути організована робота спортивних секцій. Зміст
програми фізичного виховання школярок і секційних занять повинен
передбачати розвиток і тренування м’язів, що забезпечують перебіг
пологів (малого тазу, черевного пресу, промежини тощо).
У сучасній школі дефіцит фізичного навантаження для школярок
можна ліквідувати шляхом занять їх спортом у дитячій спортивній школі
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за програмою початкової спортивної підготовки (занять спортом 3–4 рази в
тиждень по 1,5 год.), що разом із уроками фізкультури в школі складає 6–
7 год. організованої рухової активності в тиждень. Вони суттєво
підвищують
адаптаційні
можливості
організму
до
фізичного
навантаження, покращують вікову динаміку розвитку всіх основних
фізичних якостей, підвищують резистентність організму і знижують
захворюваність. Необхідний ретельний відбір і лікарсько-фізкультурний
контроль за юними спортсменками, особливо в період статевого
дозрівання.
Таким чином, профілактику порушень репродуктивного здоров’я
потрібно починати з шкільного віку шляхом створення і впровадження
регіональних програм фізичного виховання з урахуванням особливостей
жіночого організму.
Перспективи подальших досліджень спрямовані на встановлення
взаємозв’язку між ступенем статевого дозрівання дівчаток і рівнем їх
фізичної підготовленості та визначення обсягу фізичних навантажень із
урахуванням групи здоров’я.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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ТЕТА-ИСЦЕЛЕНИЕ – ПРИРОДНЫЙ ПУТЬ ПРОБУЖДЕНИЯ
СКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
В настоящее время во всем мире приобретает широкое
распространение система энергетического исцеления ТhetaHealing®
(«Тета хилинг», «тета исцеление»). Для Украины это явление пока новое.
Разработала и применила этот метод на практике американка Вианна
Стайбл. В своей книге «Тета исцеление» она подробно описывает
технологию применения этого метода, чтобы каждый желающий
позитивных изменений в своей жизни мог их достичь. Этот метод
исцеления простой и овладеть им может каждый.
С помощью этого метода Вианна Стайбл исцелилась от рака и теперь
успешно
исцеляет
гепатит
С,
СПИД,
злокачественные
и
доброкачественные опухоли, герпес, различные генетические нарушения и
множество других болезней. Ее ученики занимаются целительской
практикой в четырнадцати странах мира [1].
«Тета хилинг» – это исцеление в режиме тета-волновой активности
человеческого мозга.
Существует пять различных частот, на которых может работать наш
мозг: бета-волны, альфа- волны, тета-волны, дельта- и гамма-волны. Наш
мозг постоянно генерирует волны всех частотных диапазонов. Все наши
действия управляются определенной частотой мозговой активности,
преобладающей в каждой конкретной ситуации.
Тета-ритм – от 5 до 7 колебаний в секунду с высоким электрическим
потенциалом (100–150 мкВ) и высокой амплитудой волн (от 10 до 30 мкВ).
Этот частотный диапазон способствует глубокой релаксации головного
мозга, хорошей памяти, быстрому и глубокому усвоению информации,
пробуждению талантов и творчества. Наиболее ярко он выражен у детей
до 5–7 лет, что позволяет им запоминать огромное количество
информации, что не свойственно взрослым. В естественном состоянии этот
ритм у взрослых людей доминирует только во время фазы быстрого сна,
полудремы. Эти волны – тонкая граница между сознанием и подсознанием
[2].
В настоящее время созданы различные электрические приборы,
помогающие нашему мозгу активировать тета-волны для восприятия и
запоминания
информации,
пробуждения
интуиции,
повышения
концентрации внимания, открытия экстрасенсорных способностей и
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прочих чудесных возможностей [4]. Но Тета-хилинг использует только
естественные возможности сознания человека. Посредством специальной
медитации можно легко научиться входить в тета-состояние и запускать в
теле механизмы самовосстановления, улучшать физическое и духовное
состояние.
Наше духовное и физическое здоровье напрямую зависит от того, о
чем мы думаем и как мы думаем. Тета-ритм пробуждает и усиливает наши
эмоции и чувства, позволяет программировать подсознание, избавляться от
негативного мышления.
Во время погружения в тета-состояние активируется работа
шишковидной железы (эпифиза). Шишковидная железа издавна известна
науке, однако она все еще остается загадкой.
Индусы называют ее «третьим глазом», то есть центром шестой
чакры психической и духовной активности человека. Йоги знали уже
много столетий тому назад, что шишковидная железа… является органом
телепатического общения.
Леонардо да Винчи утверждал, что в голове человека есть связанные
с глазами особые сферические зоны. Он изобразил их на анатомическом
наброске. По мнению ученого, одна из сфер («камера здравого смысла»)
является местом обитания души.
В последнее время отмечается немалый интерес со стороны
современной науки к этой маленькой, достигающей у взрослого человека
15 мм в длину, до 10 мм в ширину и весом около 0,2 г., похожей на шишку
железе внутренней секреции – эпифизу. Чем же интересна эта железа до
недавнего времени считавшаяся раритетом?
Медицина отводит эпифизу роль управления суточными ритмами и
выработки гормона мелатонина.
Мелатонин
(означающий
«ограничивающий
темноту»)
вырабатывается шишковидной железой из серотонина, одного из веществ,
связанных с «высшей» мыслительной функцией человека. Мелатонин
способствует успокоению и отдыху, серотонин стимулирует активность
организма и эмоциональный тонус.
Мелатонин регулирует также работу коры надпочечников, в
большой мере определяющей обмен веществ и адаптацию организма к
неблагоприятным условиям среды. Установлено, что эпифиз очень
чувствителен к действию переменных магнитных полей – как
естественного (магнитные бури), так и искусственного происхождения
(излучения мобильного телефона, бытовая электрическая техника). При
этом уровень мелатонина в крови у людей снижается. Употребление
алкоголя стимулирует атрофию шишковидной железы.
Появились данные, свидетельствующие о том, что мелатонин
обладает омолаживающим действием и удлиняет срок жизни человека.
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Известно, что в эпифизе содержится так называемый «мозговой
песок» (acervulus cerebralis) – минеральные тельца сферической формы
размером от долей миллиметра до двух миллиметров состоящие из
кремнийсодержащих кристаллических структур. Этот так называемый
«мозговой песок» имеется у всех людей с момента рождения, хотя
назначение его пока не известно. Существуют гипотезы, что «кристаллы»
эпифиза являются носителями голограмм и образуют главный центр
человеческого организма, задающий ритм его пространственновременного существования. По мнению доктора биологических наук
А.М. Паничева и доктора технических наук А.Н. Гулькова синхронизация
этого центра осуществляется не без участия внешних «излучений
неэлектромагнитной природы, мгновенно распространяющихся от ряда
космических объектов» (от Солнца, Луны, планет Солнечной системы...).
Есть предположения что «третий глаз» – та самая «антенна», которая
придает человеку экстрасенсорные качества, умение «видеть» то, что
происходит внутри организма.
Известно также, что значительная часть мозга практически у всех,
живущих на земле людей, остается неиспользованной. Йога утверждает,
что она станет задействованной только после активизации чакры «третьего
глаза».
При проведении на кафедре валеологии ХНУ им. В. Н. Каразина
эксперимента по воздействию на организм человека медитативного тетасостояния
мы
получили
интересные
результаты.
Измерения
функционального состояния организма проводились при помощи аппарата
КСД (комплекс спектрально-динамический), который дает возможность
тестирования состояния организма по различным параметрам, и
зарегистрированный на территории Украины как лечебно-диагностический
(свидетельство государственной регистрации №9270/2010). Аппарат КСД
был разработан исходя из известных понятий о волновой структуре
организма. В пассивном режиме записывается спектр человека. При этом
мы получаем информацию о функциональном состоянии всех внутренних
органов. активности эндокринной, нервной и других систем, также можно
определить энергетическое и эмоциональное состояние человека [3].
Исследования проводились с практикующими «Тета-хилинг». В
разные дни было проведено 13 измерений. Измерения проводились до
начала медитации, во время медитации и после выхода из состояния
медитации. Из базы данных КСД для тестирования функционального
состояния органов и систем были выбраны следующие спектры:
 ритмы мозга (альфа-, бета-, тета- и дельта-ритмы);
 мелатонин;
 шишковидная железа (эпифиз);
 программа управления состоянием сознания;
 энергезирующая программа.
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В результате анализа полученных данных выяснилось, что во время
тета-медитации возрастает активность шиковидной железы (значительно),
мелатонина и тета-волн мозга. После окончания медитации активность
шишковидной железы и мелатонина резко падает, практически
отсутствует. Возрастает также активность тестируемых программ:
«управления состоянием сознания» и (в меньшей степени)
«энергезирующей».
Наши исследования, проведенные при помощи КСД, подтверждают
наличие настройки мозга на активизацию шишковидной железы (эпифиза)
и активизацию целительских тета-ритмов мозга, значимость которых
трудно переоценить для человека в настоящее время. Хотя эти результаты
получены при участии небольшого количества практикующих «Тета
хилинг», они заслуживают внимания. Информация о существовании
такого доступного метода исцеления должна быть доведена до населения
Украины. В Японии ТhetaHealing® преподается в государственных
медицинских университетах [1]. Хотелось бы, чтобы наши студентывалеологи и медики владели этим замечательным методом восстановления
здоровья.
1.
2.
3.
4.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ З
ВИКОРИСТАННЯМ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ОСВІТНІХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Криза здоров’я людини пов’язана з культурно-антропологічною
кризою,
духовним
занепадом
особистості,
ігноруванням
здоров’явизначальної ролі природного середовища та його факторів.
Сучасна гуманістично-ноосферна концепція лежить в основі
еколого-валеологічного мислення, яке розглядає різні варіанти
переорієнтації впливу людини на навколишнє середовище: охорона ще
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існуючої природної компоненти довкілля шляхом обмеження і скорочення
руйнівного впливу цивілізації на біосферу; здійснення інтенсифікації і
регуляції природних процесів; безпосереднє внесення людиною змін у
природне навколишнє середовище; здоров’язбереження людини і
ноосферного середовища. Проблема формування цілісної ноосферної
здоров’язбережувальної свідомості (цілісне здоров’язбережувальне
мислення, поведінка та світогляд) повинна стати однією з провідних у
освітньому просторі.
Ноосферний підхід у системі освіти базується на концептуальній
основі освіти, яка повинна забезпечувати інформаційну, навчальну,
виховну, розвиваючу та здоров’язбережувальну функції.
Взаємозв’язок між здоров’ям і станом навколишнього середовища,
який знайшов своє відображення у сучасних екологічних і валеологічних
знаннях, виступив своєрідним каталізатором для актуалізації проблеми
еколого-валеологічної
освіти.
Інтегративним
показником
цих
взаємовідношень виступає здоров’я не тільки людини, але й усіх біо-екосоціальних систем (М. Амосов, Г. Апанасенко, Ю. Бойчук, В. Волков,
М. Гончаренко, В. Горащук, С. Горбунова, В. Казначеєв, О. Кушніна,
З. Тюмасєва та ін.).
Процес формування еколого-валеологічної культури дітей та молоді
є цілісною, динамічною соціально-педагогічною системою, в якій
структура, зміст і методи направлені на формування якісного здоров’я
вихованця в екологічно здоровому навколишньому середовищі, і
здійснюється на принципах природо- і культуровідповідності та духовнофізичної гармонії людини та природи. Еколого-валеологічна освіта набуває
нового значення, коли пов’язується перш за все з активно маніфестуючим
сьогодні компетентнісним підходом до освіти.
Цілісний (холістичний) підхід до людини як біо-енергоінформаційної системи розкриває перспективні можливості розробки
нових технологій як навчання, так і оздоровлення. Такий підхід, на думку
М. Гончаренко, є основою нової світоглядної парадигми духовної еволюції
людини як безальтернативної стратегії виживання цивілізації та
збереження здоров’я в умовах катастрофічно наростаючої глобальної
екологічної та духовної кризи, умова переходу суспільства на ноосферний
рівень розвитку.
Про існування навколо кожного об’єкту особливого енергоінформаційного поля, яке повторює його за формою і зберігає у собі
основні характеристики об’єкту, говорив у свій час В. Вернадський,
розробляючи ідею ноосфери.
С. Гурвич довів, що в будь-якому організмі є енергетичний
(польовий) або інформаційний «скелет» і що утворення фізичного тіла
відбувається за зразком цього «скелету», чи біополя, що є своєрідним
планом або проектом, за яким здійснюється створення і розвиток людини.
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Численні дослідження показали, що феномен електромагнітного
випромінювання живими системами виявлено в усіх клітинах рослин та
тварин. Є підстави думати, що електромагнітні взаємодії представляють
собою один із загальних принципів інформаційних взаємовідношень, що
функціонують у живих системах. У біологічних системах клітинного типу
матеріальним носієм інформаційних потоків є кванти електромагнітного
поля.
У свій час академік А. Берг відмітив, що інформацією пронизані всі
матеріальні об’єкти. Всі живі організми з моменту появи на світ
перебувають у «інформаційному полі», яке безперервно діє на їхні органи
чуття. Життя на Землі було б неможливе, якби живі організми не
сприймали інформацію, яка потрапляє із довкілля, не вміли б її
переробляти та посилати іншим організмам.
Сучасне уявлення про будову людини дозволяє розглядати здоров’я
як результат гармонійної взаємодії людини з оточуючим середовищем
через інформаційний, енергетичний та речовинний обмін.
Над питаннями розробки і впровадження здоров’язбережувальних,
здоров’язміцнюючих та здоров’яформуючих заходів у навчальні заклади
працюють
О. Аксьонова,
Т. Бойченко,
Е. Булич,
С. Волкова,
М. Гончаренко, В. Горащук, М. Гриньова, О. Єжова, О. Микитюк,
О. Міхеєнко, В. Оржеховська, С. Страшко, Ж. Теханович, В. Успенська та
ін. Нові соціально-педагогічні здоров’язбережувальні технології
пропонують В. Беспалько, О. Ващенко, І. Волкова, Л. Горяна, П. Гусак,
Т. Крекотіна, В. Петрович, С. Свириденко, М. Смирнов, В. Сонькін,
Л. Тихенко та ін.
Здоров’язбережувальні технології передбачають: зміну видів
діяльності, чергування інтелектуальної, емоційної, рухової видів
діяльності; застосування групової й парної форм роботи, які сприяють
підвищенню рухової активності, навчання правилам спілкування, вмінню
поважати думки інших та висловлювати власні, проведення ігор та ігрових
ситуацій, нестандартних уроків, інтегрованих уроків.
М. Гончаренко визначає здоров’язбережувальні технології як
послідовну сукупність педагогічних та дидактичних прийомів, форм,
засобів і методів, спрямованих на побудову психологічно комфортного
освітнього середовища, що сприяє формуванню здорової компетентної
особистості. Вони передбачають використання обґрунтованої системи
засобів, форм і методів, їх етапність, що покликана забезпечити формування
життєвих навичок стосовно здорового способу життя. Метою застосування
здоров’язбережувальних технологій, на думку науковця, є надання учням
необхідного арсеналу знань, умінь та навичок, необхідних для дотримання
засад здорового способу життя, і виховання у них культури здоров’я.
Упровадження
в
навчальному
закладі
біоенергетичних
здоров’язбережувальних технологій диктує час, оскільки на сучасному
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етапі школа спрямовує учня на пізнання себе в навколишньому світі,
вироблення свого життєвого проекту.
Автором
статті
була
запропонована
біоенергетична
здоров’язбережувальна технологія, яка передбачає використання
енергетики природних об’єктів із метою оздоровлення, релаксації та
соціалізації підростаючого покоління.
Прикладом біоенергетичної здоров’язбережувальної технології є
природно-релаксаційні стежини, які створюються з метою використання
енергетичних властивостей об’єктів природи для оздоровлення та
адаптації дітей до сучасного соціуму. На нашу думку, саме природнорелаксаційні стежини допомагають дитині усвідомлювати себе частиною
природи, сприяють формуванню ціннісного ставлення до природи, до
власного здоров’я та життя.
У людства був популярний у давнину символ – дерево. Деякі античні
народи, скандинави і індуси, розглядали макрокосм (Великий Всесвіт), як
божественне дерево, що росте у просторі. Греки, перси, халдеї, японці в
своїх легендах стверджують, що дерево (або тростинка) – це вісь, на якій
обертається Земля. Тобто дерево розглядалось як символ мікрокосму –
людини.
Уже в давні часи люди знали, що в деревах зберігається велика міць,
а їхні соки несуть у собі життєву силу. Дерева випромінюють енергію, яка
може позитивно впливати на людський організм. Прихильники однієї з
наукових теорій стверджують, що близький контакт з деревом повертає
людині втрачену енергетичну рівновагу. Учені з’ясували, що енергетичне
поле дерева найсильніше впливає з квітня по жовтень.
Дендротерапія (від грецьких слів dendron – «дерево», theraperia –
«лікування») – метод лікування та профілактики за допомогою
використання цілющих енерго-інформаційних властивостей дерев та
виробів із них.
Під час спілкування людини з деревом відбувається активний обмін
енергіями, який сприяє оздоровленню людського організму. Поняття
«здоров’язбережувальні технології» об’єднує в собі усі напрями діяльності
навчального закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я
вихованців.
Сутність таких технологій полягає в комплексному оцінюванні умов
виховання і навчання, які дозволяють зберігати існуючий стан та
формувати вищий рівень здоров’я учнів, прищеплювати навички
здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників
індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни стану здоров’я і
проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні
заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її
мінімальної фізіологічної «вартості», поліпшення якості життя суб’єктів
освітнього середовища.
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Для зміцнення здоров’я дітей необхідно створювати ситуації
ефективної взаємодії дитини з природою, в яких навколишнє природне
середовище має бути джерелом оздоровлюючих факторів та сприяють
гармонізації стосунків дітей із природою.
Ми вважаємо, що найважливішою метою впровадження в освітній
процес здоров’язбережувальних технологій є формування екологовалеологічної культури, тому саме на це повинні в значній мірі бути
скеровані зусилля навчальних закладів та сім’ї, з урахуванням пріоритету в
даному питанні виховання над освітою. Еколого-валеологічна культура
повинна не вивчатися, а виховуватися. Психологічною основою цього має
бути формування мотивації на введення здорового способу життя та
оздоровлення навколишнього середовища.
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ПРОФІЛАКТИЧНІ Й РЕАБІЛІТАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

Бабелюк Н. В.1, Бабелюк В. Є.1, Дубкова Г. І.1, Королишин Т. А.1,3,
Кіхтан В. В.1, Добровольський Ю. Г.2, Корсунський І. Г.2,
Ковбаснюк М. М.3
1
Клінічний санаторій «Молдова»,
san_moldova@mail.ru
2
Буковинський державний фінансово-економічний університет
3
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України,
1
Трускавець, 2Чернівці, 3Київ
ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЯ ПРИЛАДОМ «ЕS–01.9 WEB» АКТИВУЄ
ДЕЯКІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ПРАКТИЧНО
ЗДОРОВИХ ЧОЛОВІКІВ
Нами (Добровольський Ю. Г. і Корсунський І. Г.) створено новий
прилад для електростимуляції, призначений для активації функціональних
систем організму шляхом хвильового впливу на нервові сплетіння
«частотними биттями». Позаяк тіло людини є контуром, то при впливі
такими імпульсами в ньому формується електромагнітне поле в формі
спіралі, заповненої смугами змінних полюсів. Впродовж перших 30 сек.
йде вплив імпульсами з частотою 4,5 Гц, надалі за спеціальною програмою
здійснюється покрокове збільшення частоти з метою послідовного впливу
на сакральне, простатичне, сонячне, кардіальне, гортанне сплетіння і
головний мозок. Тривалість сеансу електростимуляції – 21 хв.
Об’єктом дослідження були 13 практично здорових чоловіківволонтерів. Реєстрували електроенцефалограму (ЕЕГ) апаратно-програмним
комплексом «НейроКом» (в-ва «ХАІ Медика», Харків), варіабільність
ритму серця апаратно-програмним комплексом «Кардіолаб+ВСР» цього ж
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виробника, біоелектрограму (кірліанограму) камерою Короткова К. Г. для
газорозрядної візуаліації (ГРВ) (в-ва «Биотехпрогресс», СПб), визначали
рівень в плазмі головних гормонів адаптації кортизолу, трийодтироніну і
тестостерону (твердофазним імуноферментним методом на аналізаторі
«RT-2100C»), лейкоцитарний індекс адаптації Поповича, показники
фагоцитозу нейтрофілами крові музейних культур Staphylococcus aureus і
Escherichia coli, а також проводили рутинний біохімічний аналіз крові.
Результати оброблені на комп’ютері за програмами «Statistica 5.5».
Виявлено, що під впливом курсу із 4 щоденних процедур щільність
спектральної потужності (PSD) α-ритму ЕЕГ в локусі Т5 зростає від 72±22
μV2/Hz до 117±42 μV2/Hz, тобто на 114±38%, тоді як PSD β-ритму ЕЕГ в
локусі С3 зменшується від 64±8 μV2/Hz до 51±14 μV2/Hz, тобто на 13±6 %.
Разом з тим, стрес-індекс Баєвського зростає від 179±50 од. до 221±48
од., тобто на 51±19%, а загальна потужність варіабельності ритму серця
знижується від 3434±941 мсек2 до 2196±562 мсек2, тобто на 29±9%, що в
сукупності свідчить за симпатотонічний зсув вегетативного балансу.
Відомо, що вказані зони ЕЕГ відображують біоелектричну
активність лімбіко-ретикулярного комплексу, який разом з вегетативною
нервовою системою регулює пристосувально-захисні системи організму і
метаболізм.
Відзначені зміни біоелектричної активності мозку супроводжуються
підвищенням рівня в плазмі крові тестостерону від 9,7±0,5 до 12,5±0,7
нМ/л, тобто на 29±6%, за відсутності закономірних змін рівнів інших
гормонів.
Індекс завершеності фагоцитозу нейтрофілами крові золотистого
стафілококу зростає від 33±1,5% до 51±1,3%, або на 57±4%, кишкової
палочки – від 30±1,4% до 42±1,5%, або на 45±7%. Кількість мікробів, які
поглинає один фагоцит, збільшилась на 21±8%. Таким чином, має місце
активація фагоцитозу. Разом з тим, зростає лейкоцитарний індекс адаптації
Поповича від 0,96±0,13 до 1,42±0,12 (пряма різниця +0,46±0,18), який
відображає стан нейроендокринно-імунного комплексу [Попович ІЛ та ін.,
2000; Barylyak LG et al, 2013; Petsyukh SV et al., 2016].
З-поміж параметрів метаболізму виявлено підвищення активності
амілази плазми від 58±4 од./л до 65±3 од./л, тобто на 16±6 %. З огляду на
те, що її джерелом є клітини підшлункової залози, які одночасно виділяють
у кров також протеолітичні ферменти, є підстави для припущення, що в
кінцевому підсумку підвищується, поряд з амілолітичною, також і
протеолітична активність сечі, що вельми сприятливо для профілактики
утворення білкової матриці уролітів. Натомість рівень в плазмі
холестерину знизився від 5,3±0,2 мМ/л до 4,8±0,2 мМ/л, або на 9,3±1,9%,
що вельми сприятливо для профілактики атеросклерозу.
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З-поміж параметрів газорозрядної візуалізації констатовано
збільшення площі світіння у лівій проекції від 22,3±1,3 до 23,6±1,0
кілопікселів, або на 9±4,9%.
Методом дискримінантного аналізу (forward stepwise) виявлено 15
показників, за сукупністю яких стан організму волонтерів до і після курсу
електростимуляції суттєво відрізняється, що документується квадратом
віддалі Mahalanobis (D2M=134; F=22; p<10-4). Це дало можливість
візуалізувати персональні стани кожного волонтера до і після курсу
електростимуляції, які разюче відрізняються, правда, з певними
індивідуальними відмінностями, що цілком природно.
Отримані дані дають підстави для продовження досліджень в цьому
напрямку в умовах клініки.

Волкова С. С.
Классический приватный университет, Институт здоровья спорта и
туризма
Запорожье, Украина
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 3–4 ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В
связи
с
ухудшением
экологической
ситуации,
неудовлетворительным состоянием охраны материнства, а также высоким
уровнем детской заболеваемости и травматизма, количество детей с
различными ограничениями жизнедеятельности имеет тенденцию к росту.
Значительную часть среди них занимают дети с задержкой психического
развития Поэтому вопросы, связанные с коррекцией отклонений
физического и психического развития у детей данной категории ,относятся
к актуальным не только для медицины, но и для физической
реабилитации [2].
Понятие задержки психического развития употребляется по
отношению к детям со слабо выраженной органической недостаточностью
центральной нервной системы. В большинстве из них наблюдается
незрелость сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на
фоне быстрого истощения, нарушения работоспособности.
Исследователи отмечают, что у детей с задержкой психического
развития наблюдается общее отставание в моторике, особенно
двигательных актов. Возбуждено произвольная регуляция движений,
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недостаточная скоординированность и четкость непроизвольных
движений, трудности переключения и автоматизации [3].
В. Ю. Мартынюк и. др, дающие характеристику детей с задержкой
психического развития, говорят о том, что для многих детей характерна
моторная незрелость, слабое формирование тонких дифференцированных
движений пальцев рук и кистей. В результате дошкольники с трудом
овладевают навыками самообслуживания: долго не могут застегнуть
молнию, пуговицы, зашнуровать ботинки [4].
Мы предполагаем, что повышение уровня мелкой моторики у детей с
задержкой психического развития благоприятно повлияет на уровень
самообслуживания и выполнения важных бытовых движений.
Нами были поставлены задачи:
1) проанализировать специальную и методическую литературу по
теме исследования;
2) определить исходный уровень двигательных функций;
3) разработать комплекс физической реабилитации, направленный
на формирование бытовых навыков у детей дошкольного возраста;
4) оценить эффективность предложенных мер физической
реабилитации.
Методы исследования: анализ литературных источников; медикобиологические методы; методы физической реабилитации; педагогический
эксперимент; методы математической статистики.
Определение активной гибкости в лучезапястном суставе методом
гониометрии.
В начале исследования проведена первичная диагностика уровня
развития мелкой моторики, которое предусматривало выяснения качества
и степени дифференциации движений пальцев и кистей рук:
 поставить пальцы в кольцо,
 раскрыть ладони «Пальчики здороваются»
 попеременно соединять все пальцы руки с большим пальцем
сначала правой рукой ,затем левой, далее обеими руками одновременно.
 «Дождик»: кисть руки лежит на столе, пальцы согнуты.
Попеременно постукивать пальцами рук по столу .
Намотать на карандаш нити сначала на себя, а затем наружу.
Результаты оценивались по 4 уровням.
Исследование двигательной памяти предусматривало определение
уровня правильности, четкости, последовательности выполнения
движений в соответствии с инструкцией: повторить за педагогом
упражнения для рук: руки вперед, вверх, в стороны, а дальше выполнить
их самостоятельно. Повторить за педагогом выше перечисленные
движения за исключением одного запрещенного. Результаты оценивались
по 4 уровням
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Определение уровня развития умений и навыков самообслуживания
оценивалась по разделу «Одежда – обувь», мы оценивали по видам
деятельности: умение одеваться и снимать одежду без подсказок или с
минимальным помощью; умение застегивать пуговицы и молнию на
одежде самостоятельно; умение самостоятельно одевать и снимать обувь,
умение завязывать шнурки самостоятельно или с незначительной
помощью; умение аккуратно относиться к своей обуви; самостоятельно
ставить обувь в шкаф, если мокрая – поставить сушиться.
Критерии оценивания: высокий, средний, низкий уровень по
времени выполнения действий.
Исследование проводилось на базе Запорожского областного
специализированного дома ребенка «Солнышко» с детьми 3–4 года жизни
в течение 5 месяцев,
Для решения поставленных задач нами подобраны средства
физической реабилитации:
Утренняя
гимнастика;
гимнастика
«пробуждения»
мозга,
«пробуждение» мышц верхних конечностей; чередование напряжения и
расслабления мышц туловища, упражнения для позвоночника;
«пробуждение» мышц нижних конечностей.
Каждую неделю чередовались комплексы: №1 « Зарядка – игра». №2
«Комплекс с мячами». №3 « Зарядка – закалки»
Занятия по физической культуре: проводились по общей принятой
методике.
Пальчиковая гимнастика: Растирание ладоней шестигранным
карандашом, Растирание ладоней, Растирание поверхностей пальцев,
Сжатие и распрямление, Сгибание и разгибание, Движения с
переплетением пальцами, упражнения с сомкнутыми ладонями с
преодолением сопротивления, «ножницы» [1]. Пальчиковая проводились
ежедневно 2–3 раза в день по 3–5 мин.
Игры дидактической направленности проводились ежедневно по 5–7
минут, например: «ремонтируем автомобили», «поможем мишке»,
«украсим клумбу цветами», «цветами украсим коврик» и т.д.
Игры с песком и водой совмещали с пальчиковой гимнастикой
например: «Достань ракушку», «Поймай льдинку», «Обвал». и т п.
После выполнения программы физической реабилитации у детей
экспериментальной группы были отмечены положительные результаты по
всем показателям у всех детей.
Движения правой руки в действии сгибание улучшились на 4
градуса, в действии разгибание на 5,46 градусов. Левая рука – сгибание
улучшилась на 6, а в разгибании на 5,75 градусов. Это свидетельствует о
снижении тонуса мышц, что привело к увеличению амплитуды активных
движений в лучезапястном суставе.
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Показатели
результатов
сформированности
навыков
самообслуживания достигли высокого уровня у 4 детей, 4 детей перешли
на средний уровень, детей с низким уровнем развития навыков
самообслуживания в экспериментальной группе нет.
Дети экспериментальной группы более охотно выполняли задачи по
одеванию и раздеванию. Время на застегивание пуговиц сократилось на 8
секунд, крючков на 4 секунды. Из предложенных четырех позиций
статистически достоверно изменились два важных обязательных бытовых
действия: застегивание пуговиц и крючков, а по остальным позициям
отмечены тенденция их улучшения. В контрольной группе в конце
эксперимента исследуемые показатели изменились незначительно.
1.
2.

3.
4.
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Гончаренко М. С., Камнєва Т. П., Старосельська Ю. І., Трущева О. А.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харків, Україна
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГІМНАСТИКИ «ХАДУ»
НА СТАН ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ЖІНОК ЛІТНЬОГО ВІКУ
Відповідаючи викликам сучасності серед існуючих напрямків
валеотехнології з’являються нові методи комплексної реабілітації та
функціонального відновлення систем організму, зокрема – це гімнастика
Хаду. Автор системи оздоровлення та вдосконалення організму людини –
ЗвіадАрабулі. Гімнастика Хаду є комплексним рішенням для лікування
багатьох захворювань, оскільки розглядає організм, як цілісну систему.
Методика гімнастики Хаду представлена у вигляді цілісного
комплексу практичних вправ. Гімнастика Хаду – це об’ємний
гімнастичний комплекс, у якому задіяні всі м’язи тіла, та особливий акцент
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автор методики робить на корекції патологій саме опорно-рухового
апарату, а особливо хребта. Саме тому гімнастика Хаду дозволяє
впоратися з багатьма проблемами хребта й суглобів практично всім без
винятку – чоловікам, жінкам і навіть дітям. Різнобічний позитивний вплив
комплексу вправ Хаду на організм людини дозволяє домогтися успіху в
оздоровленні як всього організму в цілому, так і окремих проблемних зон
зокрема. Саме тому гімнастика Хаду в першу чергу зарекомендувала себе
як високоефективна технологія фізичної реабілітації.
За свідченням автора гімнастики Хаду Звіада Арабулі переважна
більшість серед тих, хто займається Хаду, складають жінки, значну
частину з яких складають жінки зрілого та літнього віку.
Гімнастика Хаду – це нова сучасна валеотехнологія фізичної
реабілітації організму людини та опорно-рухового апарату. Тому наукових
досліджень наразі небагато. Виходячи з цього на кафедрі валеології ХНУ
ім. Каразіна були проведені дослідження ефективності гімнастики Хаду і
впливу її на енергетичну та фізичну реабілітацію організму жінок зрілого
та літнього віку групи здоров’я «Формула життя», яка функціонує при
кафедрі валеології.
Обстеження стану енергетичної складової організму проводили за
методом аурографії до початку тренувань та одразу після виконання
комплексу вправ гімнастики Хаду. Обстеження проведено шляхом
вимірювання за допомогою стандартного приладу Р. Фолля потенціалу
біологічно активних точок на кистях рук з наступним розрахунком
параметрів величини аури, гармонійності її конфігурації та рівномірності
розподілу енергії вздовж вертикальної осі тіла (на рівні 7 основних
енергетичних центрів або чакр).
Величина аури визначається у відносних одиницях і являє собою
сумарне випромінювання тіла або рівень енергетичних ресурсів організму
людини. Симетрія аури визначається по процентному співвідношенню
енергії між передньою та задньою, а також між правою та лівою
частинами аури.
Розподіл енергії вздовж вертикальною осі тіла дозволяє визначити
стан енергії на рівні чакр або енергетичних центрів, що відповідають за
роботу цілих систем організму. Чакри являють собою систему
енергетичних центрів, що розташовані вздовж лінії хребта людини, вони
регулюють енергетичні та інші процеси в організмі. Літературні дані
вказують на існування 7 основних енергетичних центрів – чакр, а їх
нумерацію починають з нижньої (куприкової) чакри. Друга чакра
пов’язана зі станом сечостатевої системи. Третя чакра відповідає за травну
систему, четверта – сердечна чакра, п’ята – це горловий центр, шосту
чакру на Сході називають «третім оком», а сьому – «коронною» чакрою.
На графіку рис. 1 приведено результати обчислення параметру
величини аури (РА) у відносних одиницях: до – початкове обстеження до
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заняття, після – заключне обстеження. Знаком ** відмічено параметри РА
учасниці, яка була присутня усього на половині заняття.
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Рис. 1. Динаміка зміни параметрів величини аури після виконання
гімнастики
Як видно из діаграми рис. 1, після виконання оздоровчого
комплексу у 7 учасниць заняття відбулося значне збільшення параметру
величини аури, що свідчить про збільшення загального рівня
енергетичного ресурсу організму. Восьма учасниця була присутня тільки
на половині заняття. А в середньому значення параметрів величини аури
достовірно збільшилося на 28,8 %, що свідчить про наявність позитивного
впливу і оздоровчого ефекту гімнастики. При цьому слід зазначити, що
заняття відбувалося у вечірню годину, а цей час, як правило,
характеризується зниженим значенням параметру РА по відношенню до
значень, характерних для денних годин. Тобто при виконанні комплексу
вправ знімається ефект вечірньої втоми.
Також з аналізу діаграми рис. 1 випливає, що комплекс вправ
розрахований досить гармонійно і грамотно, тому бажано виконувати
його повністю, адже результати зміни параметрів величини аури учасниці,
яка була присутня не повністю на занятті, мають відмінну тенденцію у
порівнянні з іншими учасницями (зменшення значення РА).
Частина вправ гімнастики спрямована на корекцію стану хребта.
Хребет є основою і опорою нашого організму й від його стану залежить
рівень здоров’я людини. Наш метод дозволяє визначити симетрію аури по
вертикалі по процентному співвідношенню енергії по осі передня / задня
частина аури та передня / задня частина аури. На діаграмі рис. 2 приведені
індивідуальні значення симетрії аури до та після гімнастики. Аналізуючи
діаграму можна відмітити, що в учасниць під впливом комплексу вправ
відбуваються зміни енергетичного стану хребта.
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Рис. 2. Індивідуальні показники енергетичного стану хребта до та після
гімнастики
До початку експерименту у трьох учасниць співвідношення енергії
по осі передня / задня частина аури були не в нормі, що свідчить про
наявність дефіциту енергії у зоні хребта. Наявність енергодефіциту
свідчить про схильність до певних захворювань хребта або про наявність
протікання патологічних процесів у хребті та всьому організмі. Після
заняття стану енергодефіциту в зоні хребта у цих учасниць немає, по осі
передня / задня частина аури відбувається збільшення енергії у задній
частині аури, що характеризує наповнення енергією зони хребта. У інших
учасниць відбувається нормалізація розподілу енергії по вертикальній осі.
Наш метод дозволяє визначити розподіл енергії по чакрам у %.
Сумарна кількість чакр – енергетичних центрів у стані
енергодефіциту до занять склала 20, а після заняття їх кількість
зменшилася до 14. Наявність енергодефіциту на рівні якоїсь із чакр
свідчить про протікання патологічних процесів у відповідних зонах
організму або про схильність до певних захворювань.
Як видно з графіку рис. 3, у середньому по групі під впливом
гімнастики перерозподіл енергії відбувається з наповненням проблемних
зон організму і зменшенням станів енергодефіциту на п’ятій та шостій
чакрах, а також спостерігається зменшення надлишку енергії на першій і
другій чакрах.
Стан п’ятої чакри (горлового енергетичного центру) пов’язаний з
творчою активністю, комунікабельністю, а на фізичному плані – з
роботою дихальної системи, щитовидної та паращитовидної залоз. Шоста
чакра (лобний енергетичний центр) відповідає за роботу нервової,
імунної, гормональної систем, органів чуття, а також від її стану залежить
розумова активність, пізнавальні здібності, пам’ять. Тому гармонізація
розподілу енергії по чакрам, зменшення енергодефіциту на вищих
енергетичних центрах свідчать про наявність позитивної дії на організм,
про нормалізацію роботи центрів, що виконують управляючі функції в
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організмі та пов’язані з розумовою діяльністю, про наявність процесів
реабілітації.
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Рис. 3. Вплив гімнастики на розподіл енергії по чакрам, %
Таким чином, дослідження впливу гімнастику ХАДУ показали, що
при виконанні комплексу вправ відбуваються позитивні процеси в
організмі жінок зрілого та літнього віку, про що свідчать:
 достовірне збільшення загального рівня енергетичного ресурсу
організму і підвищення потенціалу для функціонального відновлення всіх
систем організму;
 зменшення кількості станів енергодефіциту п’ятої та шостої чакр
та перерозподіл енергії в аурі сприяє нормалізації роботи центрів, що
виконують управляючі функції в організмі, свідчить про наявність
процесів реабілітації стану імунної, нервової, гормональної систем,
органів чуття, покращення розумової діяльності, пам’яті та емоційного
стану;
 збільшення енергії у зоні хребта сприяє функціональному
відновленню опорно-рухового апарату і всіх систем організму;
 гармонізація енергетичного стану організму сприяє поліпшенню
загального стану здоров’я жінок зрілого та літнього віку.
Комплекс вправ гімнастики Хаду може бути рекомендований не
тільки для жінок зрілого та літнього віку, а і всім без винятку – чоловікам,
жінкам і навіть дітям.
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Горчаков В. Ю.
НТУУ «КПИ» кафедра промышленной биотехнологии
Киев, Украина
КУЛЬТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИКОВ В СИСТЕМЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА
Одно из наиболее доступных средств поддержания здоровья, которое
можно использовать в валеологии – это введение в рацион питания
молочнокислых продуктов или сухих пробиотиков [1].
Молочно кислые продукты используются в кухне разных народов
мира с незапамятных времен, однако, впервые обратил внимание на этот
тип продуктов, как средство оздоровления человека ученый микробиолог
И. И. Мечников.
В начале ХХ столетия болгарин Стамен Григоров будучи студентом
медиком, обратил внимание на известный болгарский напиток «кислэ
мляко». Молодой Григоров учится в Женеве и здесь начинает свои
микробиологические исследования закваски для получения кислого
молока. Под микроскопом открывает палочкообразную бактерию, которая,
как он решил, является основой образования данного продукта. Эта
бактерия была названа Lactobacillus bulgaricum, т.к. в естественных
условиях она живет только в Болгарии. И. И. Мечников полностью
подтвердил выводы Григорова и сам весьма заинтересовался
представленной бактерией. В результате изучения бактерии Lactobacillus
bulgaricum и полученного в результате ее использования кислого молока
Мечников выдвинул теорию долголетия, в основе которой значительная
роль отводилась нормальной микрофлоре кишечника человека. Он
предложил также практический путь оздоровления, продление и
улучшение качества жизни – употребление молочнокислых продуктов.
Подобный вывод был сделан не только на основе лабораторных
исследований, но и на многовековом опыте применения кислого молока в
качестве продукта питания болгар. Уже тогда было известно, что
продолжительность жизни болгар достигала 80 лет. Для сравнения – в
Нью-Йорке в начале ХХ века средняя продолжительность жизни
составляла 42–45 лет. Наблюдения И. И. Мечникова позволили ему
сделать вывод, что «наша преждевременная и несчастливая старость
является следствием постоянного отравления вредными веществами,
выделяемыми некоторыми микробами толстого кишечника. Совершенно
очевидно, что уменьшение количества этих микробов отдаляет старость и
смягчает ее проявления».
Необходимо отметить, что кроме вышеназванной бактерии Стамен
Григоров нашел еще одну бактерию, которая издревле использовалась
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болгарами для получения кислого молока – это Streptococcus
thermophilus – единственная безвредная для человека стрептококковая
бактерия.
Оптимизм
И. И. Мечникова
относительно
возможности
использования кислого молока в питании человека пробудил интерес
исследователей к этой теме. В последующие годы было установлено, что
применение Lactobacillus bulgaricus, в питании человека ведет к
улучшению самочувствия, укреплению организма, стимулирует иммунную
систему.
Вторая бактерия открытая Стаменом Григоровым также оказалась
очень интересной. На ее основе сегодня готовят йогурты, которые по
вкусовым качествам не отличаются от таковых, что приготовлены на
основе лакто или бифидобактерий.
Было показано, что йогурт приготовленный с использованием
бактерии Streptococcus thermophilus и буйволиного молока с 7,5%
жирностью является профилактическим средством против развития рака
молочной железы.
В литературе в основном пишут о положительных результатах
применения молочнокислых бактерий, но хорошо известно, что есть и
выраженные побочные эффекты. Поэтому возникла не5обходимость
оценивать индивидуальное восприятие конкретных штаммов бактерий
каждым человеком.
В настоящее время широко используется термин пробиотики.
За несколько десятилетий биотехнологии и промышленность
разработали и выпускают большое количество различных пробиотиков.
Для изготовления такого продукта используют различные штаммы лакто-,
бифидобактерий и даже есть штамм стрептококков, который тоже
используется для получения пробиотиков.
Современные методы биотехнологии позволяют моделировать новые
пробиотики с заданными свойствами [2].
Исследования свойств пробиотиков показали широкий спектр их
воздействия на организм человека. Практически нет ни одной системы в
организме, на которую бы не действовали пробиотики. Статей
посвященных этой проблеме с каждым годом становится все больше и
больше. Появилась новая надежда на всесильность нового типа лечения.
Но стоит вспомнить эйфорию, возникшую после открытия антибиотиков.
К середине ХХ столетия многие ученые серьезно предполагали, что
наконец-то удалось побороть заболевания инфекционной природы, но,
увы. К сегодняшнему дню мы столкнулись с проблемой адаптации многих
возбудителей к антибиотикам и стали появляться заболевания, которые
практически не поддаются лечению.
Как поведут себя пробиотики? На этот вопрос пока нет
вразумительного ответа, но уже есть точные сведения о том, что разные
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штаммы микроорганизмов по-разному воспринимаются разными людьми.
Иными словами существует ярко выраженная индивидуальная
восприимчивость к тем, или иным штаммам бактерий.
Наиболее простым ответом со стороны организма на неправильное
применение пробиотиков, является изменение работы желудочнокишечного тракта (расстройство или запор). Могут быть и более серьезные
последствия.
Исходя из сказанного, можно рекомендовать проводить
индивидуальный подбор пробиотиков в каждом конкретном случае.
В качестве примера положительного влияния пробиотиков на
организм человека может быть приведена робота, выполненная на кафедре
промышленной биотехнологии НТУУ «КПИ». Женщинам с различными
нарушениями профиля стероидных гормонов были подобраны
пробиотики, которые могли оказывать влияние на гормональную систему
человека; из этих штаммов были выбраны такие, что подходили
конкретной женщине, участвовавшей в исследовании. В результате во всех
100% случаев была отмечена нормализация уровня стероидных
гормонов.[3].
Для широкого использования пробиотиков в валеологии следует
ввести понятие «культура использования пробиотиков».
Под этим понятием следует понимать осознанный выбор того или
иного пробиотика. Оказалось, что каждый из пробиотиков имеет
собственные свойства и способность влиять на тот или иной процесс в
организме. Поэтому первый шаг при выборе пробиотиков должен быть
поиск соответствующего задаче и индивидуальной восприимчивости
человеком конкретного пробиотика, а лучше сразу нескольких
пробиотиков. Такой поиск осуществляется через знакомство с описанием
пробиотиков, например, в интернете.
Второй шаг – определение степени совместимости с данным
продуктом. Это более сложный шаг. Он может быть осуществлен
приборным методам, например, с использованием «Комплекса
спектрально динамического» или методом радиоэстезии с использованием
простых приспособлений, который легко осуществляется в домашних
условиях.
1.
2.

3.
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ВОЛОНТЕРСТВО ЯК РЕСУРС ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ
СЕРЕД МОЛОДІ
Не дивлячись на те, що в Україні прийнято низку нормативноправових документів освітньої та медичної галузей з метою створення
ефективної системи, спрямованої на формування позитивної мотивації на
здоровий спосіб життя, культуру здоров’я, рівень та ефективність
діяльності з впровадження здорового способу життя (ЗСЖ) не
відповідають потребам сьогодення, тому що він не набув необхідної
масштабності, не став безумовним пріоритетом у роботі навчальновиховних закладів, органів виконавчої влади усіх рівнів, усіх галузей
господарства та усіх сфер суспільного життя. У суспільстві досі
зберігається споживче ставлення населення до власного здоров’я, не
формується відповідальність і мотивація щодо його збереження та
зміцнення.
Особливою загрозою майбутньому країни є нинішній стан здоров’я і
спосіб життя найбільш перспективних у віковому аспекті категорій
населення – дітей і молоді, проблемі здоров’я яких на педагогічному рівні
приділяється багато уваги – впроваджуються різноманітні програми і
проекти, проводяться конкурси, семінари-тренінги, розробляються та
апробуються
підручники,
посібники,
методичні
рекомендації,
поширюється мережа навчальних закладів «Шкіл сприяння здоров’ю».
Проте серед молоді ідеї ЗСЖ зараз мають низький рівень
популярності, а притаманний переважній більшості населення країни
спосіб життя не сприяє збереженню та зміцненню індивідуального та
громадського здоров’я. Так, за даними Загальнонаціонального
дослідження, проведеного у рамках Проекту Програми розвитку ООН
«Створення безпечного середовища для молоді країни» (1804
респонденти), тільки 18 % опитаних вважало, що молодь намагається
дотримуватись ЗСЖ, а 69 % з них були впевнені, що ЗСЖ притримується
незначна кількість молоді, а решта 13 % – ЗСЖ взагалі ніхто не
притримується [1].
Мета статті – висвітлити організаційні підходи до волонтерства як
ресурсу профілактичної роботи серед молоді за умов вищого навчального
закладу.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних
науково-методичної літератури за проблемою дослідження.
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Молодь віддає перевагу пасивним формам дозвілля, менше половини
призвичаєні до фізичної культури і спорту, спостерігається тенденція
омолодження віку залучення до куріння, вживання алкоголю й наркотиків.
Поширеність тютюнокуріння серед молоді України є однією з найвищих у
Європі. У неприпустимо ранньому віці чимало молодих людей набувають
сексуального досвіду, безладно змінюють сексуальних партнерів,
поширюється практика дошлюбних та позашлюбних стосунків;
спостерігаються непоодинокі прояви жорстокого поводження та
насильства щодо дітей і молоді, особливо дівчат та молодих жінок [2].
Немає сумнівів у тому, що подолання тенденції до погіршення стану
здоров’я у ситуації, що склалася в Україні, – завдання складне, але його
вирішення можливе за умови координації зусиль усіх державних і
недержавних інститутів, діяльність яких пов’язана з людиною, і
безперечно, зусиль кожного члена суспільства. Одна з провідних функцій у
його вирішенні належить представникам освітньої галузі, тому що саме
молодь є тією частиною населення, яка ефективно засвоює нові стереотипи
поведінки, найлегше адаптується до змін у способі життя і саме від молоді
залежить майбутнє.
Тому навчання є провідною ланкою просвітницької діяльності,
спрямованої на профілактику захворювань та формування захищеної
поведінки, а опанування методами роботи з формування у молоді культури
здоров’я, розуміння принципів і основних завдань такої роботи постає
актуальною проблемою підготовки сучасного вчителя фізичного
виховання та основ здоров’я.
У широкому розумінні метою профілактики будь-якого негативного
явища є підвищення якості життя. Остання, у відповідності до визначення
поняття «здоров’я», може розглядатися як гармонійне поєднання
фізичного, психічного, духовного та соціального благополуччя.
Традиційно профілактика небажаного явища розглядається як його
недопущення, «протидія». За такого підходу сам термін несе в собі певний
негативний контекст, конфліктність. Для зменшення цього недоліку
профілактичної роботи необхідно застосовувати методи навчання і
виховання на принципах гуманізму і співпраці.
На сучасному етапі розвитку профілактичної роботи одним з
найперспективніших підходів є зменшення факторів ризику та посилення
факторів захисту, тобто здійснення превентивної діяльності за моделлю
факторів ризику і захисту [3, 53–56]. Зміст профілактичної роботи повинен
формуватись з урахуванням даної моделі; в основі якої лежить визначення
провідних факторів впливу на здоров’я людини та вибір людиною способу
життя. Профілактична робота повинна спрямовуватись на зменшення
впливу факторів ризику і підвищення дієвості захисних факторів.
Студентський вік є сенситивним для виховання ціннісної сфери
особистості молодої людини, оскільки відповідає періоду ранньої юності,
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коли відбувається становлення самосвідомості, розвивається потреба до
самоствердження, самовираження. Саме у цей період онтогенезу
формується соціальна зрілість, самостійність, відбувається визначення
сенсу і стилю життя, професійне самовизначення. Важливе значення у
цьому віці мають процеси персоналізації, підвищується інтерес до
соціальних і моральних проблем, формується система ціннісних оцінок. В
умовах позааудиторної роботи саме і закладені істотні резерви у вирішенні
вище перерахованих проблем, актуальних для студентів.
На нашу думку, позааудиторну діяльність можна розглядати в якості
своєрідної альтернативи традиційній обов’язковій практиці вищого
навчального закладу. Поступово модифікуючись, в процесі взаємодії
майбутнього фахівця у галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я
людини з конкретними професійними, особистісними і соціальними
проблемами, позааудиторна діяльність може набувати яскраво виражену
конкретну направленість. Діяльнісний підхід виражає рівень активності
особистості, для його реалізації необхідно залучити студента до позиції
активного дослідника та до визначення ним шляхів самореалізації
особистісного потенціалу.
З цих позицій у Кам’янець-Подільському національному
університеті імені Івана Огієнка на кафедрі фізичної реабілітації та
медико-біологічних основ фізичного виховання була організована
діяльність Школи волонтерства «Гігієя», робота якої започаткована з 2007
року. Участь студентів факультету фізичної культури у волонтерській
діяльності є ресурсом профілактичної роботи серед молоді і
перспективним орієнтиром превентивної просвітницької роботи майбутніх
учителів фізичного виховання та основ здоров’я в навчальних закладах.
Основними напрямками нашої волонтерської роботи є консультування і
надання інформаційних послуг у молодіжному середовищі щодо
формування безпечних життєвих навичок, формування відповідального
батьківства, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, безпечної
життєдіяльності; здійснення соціально-профілактичної роботи в дитячому,
молодіжному і студентському середовищі щодо запобігання негативних
явищ та подолання їх наслідків; здійснення навчання студентівдобровольців у Школі волонтерів; залучення до волонтерської роботи
добровольців з числа професорсько-викладацького складу університету;
формування культури здоров’я студентів факультету фізичної культури
через волонтерську діяльність; популяризація досвіду організації та
діяльності волонтерської школи в інших громадах міста.
Отже, волонтерська діяльність хоча й не стала ще сьогодні масовою,
проте виступає важливою складовою фахової підготовки багатьох
спеціалістів сьогодення , в тому числі і фахівців у галузі фізичного
виховання, спорту і здоров’я людини. Волонтерство за умов вищого
навчального закладу має невичерпні можливості, але перспективи його
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розвитку потребують формування ґрунтовної теоретично-практичної бази,
вивчення особливостей моделювання волонтерства в соціальнополітичних, економічних, культурних умовах нашої держави. При
організації волонтерського руху у вищому навчальному закладі варто
враховувати можливості студентської громади, її ресурси щодо розвитку
та вдосконалення волонтерської діяльності студентської молоді.
1.

2.

3.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ФИТБОЛ–
МЯЧАМИ НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Фитбол – один из самых молодых видов физкультурно-спортивной
деятельности взрослых и детей, быстро завоевавший популярность во всем
мире. Своеобразие его определяется органически соединением спорта и
искусства, единством движения и музыки.
Большое значение для оздоровления детей имеет размер мяча, его
цвет, запах и его особая упругость. Мяч имеет форму шара. Шар посылает
оптимальную информацию всем анализаторам. Совместная работа
двигательного, вестибулярного и тактильного анализаторов, которые
включаются при выполнении упражнений на мяче, усиливает эффект
занятий. Кроме того, мячи имеют ванильно-конфетный запах, и дети с
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удовольствием занимаются. Мячи могут быть не только разного размера,
но и разного цвета.
Теплый цвет (красный и оранжевый) – повышают активность отдела
вегетативной нервной системы, стимулируют, тонизируют иммунитет,
укрепляют память, зрение, придают бодрость, улучшают цвет кожи.
Холодный цвет (синий, голубой и фиолетовый) – нормализуют
сердечную деятельность, ухудшают скоростно-силовые качества.
Желтый и зеленый цвет – нормализуют сердечную деятельность и
ЦНС, стабилизируют артериальное давление, расслабляют, снимают
напряжение, помогают при заболеваниях позвоночника, обмена веществ.
С помощью цветов можно стимулировать творческую и игровую
активность детей, регулировать психоэмоциональное состояние человека.
При работе с фитбол – мячами необходимо учитывать:
Размер мяча:существует несколько основных размеров мячей
(диаметр 45, 55, 65, 75 и 85 см). Мяч выбирается таким образом, чтобы при
сидении ребенка его бедро и голень образовывали угол в 90–100 градусов
Мяч должен быть надут так, чтобы под весом тела поверхность
контакта с полом увеличилась совсем немного. Должны быть возможными
упругие подскоки. Однако на первых занятиях для большей уверенности
ребенка и комфортности обучения следует использовать менее упруго
накаченные мячи. Правильно подобрать фитбол очень важно, так как от
этого зависит тот уровень нагрузки, который будет получать ребенок.
Фитбол-аэробика по сравнению с другими видами занятий
аэробикой дает уникальную возможность тренировки сердечно-сосудистой
системы, повышения возможностей организма занимающихся.
Цель работы – повышение оздоровительного и общеукрепляющего
воздействия специальных упражнений с футбол-мячами на организм детей
старшего дошкольного возраста.
Задачи:
Оздоровительные:
– укреплять здоровье детей с помощью фитболов;
– развить силу мышц, поддерживающую правильную осанку;
– совершенствование функций организма, повышение его
защитных свойств и устойчивости к заболеваниям с помощью фитболов.
Образовательные:
– развить двигательную сферу ребенка и его физические качества:
выносливость, ловкость, быстрота, гибкость.
Воспитательные:
– воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и
играх.
Лечебный эффект обусловлен биомеханическими факторами, т.е.
прежде всего воздействием колебаний мяча на позвоночник,
межпозвоночные диски, суставы и окружающие их ткани. При
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систематически нарастающей нагрузке создается сильный мышечный
корсет вокруг позвоночника, улучшается крово- и лимфообращение в
области позвоночника, обмен веществ в межпозвоночных дисках.
Выполнение упражнений на фитболе из исходного положения, лежа на
животе или спине, гораздо труднее, чем выполнение аналогичных
упражнений на устойчивой опоре.
Механизмы лечебного воздействия вибрации разнообразны.
Вибрация, возникающая в положении сидя на мяче, по своему
физиологическому воздействию аналогична верховой езде, которая в
медицинской литературе описывается как метод лечения остеохондроза,
сколиоза, заболеваний желудочно-кишечного тракта, ишемической
болезни сердца, ожирения, неврастении.
Упражнения, в исходном положении сидя, способствуют тренировке
мышц таза, функциональная несостоятельность которых часто выявляется
при патологии мочевыводящей системы (энурезы, опущение почек или
других внутренних органов и др.).
Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может
использоваться в комплексах упражнений фитбол-аэробики как предмет,
снаряд или опора. Комплексы упражнений на мячах в зависимости от
поставленных частных задач и подбора средств могут иметь различную
направленность:
– укрепления мышц рук и плечевого пояса;
– укрепления мышц брюшного пресса, спины и таза;
– укрепления мышц ног и свода стопы;
– увеличения гибкости и подвижности в суставах;
– развития функции равновесия и вестибулярного аппарата;
– формирования осанки;
– развития ловкости и координации движений;
– расслабления и релаксации как средств профилактики различных
заболеваний (опорно-двигательного аппарата, внутренних органов).
Гимнастикой с фитбо-мячами можно заниматься индивидуально
или в группе. Время проведения одного занятия с детьми 6–7 лет – 30–35
минут. В целом схема построения занятий по фитбол-аэробике и фитболгимнастике напоминает классические занятия по физическому
воспитанию со строгой трехчастной формой, где есть:
 вводная часть, в задачи которой входит развитие всех видов
внимания, восприятия и памяти, ориентировки в пространстве на
материале основных движений;
 основная часть – освоение общеразвивающих упражнений и
упражнений на тренажерах;
 заключительная часть – подвижная игра и релаксация.
Продолжительность и интенсивность варьируются в зависимости от
возраста занимающихся и задач, поставленных преподавателем.
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Дети 6–7 лет имеют более координированные движения, которые
подконтрольны сознанию и могут регулироваться и подчиняться
собственному волевому приказу. Дети становятся более настойчивы в
преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения,
работать в коллективе, выполнять все команды, данные педагогом,
организованно и дисциплинированно. В этой возрастной группе дети уже
хорошо соотносят свои действия с музыкой, поэтому полезно вводить
музыкальное сопровождение в серии упражнений.
Основные этапы фитбол-гимнастики.
Независимо от возраста и физического состояния детей необходимо
поэтапное освоение упражнений с мячом.
1 ЭТАП.Основные задачи:
1. Дать представления о форме и физических свойствах фитбола.
2. Обучить правильной посадке на фитболе.
3. Учить базовым положениям при выполнении упражнений в
партере (сидя, лежа, в приседе). Организационно-методические указания:
структура занятий включает традиционную разминку, игровые
упражнения, 5–8 упражнений с фитболом, игровые упражнения в виде
эстафет, упражнения на растягивание и расслабление мышц без фитбола,
самомассаж. Занимающиеся с фитболами должны находиться на
расстоянии 1–1,5 м друг от друга и от выступающих предметов в зале.
Темп и продолжительность упражнений индивидуальны.
2 ЭТАП.Основные задачи:
1. Научить сохранению правильной осанки при выполнении
упражнений для рук и ног в сочетании с покачиваниями на фитболе.
2. Научить сохранению правильной осанки при уменьшении
площади опоры (тренировка равновесия и координации).
3. Обучить ребенка упражнениям на сохранение равновесия с
различными положениями на фитболе.
4. Научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на
фитболе.
Организационно-методические
указания:
при
выполнении
упражнений в сочетании с колебательными покачиваниями на фитболе
необходимо контролировать постоянный контакт с поверхностью фитбола.
Структура занятий сохраняется, но увеличивается объем упражнений на
фитболе.
3 ЭТАП.Основные задачи:
1. Научить выполнению комплекса ОРУ с использованием фитбола
в едином для всей группы темпе.
2. Научить выполнению упражнений на растягивание с
использованием фитбола.
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4 ЭТАП. Основная задача: совершенствовать качество выполнения
упражнений в равновесии.Фитболы позволяют выполнять упражнения в
различных положениях: сидя на мяче, лежа на спине, лежа на животе.
Для успешной коррекционно-развивающей работы необходимо:
использовать мячи в соответствии с возрастом ребенка (4–6 лет – 45 см, 5–
6 лет – 50 см, 6–7 лет – 55 см) и грамотно подобрать упражнения с
разными исходными положениями.
Выводы. Безусловно, фитбол-гимнастика оказывает широкий спектр
оздоровительного воздействия на детский организм, способствует
развитию творчества детской фантазии и эмоционально раскрепощают
детей. Таким образом, фитбол-гимнастика, является инновационным
направлением в физическом воспитании и оздоровлении детей, сочетает в
себе все необходимые компоненты для гармоничного развития ребенка.
1.

2.

3.
4.

5.
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Кобзин В. Г.
Харьковский национальный экономический университет имени С. Кузнеца
Харьков, Украина
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ КОРРЕКЦИИ ЗДОРОВЬЯ
Эффективность жизнедеятельности человека существенно зависит от
качества лечебно-профилактических мероприятий. Это предполагает
серьезные финансовые затраты.
Основой профилактических мероприятий по предупреждению
различных
заболеваний
является
умелое
использование
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психофизиологических факторов окружающей среды. Главный упор
делается на пропаганду и внедрение в сознание каждого человека идеи
валеологического (здорового) образа жизни.
Наука валеология базируется на новом, соответствующем данному
периоду времени развития мировоззрении, и призвана научить человека
образу жизни, который поможет ему в течение всей жизнедеятельности
сохранять и укреплять не только физическое, а также психическое и
духовное здоровье.
Как интегративная наука валеология базируется на наработках
биологии, физики, математики, химии, психологии, экологии, медицины и
других наук.
Фундаментальной основной валеологии являются достижения в
области квантовой физики, вибрационной медицины, нейрофизиологии,
древних философских учений о Космосе, Природе и Человеке.
Валеологические техники и технологии доступны человеку и
требуют минимальных финансовых затрат.
Поэтому разработка эффективных техник коррекции состояния
здоровья на основе современных валеологических технологий с
минимальными затратами является актуальной задачей.
Механизм
функционирования
валеологических
технологий
рассмотрим на примере ряда техник коррекции здоровья.
Упражнение по нормализации здоровья
«Заземление».
Результаты исследований ученых, медиков показали, что в зоне
дискомфорта организма, как правило, существенно уменьшено количество
отрицательных «–» зарядов. Нарушен баланс «+» и «–». Земля имеет «–»
заряд. Для устранения дискомфорта в организме необходимо правую руку
или правую ногу заземлить (можно и руку и ногу), соединить с землей, а
центр левой ладони приложить к дискомфортной зоне. Примеры
заземления: ходим босиком в теплую погоду в лесу, в поле , по песку на
пляже; сидим на лавочке и правой рукой соприкасаемся с металлической
стойкой; правой рукой или ногой соприкасаемся с металлической батареей
в квартире, с кафельной плиткой на стене или на полу и т.п.
В зоне дискомфорта постепенно будет воссоздаваться баланс между
«+» и «–». И болевые ощущения будут ослабевать. Если боль
перемещается по телу, то и левая рука перемещается в направление к
болевой точке или зоне. Повторять это упражнение необходимо несколько
раз в день (сеанс – до 7 мин.).
Применение данного упражнения позволяет нормализовать работу
не только отдельных органов человека, но и организма в целом.
Упражнение по нормализации давления с помощью лазерного
СD/DVD диска. Для этого необходимо взять б/у CD/DVD лазерный диск в
руки, желательно с голубым фоном. Если посмотреть на этот диск,
подсвеченный лучами солнца или домашнего электрического светильника,
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то увидим чудесную картину – переливающиеся цвета радуги! Если в
спокойной обстановке понаблюдать за прекрасным зрелищем 20–25 минут,
выискивая холодные цвета, то верхнее значение давления существенно
приблизится к нормальному значению. На практике наблюдалось
снижение давления до 25–30 мм. рт. ст. Повторять это упражнение
необходимо несколько раз в день.
Применение данного упражнения позволяет нормализовать не
только давление, но температуру тела. Очень эффективно это упражнение
для больных детей.
Упражнение по нормализации давления с помощью серебряного
кольца. Упражнение по нормализации давления продемонстрируем на
реальном примере. Ко мне на занятие в территориальный центр приходит
пенсионерка А (67 лет, вес существенно превышает норму). У медсестры
измеряет давление: 160 на 90 мм. рт. ст.! Я посмотрел на ее руки. На
правой руке – золотое кольцо, а на левой – серебряное. Я предложил
золотое кольцо спрятать в сумочку, а серебряное кольцо надеть вместо
золотого. Гражданка А в таком состоянии пребывала до 25 минут, а затем
измерила давление еще раз. Результат – 140 на 85 мм. рт. ст.
Напрашивается вывод: людям с повышенным давлением желательно
носить серебряные украшения. Золотые кольца на правой руке более
предпочтительнее для людей, у которых пониженное давление.
Способ по нормализации функционирования позвоночника
«Ангел». В основе этого способа лежат теоретические и практические
разработки известных валеологов Э.А. Гуляева, М. Норбекова и
В. В. Синельникова с дополнением автора.
Преимущество биоэнергоинформационного воздействия на больной
орган по сравнению с обычным медикаментозным лечением заключается в
том, что в этом случае идет борьба не со следствием, а с причиной.
Перед началом самокоррекции организма необходимо произвести
набор энергии и подготовить свои руки к работе. Разумеется, существует
множество подходов, техник и практик. Воспользуемся методами набора
энергии, представленными в.
1. Определяем
причину
нарушения
функционирования
позвоночника. Обязательно учтите результаты обследования у врача. Для
определения причины болей в спине воспользуемся методом
В. В. Синельникова, учитывающий психофизиологические факторы
(стресс, особенности быта, экология, человеческие отношения).
2. Ставим отдельно защиту на себя, уменьшая тем самым
возможность информационного переноса болезни. Для этого можно
представить себя в серебряном шаре с внешней зеркальной оболочкой для
мысленного отражения информационных потоков заболевания.
3. Создадим мысленный образ – фантом позвоночника. Работа с
фантомом эффективнее работы непосредственно с физическим телом. Все
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процессы при этом происходят в сотни раз быстрее.
4. Убедитесь, что не нарушена полярность фантома (сверху
энергетика должна иметь знак «+», а снизу «–») с помощью
биоэнергоинформационной рамки (метод биолокации). Если все-таки в
результате негативных эмоций другого человека произошла смена знака,
то разверните фантом на 180 градусов по часовой стрелке мысленно.
Мысленно нарисуйте на своем лбу знак «+», а на уровне ступней ног –
знак «–». Проделайте это несколько раз в течение минуты. После этого
методом биолокации проверьте полярность.
5. Далее используем способ восстановления организма под
названием «ангел», разработанный непосредственно автором.
Вам предлагается сыграть роль ангела в небольшом спектакле.
Представьте сценку, в которой вы надевает себе на спину в виде рюкзака
большие белые, серебристые или бело-голубые крылья. Подсознание само
выберет необходимый цвет. После этого в положении стоя или сидя вы
концентрируете свое внимание на позвонках позвоночника, как бы
просматривая их последовательно сверху вниз и подсвечивая солнечным
светом. Особое внимание уделяем дискомфортным зонам позвоночника.
Спина – прямая. На одной линии находятся спина, шея и голова. Плечи
спокойно опущены, рот приоткрыт, улыбка – на лице. Вспоминаем себя в
здоровом молодом состоянии в счастливейший момент в своей жизни.
Руки – перед вами, ладони – параллельно друг другу, пальцы направлены
вверх. Ваш фантом находиться перед вами. Между ладонями рук. Эти
условия – принципиальны. Глаза закрыты. В дальнейшем можно работать
и с открытыми глазами. Мысленно благодарим ангела-хранителя за
помощь.
В ходе этого упражнения вы ставите свои ладони параллельно
позвоночному столбу своего фантома и, мысленно создав между ладонями
солнечный шарик, вводит его сверху в позвоночный столб и на выдохах
небольшими рывками опускаете до копчика, представляя то, как грязная,
темная энергия выжигается и растворяется. Участок, пройденный
шариком, нужно представлять совершенно белым (на вдохе). Можно также
воспользоваться методиками, представленные в.
В этом режиме желательно находиться 5–7 минут. После окончания
упражнения благодарим ангела-хранителя за помощь и мысленно
совмещаем свой фантом со своим физическим телом.
6. Завершаем сеанс режимом «ангел». После сеанса благодарим
подсознание и ангела-хранителя.
Результаты применения валеологических техник коррекции
здоровья. Опыт работы автора показывает, что положительные результаты
проявляются уже после первого сеанса.
Техники, используя современные технологии валеологии, показали
высокую эффективность во время проведения автором учебных занятий в
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Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина,
Харьковском национальном экономическом университете имени
С. Кузнеца, а также в школе здоровья автора, которая функционирует при
территориальных центрах оказания услуг пенсионерам г. Харькова.
Высокая эффективность валеологических техник с минимальными
экономическими затратами позволяет их использование для всех слоев
населения страны.
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Дніпропетровськ, Україна
СУЧАСНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У ДОСВІДІ РОБОТИ «УНІВЕРСИТЕТ ЗОЛОТОГО ВІКУ»
м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВОЛИНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПРОФЕСІОНАЛИ ТА СПОДВИЖНИКИ ЗДОРОВ’Я»
м. ЛУЦЬК , УЧБОВО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРУ
«ВАЛЕОЛОГІЯ», м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Сьогодення засвідчує, що освіта та здоров’я взаємопов’язані як
ніколи. У 2011 році схвалена Концепція Загальнодержавної програми
«Здоров’я 2020, український вимір». Медицина активно використовує
можливості педагогіки, але без педагогів. Все більше сьогодні в ефірі
телепрограм, у яких як ведучим-консультантам з питань хвороб та
здоров’я надають перевагу лікарям. Наразі не має жодної програми, яку би
систематично вели валеологи-педагоги разом з лікарями. Досить
переконливим є заклик: «…перетворити гігієнічне навчання та виховання
населення на державну систему безперервного медико-гігієнічного
навчання через сферу загальної та професійної освіти, охорони здоров’я,
фізичного виховання, інші соціальні інститути та засоби масової
інформації» («Здоров’я 2020, український вимір»).
Звернемо увагу особливо: Здоров’ю потрібно вчитись! «…поступово
впроваджувати у навчальних закладах усіх рівнів акредитації стратегії
«Здоров’я через освіту»«. Це дуже важливо, тому що епізодичні та

222

розрізненні телепрограми не формують у людини системне методологічне
мислення по відношенню саме до здоров’я та як ним керувати.
«Збереження традиційної моделі охорони здоров’я, направленої на
боротьбу з наслідками ризикованої поведінки індивіда – лікування хвороб,
включає епізодичні та розрізнені методи з профілактики захворювань та
формування здорового способу життя. Як свідчить 15-літній досвід нашої
країни та досвід провідних країн світу це не дасть позитивного результату і
ще більше загострить нинішню кризову ситуацію в Україні».
Мета статі: сформувати нову стратегію профілактики – стратегію
керування здоров’ям індивіда. Пропонувати лікарям усіх спеціальностей
направляти своїх пацієнтів на навчання, консультації та школи здоров’я до
валеологів-педагогів, лікарів-санологів, валеологів-консультантів для
навчання здоров’ю та як керувати своїм здоров’ям.
Матеріал і результати дослідження. Фундаментальні дослідження,
особливо у галузі нейрофізіології показали здатність мозку до відновлення
та покращення пізнавальних функцій, завдяки реорганізації ЦНС.
Виходячи з цього, спільно з лабораторією психофізіологічних досліджень
(Г. С. Канюка, кандидат психологічних наук, академік МАБЕТ)
Дніпропетровської медичної академії, Дніпропетровським медичним
інститутом традиційної та нетрадиційної медицини (О. О. Усенко, доктор
філософії медицини, академік МАБЕТ) і Центром інформаційної медицини
«АИР-Мед» (С. А. Кижаев канд. тех. наук, академік МАБЕТ) провели 2-х
річне дослідження на базі «Університету золотого віку», котрий був
створений як пізнавально-оздоровчий навчальний заклад для людей
пенсійного віку. Ціль дослідження – активація зусиль слухачів,
направлених на збереження та збільшення рівня когнітивної
продуктивності та покращення здоров’я у цілому. У 65 слухачів
університету віком від 55 до 80 років проведено динамічний нагляд за
станом когнітивних функцій: на першому році навчання та через 1 рік
(після закінчення навчання в університеті). Аналіз результатів тестування
слухачів через рік показав, що під впливом занять в університеті, рівень
когнітивних функцій виріс на 0,8 бала Монреальської шкали і приблизився
до нижньої границі норми [12; 13].
У «Будинку вчителя» м. Луцьк, вже більше 10 років працює
громадська організація «Професіонали та сподвижники здоров’я» під
керівництвом валеолога-консультанта В. М. Головач. Проводиться
навчання дорослого населення з питань здорового способу життя та як
керувати своїм здоров’ям.
З 1993 року у Дніпропетровську працює учбово-консультативним
центр «Валеологія». Взято участь сумісно з академіком МАБЕТ
О. О. Усенко у міжнародному конгресі «Здоровый мир – здоровый
человек» Крим, Алушта 15–19 жовтня 2013 р. (стаття, проведення секції,
майстер-клас). ВООЗ запропонувала інтегративну концепцію розвитку
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медицини, основна ідея якої полягає в тому, що у ХХІ столітті медицина
повинна перейти від «захисно-оборонних» позицій до «соціальноконструктивних», пов’язаних зі створенням самого здоров’я та активного
довголіття людей. При цьому принципово повинна змінитись і роль лікаря.
Із «лікуючого хвороби» він повинен стати «конструктором здоров’я», а
«медицина хвороб» повинна перетворитись у «медицину здоров’я».
Інтегративний комплексний підхід «Конструктор здоров’я»ТМ
сформований групою спеціалістів, які вирішують комплекс задач:
валеолог-педагог, валеолог-консультант (педагогічна валеологія). Вони
формують сучасний науковий світогляд і навчають фізіологічній культурі,
методологічно оформленому «здоров’я створюючому мисленню»,
ліквідують «помилки здоров’я» – першопричини – «коріння» захворювань
[3], лікар-санолог (медична валеологія) активізує механізми саногенезу,
резерви здоров’я, збільшує кількість та якість здоров’я, забезпечує
управління здоров’ям індивіда, психосоматичну гармонізацію, що
наближає пацієнта до безпечного рівня здоров’я, при якому припиняється
розвиток патологічного процесу, активуються механізми саногенезу
(виздоровлення) [1; 2], лікар-психотерапевт розвантажує підсвідомість від
хворобливих установок, формує навички психічної саморегуляції, лікар
інтегративної і інформаційної медицини поводить комплексне лікування
захворювань, які носять системний характер.
Розділ «Інтегративна технологія корекції «осанки – фігури» по
В. С. Пивоварчуку увійшов у підручник «Интегративная медицина» для
студентів та лікарів усіх спеціальностей, організаторів охорони здоров’я, у
програму ІХ Міжнародного «Тижня освіти дорослих» в Україні: «Освіта
дорослих для безпеки громадян і організацій об’єднаної Європи» за
сприяння Інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО, 2008 рік, на
програми та методи В. С. Пивоварчука та О. В. Пивоварчука є рецензії:
зав. кафедри спортивної медицини і санології, професора, д.м.н. Київскої
академії післядипломної освіти лікарів ім. П. Л. Щупика Г. Л. Апанасенко,
Президента Всеукраїнскої ассоціації інтегративної психосоматичної
медицини О. М. Лобанова з рекомендаціями лікарям усіх спеціальностей
направляти своїх пацієнтів на навчання здоровому способу життя.
Діяльність учбово-консультаційного центру «Валеологія» можна вважати
корисною для населения, оскільки він впроваджує в практику рекомендації
з охорони здоров’я та освіти, рекомендовані програмами «Здорова нація»,
«Здоров’я 2020, український вимір», «Рух за здоровий та тверезий спосіб
життя».
Висновки. 1. Здоров’ю потрібно вчитись. 2. Потрібна нова стратегія
профілактики – стратегія управління здоров’ям індивіда. 3. Пропонувати
лікарям усіх спеціальностей направляти своїх пацієнтів на навчання,
консультації, пізнавально-оздоровчі програми, «школи здоров’я». 4.
Людина – продукт біологічної та соціальної еволюції, її здоров’я залежить
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не тільки від дії соціальних факторів, спадковості та екології, які в
останній час суттєво погіршуються, а також від індивідуальної освіти з
питань здоров’я. Протидіяти негативному стану у суспільстві та екології
тільки медичними методами неможливо, необхідно звертатись до самої
людини, безмежним можливостям свідомості, використовувати методи
валеології, пов’язані з інтегративною і інформаційною медициною.
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ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СФЕРІ
ВІДНОВЛЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ЛЬВІВЩИНИ В
ПОЗАСТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ
Реабілітація дітей раннього віку є одним із найактуальніших медикосоціальних завдань суспільства, оскільки збільшення кількості хворих
дітей становить потенційну загрозу їх інвалідизації в майбутньому.
Завдяки значним пластичним можливостям організму, саме у ранньому
віці найбільш реально усунути більшість патологічних станів та запобігти
їх незворотнім наслідкам. Встановлено відсутність цілісного підходу до
фізичної реабілітації дітей з діагнозом «кривошия». Не виявлено
систематизованих даних щодо особливостей реабілітаційного обстеження
дітей раннього віку з кривошиєю та комплексного застосування в них
засобів фізичної реабілітації та фізичного виховання, відсутні сучасні
програми фізичної реабілітації цього контингенту пацієнтів, а також
методичні вказівки щодо добору адекватних реабілітаційних засобів, які
дозволили б індивідуалізувати процес фізичної реабілітації. Необхідність
ґрунтовних наукових досліджень зумовлюється зростанням рівня
захворюваності на цю патологію. Свідченням актуальності проблеми на
теренах Львівщини є відкриття першого в Україні міського дитячого центру
реабілітації дітей з вродженими та набутими формами кривошиї.
Кривошия − поширена поліетіологічна патологія, може бути як
окремою деформацією, так і ознакою інших захворювань, при якій у
патологічний процес «втягується» весь організм: порушується діяльність
багатьох фізіологічних систем організму хворої дитини, її фізичний і
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психоемоційний розвиток. Наслідком захворювання може бути
формування «сколіозу обличчя», деформація всіх кісток черепу та нижньої
щелепи, зміна напрямку слухового проходу, обмеження полів зору,
підвищення внутрішньочерепного тиску, порушення гемоліквородинаміки,
постави, відставання в рості тіл хребців, сколіоз та розлади росту, затримка
психомоторного розвитку дитини.
Мета роботи полягала в аналізі практичної роботи міського центру
реабілітації дітей з вродженими та набутими формами кривошиї м. Львова
протягом 7-ти років, а також у спробі привернути увагу батьків та фахівців
до проблеми фізичної реабілітації дітей раннього віку з різними формами
кривошиї.
Завданнями дослідження було: з’ясувати стан питання щодо
захворюваності дітей на кривошию, узагальнити та систематизувати
відомості щодо засобів її подолання; розробити методологію
реабілітаційного обстеження дітей з кривошиєю; визначити їх
морфофункціональний статус, визначити рухливість шийного відділу
хребта, кут нахилу голови та біоелектричну активність грудинноключично-соскоподібних м’язів шиї; визначити вплив авторської
комплексної програми фізичної реабілітації.
Для виконання мети і реалізації завдань проведено теоретичний
аналіз і узагальнення наукової та науково-методичної літератури з
проблеми фізичної реабілітації при кривошиї, застосовані соціологічні
методи (анкетування), клінічні та параклінічні методи (аналіз
амбулаторних карток, соматоскопія, пальпація, визначення кута нахилу
голови, відстані між акроміальним та соскоподібним відростками при
бокових нахилах у шийному відділі хребта, розгинання шиї, ротації
шийного відділу хребта, поверхневих біоелектричних потенціалів
грудинно-ключично-соскоподібних м’язів шиї); педагогічне спостереження
та педагогічний експеримент; використані методи математичної статистики.
Дослідження проводилось на базі поліклінічного та реабілітаційного
відділень Комунальної міської дитячої клінічної лікарні м. Львова. В
обстеженні брали участь діти з кривошиєю. Реабілітаційне обстеження
дітей передбачало соматоскопію згідно з розробленим алгоритмом,
двосторонню пальпацію грудинно-ключично-соскоподібних м’язів,
встановлення рухливості шийного відділу хребта та кута нахилу голови,
визначення біоелектричної активності грудинно-ключично-соскоподібних
м’язів методом поверхневої електроміографії (згідно з авторськими
методиками). Фізична реабілітація відбувалась комплексно за розробленою
програмою з обов’язковим залученням батьків до процесу фізичної
реабілітації (у позастаціонарних умовах).
Результати досліджень та їх обговорення. В міський центр
реабілітації дітей з вродженими та набутими формами кривошиї м. Львова
у період з кінця 2008 по 2016 рік звернулися батьки 804 дітей з підозрою
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на кривошию чи встановленим діагнозом «кривошия», з них: 301 дитина з
діагнозом вроджена м’язова кривошия, 119 дітей з діагнозом кривошия з
ураженням додаткового нерва, 126 дитини − з викривленням хребта та
порушенням постави, 253 дітей з нейрогенною кривошиєю, 5 дітей з
міозитом. Впродовж цього періоду було проведено 15260 процедур: 7630
процедур ЛФК та 7630 процедур масажу. Стаціонарно реабілітацію
отримали 105 дітей.
Згідно з розробленим авторським алгоритмом соматоскопічного
обстеження дітей з кривошиєю при різних положеннях тіла вcтановлювали
ділянки тіла, які потребувала реабілітаційного втручання, визначали
ефективність застосованих засобів фізичної реабілітації. Авторська
методика визначення параметрів біоелектричної активності грудинноключично-соскоподібних м’язів у стані спокою та функціонального
навантаження; визначення показників розгинання в шийному відділі
хребта, ротації, кута нахилу голови, відстані між акроміальним та
соскоподібним відростками при бокових нахилах шиї дозволили
встановити рухливість шийного відділу хребта, визначити величину кута
нахилу голови та контролювати їхні зміни під впливом фізичної
реабілітації. Розроблена авторська програма фізичної реабілітації
передбачала використання різних видів масажу класичного (з акцентом на
грудинно-ключично-соскоподібні, трапецієподібні м’язи, м’язів обличчя з
боку ураження (зовнішній бік, внутрішній бік, авторський прийом),
точковий масаж шиї зі здорового боку та з ураженого боку (за
Бортфельдом), редресувальної, лікувальної гімнастики (рефлекторних,
пасивних, пасивно-активних, активних, дихальних вправ), лікувальних
положень, застосування валиків, бинтувань, укладань, комірців, засобів
фізіотерапії (електрофорезу 2 % розчину калію йодиду на ділянку
гематоми, індуктотермії трапецієподібного м’яза, електростимуляції
гіпотонічних м’язів обличчя, гідротерапії, теплолікування).
Оцінювання ефективності проведення реабілітації здійснювалося за
розробленими критеріями ефективності реабілітаційного втручання при
кривошиї та шляхом порівняння вихідних та кінцевих показників та
узагальненням отриманих результатів. Підсумкові показники рухливості
шийного відділу хребта, біоелектричної активності уражених грудинноключично-соскоподібних м’язів були більшими, а показники
біоелектричної активності здорових грудинно-ключично-соскоподібних
м’язів, величина кута нахилу голови та деформації − меншими, ніж під час
початкового дослідження. Соматоскопічне обстеження показало, що у
53,5 % дітей вже після першого курсу реабілітації встановлено
нормалізацію положення голови, у 32,5 % − спостерігалося значне
поліпшення цього показника, у 13,9 % − помірне поліпшення.
Асиметричність тулуба вдалось усунути у 30,2 % дітей, значне поліпшення
спостерігалося у 9,3 % випадків, помірне поліпшення − у 11,6 %.
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Сплощення щоки вдалось усунути у 58,1% дітей, симптом опору − у
18,6 % дітей. Нормалізацію тонусу ураженого грудинно-ключичнососкоподібного м’яза встановлено у 27,9 % дітей. Значне зменшення явищ
гіпертонусу
ураженого
грудинно-ключично-соскоподібного
м’яза
спостерігалось у 51,2 % дітей, помірне зменшення − у 6,9 % дітей,
гіпертонус
незначно
зменшився
в
9,3 %
дітей.
Гіпертонус
трапецієподібного м’яза з боку ураження м’яза цілковито редукував у
23,2% дітей. Показники ротації в бік ураженого грудинно-ключичнососкоподібного м’яза зросли на 36,6 %, у бік однойменного здорового
м’яза на − 32,1 %. Найпоказовішим було зменшення параметрів кута
нахилу голови, який зменшився після першого курсу реабілітації на
71,1 %. Розроблена програма фізичної реабілітації ефективно усувала
деформації будови тіла та порушення м’язового тонусу дітей, суттєво
сприяла збільшенню рухливості шийного відділу хребта. Зростання щодо
початкових цифрових значень показників біоелектричної активності
уражених
грудинно-ключично-соскоподібних
м’язів,
яке
після
реабілітаційного курсу спостерігалося в стані спокою та під час виконання
функціональної проби, вказує на поліпшення їх функціонального стану,
посилення функціональної спроможності (втримування голови по осьовій
лінії). Водночас, зменшення амплітудних характеристик однойменних
здорових м’язів вказує на те, що у зв’язку з оптимізацією положення
голови, навантаження на здорові грудинно-ключично-соскоподібні м’язи
при утриманні голови дитини зменшується. Вирівнювання потенціалів
обох м’язів сприяє поліпшенню функціонального стану − зменшенню
гіпертонусу ураженого грудинно-ключично-соскподібного м’яза.
Висновки. Отримані результати свідчать про позитивний вплив
індивідуалізації фізичної реабілітації на функціональний стан як уражених,
так і здорових грудинно-ключично-соскоподібних м’язів, на нормалізацію
м’язового тонусу й будови тіла, зменшенню кута нахилу голови,
поліпшенню рухливості шийного відділу хребта та зменшенню вторинних
деформацій будови тіла.
Найбільшій редукції підлягали зміни положення голови щодо
середньої лінії, сплощення щоки, асиметрія тулуба, інфільтрат в
ураженому
грудинно-ключично-соскоподібному
м’язі,
гіпертонус
ураженого грудинно-ключично-соскподібного м’яза, гіпотонус м’язів
живота, симптом опору, психічний стан дитини та координація рухів,
найменше – асиметрія черепа, очних щілин, зміни хребта.
В умовах підвищення питомої ваги вагітних і немовлят, які мають
високий рівень перинатального ризику та перинатальної патології,
збереження здоров’я кожної дитини і забезпечення її подальшого
адекватного розвитку та якості життя набувають не тільки медичного, але і
соціального значення. Сьогоднішні здорові діти − це завтрашні здорові
громадяни країни, які здатні забезпечити розвиток її інтелектуального,
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духовного потенціалу, народити та виховати здорове потомство Тенденція
до зростання захворюваності дітей раннього віку на кривошию, яка
простежується протягом останніх років, є вельми несприятливою.
Застосування засобів фізичної реабілітації у дітей раннього віку з
кривошиєю доцільно розглядати не лише як корекцію наявних дефектів,
але і як профілактичний захід, скерований на недопущення розвитку
певних патологій у більш старшому і зрілому віці. Розуміння і знання
причин та механізмів, які можуть призвести до формування кривошиї,
повинні стати запорукою профілактики цього захворювання і сприяти
розробці дієвих заходів, скерованих на зменшення кількості дітей з
вродженими вадами рухової сфери.

Тихоненко К. В.
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
katuwka22@ukr.net
Харків, Україна
МЕТОДИКИ УПРАВЛІННЯ ЕМОЦІЙНИМ СТАНОМ ЯК ВЕДУЧІ
ФАКТОРИ КЕРУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯМ
В сучасності існує велика кількість різних методик управління
емоційним станом людини, але потрібно виділяти серед цих методик
найефективніші для конкретної людини. Важлива враховувати
індивідуальність та вподобання людини. На данний момент існує багато
різних методик. Емоції, якщо не брати над ними контроль, беруть
керування на себе, що загрожує всякими необдуманими вчинками, про які
ви потім шкодуєте. Вони заважають вам діяти розумно і правильно. Також,
знаючи про ваші емоційні звички, вас легше контролювати іншим людям:
грати на вашому самолюбстві, якщо ви пихаті, користуватися вашою
невпевненістю, щоб нав’язувати свою волю. Потрібно уміти управляти
своїми емоціями, щоб емоції не управляли вами
Об’єкт дослідження – Студенти 4 курсу спеціальності «здоров’я
людини»
Предмет дослідження – Емоційний стан людини
Метою роботи є дослідження ефективності впливу методики
врівноваження емоцій на психологічний стан людини.
Емоції особливим чином забарвлюють спілкування, оскільки несуть
додаткову інформацію до того, що відбувається. І,що є самим цікавим,
емоції дозволяють познайомитися з внутрішнім світом людини, зазирнути
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в нього. Сукупність функцій обумовлює регулятивну роль емоцій у
психічному житті людини. Емоції є одним з головних механізмів регуляції
психічної діяльності та поведінки людини, які спрямовані на задоволення
певних потреб. Отже, емоції сигналізують про розвиток подій, про ступінь
визначеності положення суб»єкта у системі його предметних та
міжособистісних відносин. Тобто емоції забезпечують регулювання
поведінки в умовах спілкування та діяльності.
Було визначено основні методики управління емоційним станом
людини такі як:
Аутотренінг – це метод впливу на психічний і фізичний стан
організму, заснований на усвідомленому словесному самонавіянні, при
якому досягається максимальне розслаблення м’язів. При ній досягається
регуляція емоційних станів нервово-психічного напруження і
супроводжуючих її вегетативних проявів
Арт-терапія – це психотерапевтичний метод, що грунтується на
творчому самовираженні особистості і спрямований на зцілення психіки,
самопізнання і самоактуалізацію. Цей підхід ефективно використовується
для лікування депресій і неврозів, страхів і фобій, а також для усунення
внутрішніх блоків і затискачів. Основні напрямки арт-терапії: Ізотерапія,
танцювальна терапія, музикотерапія, ігрова терапія, фототерапія,
казкотерапія,
Екотерапія – методика, що дозволяє відновлювати відносини з
собою, іншими людьми і навколишнім світом в активному усвідомленому
спілкуванні з природою.
Позитивне мислення. – Суть позитивного мислення полягає не в
тому, щоб не помічати негативу. Воно допомагає швидко зорієнтуватися у
своїх можливостях і діяти конструктивно Таким чином, змінивши
мислення, ви зможете поліпшити своє здоров’я.
Медитація – досягнення медитуючого стану розслабленості,
зниженої чутливості до зовнішніх об’єктів, відчуженості від них, а також
— від інших, другорядних внутрішніх переживань.
Концентрація уваги – це ступінь зосередженості людини на
певному об’єкті. Чим більш концентрована увага до певного об’єкта, тим у
більшій мірі гальмуються впливи побічних стимулів, тим менше ми їх
помічаємо, тим продуктивніша діяльність, пов’язана з даним об’єктом.
Хід експерименту: виміри проводилися за допомогою апарата
Комплекс медичний експертний (КМЕ). КМЕ фіксує показники спектру і
зіставляє їх з базою даних, виявляючи збіги на основі яких робляться
висновки. На початку експерименту усі піддослідні пройшли сканування
на КМЕ. Потім вони намагалися ввести себе в стан стурбованості,
схвильованості, занепокаєння. Їм рекомендувалось згадати щось, за що
вони переживають і відтворити ці почуття. Коли вони вважали що готові,
знімали вимірювання.. Після вимірювання піддослідним пропонувалися
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спеціальні вправи та медитації на вивільнення своїх думок від хвилювання.
Знову робилося сканування.
Результати розглядалися в двох категоріях: емоційний стан та
фізіологічна дія на огранізм
Емоційний стан
Всі піддослідні до експерименту знаходилися у спокійному стані та
не мали чітко виражених емоцій, під час того як вони хвилювалися у
кожного з’являлися якісь негативні емоції чи то страх, гнів чи тривога.
Після вправ для гармонізації майже у всіх піддослідних спостерігалось
відновлення внутрішнього стану, ці негативні емоції зникали, або
перетворилися в тугу.
Фізіологічна дія на організм
У піддослідних до експерименту частіше спостерігалась напруга
ВНС, программа депресії, внутрішня рівновага. Під час експерименту
напруга зростала до напруги ВНС III ступеня, активізувалася програма
стрессу, стресу 2 і програма стресу 3. Зникала внутрішня рівновага. Після
гармонізації внутрішня равновага відновлювалась і майже всі програми
стресу і напруги ВНС зникали.
Висновок
Дослід показує, що емоції значно впливають на стан людини, під час
такої емоції як хвилювання виникають різні реакції, такі як напруга ВНС,
стрес. Такі методики як позитивне мислення, медитація допомагають
справитися з хвилюванням.

Элкснис Н. В.
Харків, Україна
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ СВОЕГО ПОДСОЗНАНИЯ
Для получения информации от своего собственного подсознания
нужно, стоя или сидя поднять руки на уровень лица. Пальцы правой и
левой руки согнуть, а указательные пальцы расположить на расстоянии
10–15 см. от глаз. Медленно раздвигая руки в стороны, смотреть на правый
палец правым глазом, а на левый левым. В таком положении: рук, зрения
не возможно, удерживать в голове словомешалку или думать о
постороннем.
Получение информации:
1. Сидя, стоя представить себе, что вас раскачивает лёгкий ветерок.
Вы спрашиваете у своего подсознания, что для меня «да»? Если вас слегка
тянет вперёд, то это «да», если назад, то это «нет».
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2. Сидя или стоя поднимаете перед собой руки вперёд и
спрашиваете у своего подсознания, Что для меня «да»? Если рука правая
идёт вниз, а левая остаётся на месте, то это «да». Потом спрашиваете, что
для меня «нет», тут левая рука идёт вверх то это «нет».
3. Стоя поднимаете руки ладонями на уровень плеч и спрашиваете:
что для меня «да»? Тут ответ может быть различный у каждого свой. У
меня получается отклонение вправо это «да», влево это «нет».
4. Сидя или стоя руки поднимаете к груди ладонями друг к другу.
Между ладонями образуется тёплая зона – это ваша энергия не даёт
сдвинуть руки вместе. Спросив: что для меня «да», получите увеличение
или уменьшение тепловой зоны. У меня получается расширение, как бы
шара это «да», уменьшение «нет».
ОПРОДЕЛЕНИЕ СВОЕЙ ЭНЕРГИИ.
1. Утром проснувшись, потираете ладони одну об другую,
Получение устойчивого тепла показывает, что ваша энергия в порядке.
2. Утром проснувшись, потираете ладони, тепло почти нет, энергия
в 2 раза ниже нормы. Нужно задуматься, как её поправить?
3. Утром проснувшись, потираете ладони, а вместо тепла влажность
это означает, что нужно заняться собой. Это означает, что у вас
вегетососудистая дистония, если не хотите лечить, то хотя бы делайте по
утрам зарядку.

233

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Босенко А. І.1, Самокиш І. І.2, Слободян М. І.1
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського
2
Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова
ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДІВЧАТОК
7–10 РОКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НАВАНТАЖЕННЯ ЗА
ЗАМКНУТИМ ЦИКЛОМ
Вступ. Проблема розкриття функціональних можливостей дитини
при виконанні фізичної роботи є однією з актуальних в сфері фізичної
культури. Вивчення цієї проблеми необхідне як для подальшого виявлення
закономірностей адаптації, так і для практичних цілей, тому знання
особливостей адаптації зростаючого організму до фізичних навантажень
дасть можливість оптимально організовувати фізичне виховання
підростаючого покоління.
Питання адаптації дітей молодшого шкільного віку до фізичних
навантажень одержали висвітлення в багатьох роботах (Т.Ю. Круцевич,
1999; 2000; 2002; И.А. Корниенко, В.Д. Сонькин, 1999; Ю.С. Ванюшин,
2001; О.В. Тимошенко, 2002; В.Г. Арефьєв, Г.А. Єдинак, 2007;
И.А. Криволапчук, 2008 та ін.). З огляду на те, що у шкільній програмі
прийом нормативів заборонено, а дозволені контрольні вправи дають
досить поверхневі знання про фізичний стан і працездатність дітей,
представляється можливим використання функціональних проб у школі з
метою оцінювання навчальних досягнень. Але різноманітність методів
обумовила розбіжність у наведених в літературі показниках фізичної
працездатності, навіть таких, як PWC170, МСК та ін. Це виводить у розряд
актуальних необхідність удосконалення та уніфікації методів визначення
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функціональних можливостей дітей. На наш погляд (Т.Н. Цонева и соавт.,
1996; А.И. Босенко и соавт., 1998; 2008; І.І. Самокиш, 2005; 2010),
найбільш точним, оперативним та інформативним є циклічне
навантажувальне тестування (Д.Н. Давиденко и соавт., 1984), при якому
потужність фізичного навантаження змінюється за замкнутим циклом (з
реверсом). Ця методика дає можливість виявити не лише показники
фізичної працездатності та реакцію серцево-судинної системи, а й дає
змогу встановити регуляторні та енергетичні компоненти системної реакції
організму дитини. Однак, запропонована для дорослих, вона потребує
розробки критеріїв оцінювання та адаптування її для досліджень дітей
початкових класів в процесі занять з фізичної культури.
Мета дослідження. Теоретично обґрунтувати можливість
використання методики оцінювання навчальних досягнень дівчаток
молодшого шкільного віку і експериментально перевірити її ефективність
в умовах навчально-виховного процесу фізичного виховання в школі.
Методи дослідження. Дослідження включало в себе визначення
фізичного розвитку, фізичної підготовленості, фізичної працездатності та
виявлення рівня функціональних можливостей серцево-судинної і
центральної нервової систем при велоергометричному навантажені за
замкнутим циклом.
Результати дослідження. В ході дослідження встановлені
особливості адаптаційних реакцій серцево-судинної та центральної
нервової системи дівчаток молодшого шкільного віку при фізичному
навантаженні по замкнутому циклу. Показано, що при тестуванні
запропонованим дозованим навантаженням виникають позитивні реакції з
боку провідних функціональних систем. Запропоновані умови проведення
тестового навантаження відповідають вимогам безпеки проведення
функціональної проби для дітей молодшого шкільного віку. Отримані в
роботі дані поглиблюють уявлення про фізіологічні механізми
адаптаційних реакцій організму дівчаток молодшого шкільного віку до
фізичних навантажень. Представлені принципово нові критерії, за якими
можна судити про функціональні можливості дитячого організму.
Встановлена факторна структура функціональних можливостей дівчаток
7–8, 8–9, 9–10 років –з урахуванням показників фізичного розвитку,
фізичної підготовленості, фізичної працездатності, енергетичного рівня,
серцево-судинної системи, ефективності регуляції серцевої діяльності та
показників центральної нервової системи. Доведена можливість
використання запропонованої функціональної проби в процесі навчання
фізичної культури в школах з метою оцінювання навчальних досягнень.
Складені регіональні нормативні таблиці оцінювання функціональних
можливостей дівчаток 7–10 років при навантаженні по замкнутому циклу.
Значну інформацію про рівень адаптації до фізичного навантаження
дівчаток 7–10 років дає вже візуальний аналіз петлі гістерезису. Так, у
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школярок з високою працездатністю, ефективністю регуляції серцевої
діяльності петля гістерезису має більшу довжину і менший поперечник,
набуває форми еліпсу при малому куті зростання частоти серцевих
скорочень (ЧСС). І навпаки, петля гістерезису дівчат з низькими
функціональними можливостями – коротка, характеризується більшим
поперечником, наближається до форми кола і має більші кути зростання та
вищі значення ЧССmах та ЧССзак.
Перед тестуванням з реверсом в лабораторних умовах, у положенні
сидячи на велоергометрі, ЧСС, за даними ЭКГ, у дівчаток від 7 до 10 років
достовірно знижувалось (р 0,001) та знаходилась в межах від 115 до 95
уд.∙хв-1, що згідно літературних даних (Р.О. Калюжна, 1973; Е. Гринене і
співавт., 1982; Т.Ю. Круцевич, 2003; М.М. Безруких і співавт., 2003, 2008),
є нормою для 7–10-річних дітей (табл.).
Отримані дані, за показниками ЧСС, на різних етапах
функціональної проби, крім ЧСС реверсу, яка за умовами тестування у всіх
школярок знаходилась на рівні 153–156 уд•хв-1, свідчать, що з віком у
дівчаток 7–10 років пульс знижується. Така динаміка змін пульсу
пояснюється підвищенням тонусу блукаючого нерва (І.А Аршавський),
раціональнішою роботою серця більш дорослих дівчаток як у стані
спокою, так і у відповідь на дозоване фізичне навантаження. Але загальна
кількість скорочень серця на протязі всього тестування навпаки зростає,
про що свідчить показник пульсової вартості (L), який високою мірою
взаємопов’язаний з загальним часом роботи (r = 0,97 ÷ 0,99).
Таблиця. Динаміка частоти серцевих скорочень дівчаток 7–10 років
при виконанні фізичного навантаження з реверсом (М ± m, уд./хв.)
Вік
7–8 років
8–9 років
9–10 років
Показники
ЧСС початкова
115,72 ± 3,41
110,52 ± 2,76
95,68 ± 4,47***
ЧСС порогова
124,44 ± 2,69
123,23 ± 3,24
113,36 ± 3,41**
ЧСС реверсу
154,90 ± 0,63
153,40 ± 0,67
154,47 ± 1,15
ЧСС максимальна
161,76 ± 1,02
159,43 ± 0,67
161,06 ± 1,76
ЧСС у кінці роботи 131,16 ± 1,67
128,88 ± 2,43
122,94 ± 3,66*
ЧСС середня
143,12 ± 0,96
141,82 ± 1,41
138,42 ± 1,73*
Пульсова вартість
476,36 ± 26,46 483,11 ± 38,84 639,15 ± 33,38***
роботи
Примітка:* – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001 по відношенню
9–10 до 7-8 років
Навпаки, середні значення пульсу (ЧССсер), як результат розподілу
кількості серцевих скорочень протягом всього навантаження на загальний
час роботи, з віком поступово зменшувались на 4–6 %, що, на нашу думку,
можна трактувати, як функціональну економізацію серцевої діяльності
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більш старших дівчаток під час тестування.
Запропонована методика дає можливість виявити не лише показники
фізичної працездатності та реакцію серцево-судинної системи, а й
встановити регуляторні компоненти системної реакції організму дитини
Результати наших досліджень свідчать, що з віком показники
швидкості перерозподілу потужності серцевих скорочень в процесі
повного навантажувального циклу (S1), в період при зменшенні
навантаження (S2) та на перехідному етапі при зростанні навантаження (S3)
змінювались по-різному. Відповідні параметри характеризуються площами
різних ділянок петлі гістерезису (Д. М. Давиденко і співавт., 1984). Так, у
дівчаток 7–8 років ці показники достовірно вищі, ніж у школярок другого
класу, при цьому рівень фізичної працездатності нижчий (р>0,05).
Зростання наведених параметрів у школярок першого класу обумовлене
високими значеннями ЧССmах та пульсу наприкінці навантаження (ЧССзак),
які взагалі збільшують площу петлі гістерезису і свідчать про гірше
поточне відновлення дівчаток 7–8 років під час навантаження
Висновки. Обґрунтований в роботі підхід до тестування
функціональних можливостей дівчаток відповідає завданням фізичного
виховання, віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку, не
вимагає граничної мобілізації фізіологічних систем організму, є доступним
для використання в загальноосвітніх школах України. Встановлено, що за
компонентами системної реакції дитячого організму – напруженістю
функцій під час виконання навантажувальної проби, енергетичними,
регуляторними компонентами серцевої діяльності, а також за показниками
загальної фізичної працездатності можливо з успіхом оцінювати рівень
навчальних досягнень з фізичної культури в початкових класах. Відповідні
параметри дають більш точну та різнобічну інформацію про рівень
функціональних можливостей у порівняні з контрольними вправами з
фізичної підготовленості в школі.
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Харьков, Украина
СТИМУЛИРУЮЩИЕ И ТОРМОЗЯЩИЕ ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ДЕТСКОЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
Детско-юношеская спортивная школа – внешкольное учебновоспитательное учреждение, в котором формируется здоровый образ
жизни учащихся. Двигательная активность на занятиях по программе
отделений ДЮСШ удовлетворяет физиологическим потребностям
учащихся в период их обучения в общеобразовательных школах и других
учебных заведениях. Исследование процесса формирования двигательных
навыков на отделении пауэрлифтинга в КДЮСШ №9 г. Харькова не
подтвердило первоначальную авторскую рабочую гипотезу об
однонаправленном характере сдерживания формирования двигательных
навыков в процессе обучения. Это потребовало разработки специальной
анкеты для опроса самих учащихся. При этом мы исходили из того, что
показатели здоровья молодежи существенно зависят от возрастной группы
к которой она относится и от внешних факторов.1
Целью иследования является выявление основных стимулирующих и
тормозящих факторов успешного освоения программы обучения.
Методы иследования: анализ законадательной базы, анкетный опрос,
педагогическое наблюдение.
В частности, уроки основ здоровья проводятся в учебных заведениях
разного уровня аккредитации уже в течении длительного времени и у всех
возрастных группах школьников. Авторский опят тренерской работы дает
основание утверждать, что, к сожалению, они имеют очень низкую
эффективность.
На наш взгляд, особого внимания заслуживают данные Института
гигиены и медицинской экологии им. О.М. Марзеева НАМН Украины. По
результатам их работы установлено, что доля школьной молодежи,
которая признается
врачами здоровыми (т.е. таким, у которых
отсутствуют хронические заболевания и отклонения в развитии),
колеблется от 9% до 45%. Таким образом, в настоящее время здоровыми
можно считать меньше половины общей численности школьников.
Вызывает тревогу и озабоченность что, среди этих школьников высокий и
средний уровень здоровья имеют приблизительно 30 % молодежи. Как
1

Згідно із Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» молодими людьми
вважаються особи віком від 14 до 35 років. За національною класифікацією молодь поділяється на три основні групи: молодь
шкільного віку (14–17 років), молодь студентського віку (18–24 роки), молодь зрілого віку (25–35 років).
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известно, именно они определяются медиками способными к выполнению
нормативов на уроках физической культуры и физического воспитания,
т.е. формируют у себя необходимые двигательные навыки для
дальнейшего обучения, профессиональной деятельности и ведения
здорового образа жизни.
Работая тренером-преподавателем по пауэрлифтингу, постоянно
приходится сталкиваться с тем, что в одних и тех же условиях ДЮСШ по
окончанию каждого учебного года спортивные итоговые результаты
учащихся существенно отличаются. Это обусловило подготовку автором
специальной анкеты для опроса самих учащихся в средине учебного года и
в конце 2014–2015 учебного года.
Обработка приведенного опроса дала следующие результаты.
К стимулирующим факторам нами были отнесены:
1. Личная установка учащегося усиленная в период летних каникул
неформальными
встречами
со
сверстниками
т.е.
появления
индивидуального ориентира на который хотелось быть похожим
2. Стимулирование родителями, родственниками;
3. Ознакомления с правилами поступления в учебные заведения
спортивной направленности, где предусмотрены условия первоочередного
поступления при наличии высокого спортивного разряда.
При этом к тормозящим факторам нами были отнесены:
1. Переориентация семьей учащегося на общеобразовательные
дисциплины в рамках подготовки поступления в ВУЗ (математика,
иностранный язык, украинский язык и т.д.);
2. Неудовлетворительное получение спортивных результатов за
последний год ДЮСШ;
3. Желание заняться обучением в музыкальной или художественой
школе.
Результаты приведенных опросов представлены в таблице.
Ответы учащихся отделений КДЮСШ №9, г. Харькова на вопрос:
«Какие стимулирующие и тормозящие факторы, на Ваш взгляд, были
главными для учащихся Вашей группы?».
№
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.

Ответы
1.СТИМУЛИРУЮЩИЕ
Личная установка на достижение
результатов в обучении в школе.
Поощрение семьей результатов в обучении.
Ориентир на поступление в учебные
заведения спортивной направленности.
2. ТОРМОЗЯЩИЕ
Общеобразовательная нагрузка, подготовка
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Количество
%
человек
24
100,0%
12

50,0%

7

29,2%

5

20,8%

24
10

100,0%
41,7%

к поступлению в ВУЗ и другие учебные
заведение.
2.2. Посещение занятий по другим, не
относящимся к физической культуре и
спорту, видам внешкольного образования
(музыкальная и художественная школы,
технические кружки и клубы и т.д.).
2.3. Получение неудовлетворительных
спортивных результатов за последний год.

8

33,3%

0

25,0%

Самым значительным тормозящим фактором для 41,7 %
опрошенных является «общеобразовательная нагрузка и подготовка к
поступлению в ВУЗ и другие учебные заведение». На втором месте –
33,3 % «Посещение занятий по другим, не относящимся к физической
культуре и спорту, видам внешкольного образования (музыкальная и
художественная школы, технические кружки и клубы и т.д.)». Замыкает –
«получение неудовлетворительных спортивных результатов за последний
год « – 25 %.
Более интересными нам представляются ответы по стимулирующим
факторам. На первом месте 50 %: «личная установка на достижение
результатов в обучении в школе». На втором месте – «поощрение семьей
результатов в обучении» – 29,2 %. На третьем месте – «ориентир на
поступление в учебные заведения спортивной направленности» – 20,8 %.
Выводы, вытекающие из проведенного исследования, в рамках
научной специальности 13.00.02. – теория и методика обучения
(физическая культура, основы здоровья) сводятся к следующему:
1. Ежегодно в различных группах по разным видам спорта
стимулирующие и тормозящие факторы больше связаны не с ситуацией в
ДЮСШ
(материально-технически
оснащением,
квалификацией
тренерского состава, а носят сугубо индивидуальный характер. При этом
на наш взгляд можно выделить две основные составляющие, которые не
находят отражения в существующих документах:
 ситуацию в семье учащихся, отношение родителей к спортивным
занятиям, их уровень финансовых возможностей стимулирующие
получение спортивных результатов;
 успешность обучения самого учащегося, получения им
результатов в первые годы обучения (степень соответствия природных
задатков выбранному виду спорта).
2. Уровень информированности учащихся в период летних каникул в
целесообразности сочетать подготовку к поступлению в ВУЗ с занятиями
по выбранному виду спорта.
Это предполагает более широкое информирование после окончания
каждого года обучения, по вопросам, имеющим практическое значение.
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Комісова Т. Є., Дружинінська М.
Харківський національний педагогічнийуніверситет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна
ПОРІВНЯННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У
СПОРТСМЕНІВ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В ПЛАВАННІ НА
ДИСТАНЦІЯХ РІЗНОЇ ДОВЖИНИ
Психофізіологічна діагностика застосовується у всіх сферах
діяльності людини: медицині, педагогіці, освіті, трудовій діяльності,
комерційних структурах, армії, міліції, психологічних консультаціях, під
час
проведення
судово-психологічних
експертиз.
Питання
психодіагностики індивідуальних особливостей спортсменів є також
невід’ємною частиною у спорті, сучасний рівень розвитку якого диктує
необхідність пошуку найбільш важливих напрямів вдосконалення системи
тренування для досягнення високих результатів на змаганнях найвищого
рангу [2, 5]. Дослідження психофізіологічних станів дає додаткову
інформацію про загальний функціональний стан спортсмена. Структура
обстеження спортсменів складається з трьох основних блоків дослідження
психофізіологічного стану:
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 визначення регуляторної компоненти;
 визначення сенсомоторної компоненти;
 визначення психічної компоненти (схвалено Комісією з біоетики
Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту,
протокол №3 від 05.07.2008).
Психологічні якості і властивості спортсмена повинні відповідати
вимогам спортивної діяльності та специфіці обраного виду спорту [1].
Таким чином, зростання спортивних досягнень і вимог до особистості
спортсмена посилюють роль психологічних досліджень [4].
Вивчення психофізіологічних показників та їх врахування у
підготовці окремо взятого спортсмена сприяє поліпшенню якості
тренувального процесу, дозволяє визначити індивідуальні резерви
організму.
У цьому зв’язку, обрана тема досліджень представляє певний інтерес
та є актуальною.
Метою нашої роботи було вивчення психофізіологічних показників у
висококваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються в плаванні на
спринтерських та стаєрських дистанціях.
Дослідження проводилися в м. Харкові в басейні «Акварена» під час
Чемпіонатів та Кубків України з плавання. Обстежувана група складалася
зі спортсменів, що були кандидатами та членами збірної команди України
з плавання, мали звання КМС, МС, МСМК, ЗМС. Загальна кількість
респондентів становила 22 чоловіка.
Обстежувані спортсмени були розділені на дві групи: до першої
групи увійшли висококваліфіковані спортсмени, які переважно долають
стаєрські дистанції, до другої – плавці, що спеціалізуються на
спринтерських дистанціях.
Протягом дослідження були визначені наступні психофізіологічні
показники: швидкість аудіо-моторної реакції із використанням інтернетпрограми [6], визначення стійкості уваги спортсменів (за допомогою тесту
Шульте), відчуття часу, сила нервових процесів (за допомогою теппінгтесту), особливість нервової діяльності спортсменів-плавців (за допомогою
тесту Айзенка) [3].
Під час дослідження швидкості аудіо-моторної реакції було
встановлено, що спортсмени-стаєри мали статистично достовірно менший
час відповіді на звуковий подразник у порівнянні зі спортсменами другої
групи (329 ± 25 мс та 393 ± 0,16 мс відповідно, 0,01 ≤ р ≤ 0,05).
Визначення стійкості уваги та динаміки працездатності спортсменів
за допомогою тесту Шульте виявило, що плавці, які долають довші
дистанції, показали менший час при виконанні завдання у порівнянні зі
спортсменами-спринтерами (29,3 ± 1,75 с та 35,08 ± 1,6 с відповідно, 0,01 ≤
р ≤ 0,05), (рис.1). Під час виконання тесту помилки були відсутні в обох
групах.
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При дослідженні відчуття часу плавці-спрінтери мали вірогідно
значущі кращі результати при виконанні даного тесту у порівнянні зі
спортсменами-стаєрами (28,72 ± 0,63 с та 26,23 ± 0,92 с відповідно, 0,01 ≤ р
≤ 0,05), (рис. 1).
Теппінг-тест дозволив визначити силу нервових процесів, яка є
показником витривалості нервових клітин і нервової системи в цілому, за
динамікою максимального темпу рухів кисті спортсменів [4]. За
результатами теппінг-тесту нами було встановлено, що плавцям-стаєрам
більш притаманний рівний тип кривої у порівнянні з плавцямиспринтерами (відповідно 82 % та 70 %), що свідчить про переважно
середню силу їхньої нервової системи. Слід зазначити, що 10 % плавцівспринтерів за результатами теппінг тесту мали сильну нервову систему на
відміну від спортсменів-стаєрів, серед яких зовсім не було виявлено таких
осіб.

Рис.1 Показники стійкості уваги (1) та відчуття часу (2) у спортсменів
– плавців різної спеціалізації
Впродовж дослідження було приділено увагу визначенню показників
екстраверсії-інтроверсії та нейротизму, які є генетично детермінованими.
Результати отриманих даних показали, що кількість екстравертів та
інтровертів у досліджуваних групах суттєво не відрізняється. Разом з тим,
для плавців-спринтерів був відмічений високий рівень нейротизму (18 % у
порівнянні з 5 % у групі стаєрів), що вказує про емоційну нестабільність та
лабільність їхньої нервової системи.
Таким чином, нами було виявлено, що спортсменам, які
спеціалізуються в плаванні на дистанціях різної довжини, притаманні
певні психофізіологічні особливості: плавці-спрінтери мають кращі
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показники почуття часу і серед спринтерів зустрічаються спортсмени з
сильною та водночас лабільною нервовою системою; плавці-стаєри мають
більш стійку увагу і високу динаміку працездатності, у них більша
швидкість аудіо-моторної реакції. Це дозволяє зробити висновок, що
спортсмени-стаєри характеризуються більш ефективним сенсомоторним
реагуванням за рахунок посилення активації механізмів саморегуляції.
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Гнатюка
Тернопіль, Україна
НОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ
ІНДИВІДУАЛЬНУ МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ
З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Національною стратегією з оздоровчої рухової активності в Україні
на період до 2025 року «Рухова активність — здоровий спосіб життя —
здорова нація» передбачено, що фізичне виховання і масовий спорт є
важливою складовою процесу повноцінного розвитку студентської молоді
та її виховання, дієвим засобом профілактики захворювань, підготовки до
високопродуктивної праці, захисту Батьківщини, забезпечення творчого
довголіття, організації змістовного дозвілля студентів [2].
Історично сформовані в нашій країні, традиції та особливості культурноетнічних взаємовідносин потребують впорядкованого узгодження з вимогами
Болонського процесу. Недостатнє фінансування фізкультурно-оздоровчого
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напряму та неврахування рівня сучасного матеріально-технічного
забезпечення вищих навчальних закладів може зашкодити розвитку фізичного
виховання зі студентами.
На сучасному етапі реформування вищої освіти, потрібен новий
нормативно-правовий комплекс щодо організації фізичного виховання зі
студентами у вищих навчальних закладах, який, з одного боку не створить
передумов для формування недостатньо фізично підготовленого
людського мобілізаційного ресурсу, а з іншого – не дозволить
дискредитувати в Україні ідею загальноєвропейського освітнього
простору.
Навчання у ВНЗ – це період найбільш активного розвитку моральних
і естетичних почуттів, становлення і стабілізації характеру та, що особливо
важливо, оволодіння повним комплексом соціальних ролей дорослої
людини: громадянських, професійно-трудових та ін. Тому, необхідність
обов’язкових занять з фізичного виховання у цьому віці цілком
закономірна.
В останні роки, на тлі інтенсифікації навчального процесу у вищих
навчальних закладах, спостерігається тенденція зниження обсягу рухової
активності студентів. Хронічний дефіцит рухової активності в режимі
життя студентів стає загрозою їхньому здоров’ю та нормальному
фізичному розвитку.
Стан здоров’я загрозливий. Обмеження спеціально організованої
рухової активності є одним з провідних чинників зниження фізичної
підготовленості молодих людей та резервів їх здоров’я. Виникає риторичне
запитання: «Чи потрібні державі фахівці з вищою освітою, які
неспроможні успішно реалізувати здобутий інтелектуальних потенціал
через вади здоров’я?»
З цього приводу, слід відзначити, що участь вищої освіти України в
Болонських перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і
набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження
національних здобутків якості, до яких можна віднести і сформовану в
нашій країні систему фізичного виховання.
З метою забезпечення викладання фізичного виховання та
збереження здоров’я студентської молоді у вищих навчальних закладах
Міністерством освіти і науки України (листа Міністерства освіти і науки
України від 25.09.2015 № 1/9-454) запропоновані наступні базові моделі
для вирішення цього питання (без претензії на вичерпність) або різні
форми їх поєднання:
1. Секційна. Створення широкої мережі як спеціалізованих
спортивних, так і загальнооздоровчих секцій, гуртків, клубів, які
працюють за фіксованим розкладом у вільний від основних навчальних
занять час (наприклад, у другу зміну для студентів, які мають навчальні
заняття в першій половині дня).
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2. Професійно орієнтована. Розроблення низки комплексних
програм з фізичного виховання, які прямо орієнтовані на особливості
майбутньої професії (вчитель, лікар, офісний працівник, програміст тощо).
Альтернативними варіантами відвідування таких програм можуть бути
суто спортивні секції, військово-прикладні секції (з орієнтуванням як
юнаків, так і дівчат на досягнення вимог до вступу на програми військової
підготовки), військово-медична підготовка з елементами загальнофізичної
підготовки.
3. Традиційна. Збереження фізичного виховання в якості
обов’язкової дисципліни з нарахуванням за неї кредитів, виставленням
заліків та включенням до розкладу занять з наданням студентам
можливості як відвідувати заняття з групою, так і займатись індивідуально
в спортивних секціях та оздоровчих гуртках, клубах, програмах тощо на їх
вибір.
4. Індивідуальна. Закріплення за кожним студентом працівника
кафедри фізичного виховання чи іншого спеціалізованого підрозділу, який
виконує роль тьютора з питань оздоровлення та фізичного розвитку,
рекомендує певні види фізичної активності (як організовані, так і
самостійні), розробляє індивідуальну програму фізичного розвитку, у т.ч.
спортивні та оздоровчі секції, гуртки, клуби, а можливо і лекторії зі
збереження здоров’я, планування родини тощо. Дві-три обов’язкові
зустрічі з студентом впродовж навчального року дозволять більш м’яко
мотивувати студента до фізичної активності.
Аналіз науково-методичної літератури та запропонованих моделей
виявив, що три (секційна, професійно орієнтована та традиційна)
використовуються у вищих навчальних закладах для реалізації завдань
фізичного виховання. Четверта – індивідуальна є новою для масового
використання. Такий стан речей викликав у нас науковий інтерес та
спонукав до більш глибшого вивчання означеної проблеми.
Метою нашого дослідження було вивчити ставлення студентів
майбутніх-вчителів до впровадження в практику фізкультуроно-оздоровчої
діяльності індивідуальної моделі організації занять з фізичного виховання.
Реалізація мети передбачала вирішення наступного завдання:
Вивчити думку студентів Тернопільського національного педагогічного
університету ім. Володимира Гнатюка щодо індивідуальної моделі
організації фізичного виховання.
В опитуванні прийняло участь 1635 студентів, які навчаються на
першому і другому курсах денної форми навчання.
Результати анкетування [1] виявили, що за використання
індивідуальної моделі організації фізичного виховання висловилось 207
респондентів, це становить 13 % від загальної кількості опитаних студентів
(табл. 1.).
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1
Початкова освіта

Додаткові інтерв’ю студентів виявили низку причин низького
відсотку голосів відданих за індивідуальну модель організації занять з
фізичного виховання у вищому навчальному закладі. Основною причиною
є те що студенти ніколи не зустрічались з індивідуальною формою
консультування з проблем здорового способу життя і фізичного виховання.
Більшість опитаних не знають, що таке індивідуальна програма фізичного
розвитку, як вона формується. Цього не знає і більшість викладачів
кафедри фізичного виховання.
Більш детальний аналіз відповідей студентів, що навчаються на
різних факультетах виявив відмінності в уподобаннях щодо індивідуальної
моделі організації фізичного виховання (табл. 1.).
Таблиця 1. Вибір індивідуальної моделі занять фізичним вихованням
по факультетах (у %, n-1635)

13

Індивідуальну модель організації фізичного виховання хотіли б
більше бачити дівчата, переважно вони становлять основний контингент
студентів на факультетах мистецтва, філологічному, психологопедагогічному, хіміко-біологічному, початкової освіти та у спеціальномедичній групі. В той же час на факультетах, де переважають хлопці
(географічний, інженерно-педагогічний, фізико-математичний, історичний
факультети), спостерігається менша прихильність до індивідуального
консультування.
Дана модель фізичного виховання у системі вузівського фізичного
виховання та й загалом у вищій освіті тривалий час використовувалась, і
досі використовується, як доповнення до аудиторної роботи. Її
розглядають як додаткову консультацію до засвоєння базового матеріалу з
дисципліни чи з окремої теми.
На превеликий жаль, наше суспільство ще до кінця не усвідомило,
що планування процесу формування фізичного здоров’я особи у більшості
випадків повинно проходити через індивідуальну модель. Не є
виключенням і рекомендації запропоновані Міністерством освіти і науки
України. Не потрібно вдаватись до глибокого аналізу пропозицій, варто
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зупинитись на одному аспекті рекомендацій «Дві-три обов’язкові
зустрічі з студентом впродовж навчального року дозволять більш
м’яко мотивувати студента до фізичної активності». Важко зрозуміти,
як за дві-три зустрічі протягом навчального року можна спрямувати
студента до гармонійного фізичного розвитку.
Підводячи підсумок вище викладеного ми можемо констатувати, що
на фоні тотального погіршення здоров’я, зниження інтересу до фізичного
виховання, деяких перегинів у напрямку «культу» спорту вищих досягнень
індивідуальна модель організації фізичного виховання може виявитись
однією з найдієвіших форм формування фізичного здоров’я студентської
молоді.
1.

2.
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЗОКРЕМА ЗМІСТОВОГО
НАПОВНЕННЯ ПРОГРАМ У КОНТЕКСТІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ.
Організація
навчально-виховного
процесу
у дошкільному
навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про
дошкільну освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань
дошкільного навчального закладу. Дошкільна освіта є найпершою
освітньою ланкою, а дошкільний навчальний заклад – освітня організація,
у якій забезпечується суспільне виховання і навчання дітей.
Зміст сучасної дошкільної освіти в Україні, визначається Державним
стандартом та реалізується через програми й навчально-методичне
забезпечення, що затверджуються Міністерством освіти і науки [1].
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Проблему програмно-методичного забезпечення дошкільної освіти
на сучасному етапі досліджували значна кількість науковців, педагогівпрактиків
–
Н. Баглаєва,
Г. Бєлєнька,
А. Богуш,
О. Богініч,
Е. Вільчковський, Н. Гавриш, А. Гончаренко, Н. Денисенко, О. Долинна,
О. Кононко, П. Кононенко, К. Крутій, Н. Кудикіна, В. Кузьменко,
Н. Лисенко, Т. Піроженко, З. Плохій, Т. Поніманська, О. Проскура,
Г. Раратюк, Г. Тарасенко, О. Терещенко, О. Хорошковська, Т. Шкваріна,
Л. Якименко та ін. Їхні наукові доробки втілюються у практику роботи
дошкільних навчальних закладів безпосередньо через освітні програми.
При розробленні навчально-методичних рекомендацій для
дошкільної освіти автори орієнтуються на державну політику в галузі
освіти, стратегічний курс розвитку системи освіти в цілому. На що й
націлені концептуальні засади та змістове наповнення програм з
пріоритетами загальнолюдських цінностей.
На думку О. Долинної, сучасні програми для дошкільної освіти – це
такі своєрідні навчальні видання, які, на відміну від навчальних програм
для загальної середньої освіти, не лише визначають зміст, обсяг, порядок
вивчення і подачі дітям певного навчального матеріалу, а й орієнтують на
комплексну реалізацію виховних, розвивальних, навчальних завдань із
поступовим ускладненням на кожному віковому етапі, стадії, фазі [2].
Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та
діяльності дошкільного закладу залишається фізичне виховання.
У Національній доктрині розвитку освіти підкреслюється, що саме
фізичне виховання, як невід’ємна складова освіти, забезпечує можливість
набуття кожною людиною необхідних науково обґрунтованих знань про
здоров’я і засоби його зміцнення, про шляхи і методи протидії хворобам,
про методики досягнення високої творчої активності [4]. На сьогодні при
організації фізкультурно-оздоровчого процесу в дошкільних навчальних
закладах, за рішенням педагогічної ради, можна використовувати такі
програми:
– «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого
дошкільного віку (авт.: О. О. Андрієтті, О.П. Голубович, О.П. Долинна,
Т.В. Дяченко, Т.С. Ільченко, Г.Є. Іванова, Г.М. Лисенко, Т.В. Панасюк,
Г.В. Петрова,
Т.О. Піроженко,
Н.М. Романко,
Н.А. Случинська,
Н.І. Трикоз); затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ від
21. 05. 2012 р. № 604).
– «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного
віку (авт.: О.І. Білан, Л.М. Возна, О.Л. Максименко та ін.); рекомендовано
Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки
України від 09. 12. 2011р.№ 1/11–11601)
– «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і
виховання дітей раннього віку (авт. Л. В. Калузька); рекомендовано
Міністерством освіти і науки України (наказ від 03. 10. 2014 р. № 1126).
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– «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і
виховання дітей дошкільного віку (авт. Л. В. Калузька); рекомендовано
Міністерством освіти і науки України (лист від 02. 07. 2013 р. № 1/11–
10788).
– «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини
дошкільного віку. У 2-х частинах (наук. кер. О.Л. Кононко; авт.:
О.П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л.В. Артемова та ін.); рекомендовано
Міністерством освіти і науки України (лист від 24.06.2014 №750).
Парціальна освітня програма, що стосується фізичного виховання:
– «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей
раннього та дошкільного віку (авт. М.М. Єфименко) схвалено для
використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної
педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України (лист від 11. 06. 2014 р. № 14.1/12–Г–
869).
Підготовлено до видання наступні парціальні програми:
– «Цікаві шашки», програма і методичні рекомендації з навчання
дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт.: В. В. Семизорова,
О.В Романюк, Г.П. Дульська).
– «Мудрі шахи», програма і методичні рекомендації з навчання дітей
старшого дошкільного віку гри в шахи (авт.: В. В Семизорова,
О. І. Духновська, Л. Ю. Пащенко).
– «Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)», програма з
фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за
авторською естетико-оздоровчою системою (авт.: М. М. Єфименко,
Ю.В. Мельніченко).
Розглядаючи програми за різними критеріями, можна класифікувати
їх таким чином:
− за концептуальними засадами (традиційні, альтернативні,
інноваційні);
− за пріоритетністю використання (основні, додаткові);
− за особливостями спрямування й змістового наповнення (комплексі,
парціальні);
− за призначенням (загальні, спеціальні, профільні, експериментальні);
− за рівнем упровадження (загальноукраїнські, регіональні, локальні)
[3].
Більшість дошкільних навчальних закладів використовують базову
програму «Я у Світі» (нова редакція) – загальноукраїнська програма
відкритого типу, залишає науковцям і педагогам можливість подальшої
розробки варіативної частини змісту, створення регіональних та
авторських програм цього напряму, урахування культурних особливостей
та індивідуального досвіду дошкільника. У програмі «Я у Світі», із семи
ліній розвитку перше та друге місця, відповідно, займають фізичний
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розвиток і розвиток особистості, де розв’язуються всі основні завдання
повноцінного розвитку дошкільнят [5].
Другою за використанням є програма «Впевнений старт», якою
передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5річними дітьми. Вона націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток
дітей за основними напрямами освітньої роботи (фізичний, соціальноморальний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток, організація
ігрової діяльності). Розділ «Фізичний розвиток» орієнтує на об’єднання
зусиль вихователів і сім’ї для збереження й зміцнення дитячого здоров’я,
підвищення опірності організму негативним факторам зовнішнього
середовища, формування в дітей системи уявлень про власний організм,
здоровий спосіб життя, засоби ефективного впливу на стан здоров’я та
фізичного розвитку, необхідного набору життєво важливих рухових умінь
і навичок, фізичних якостей малят, а також на оптимізацію рухової
активності дошкільників у процесі організації їхньої життєдіяльності [6].
Значний інтерес серед педагогів-дошкільників викликає авторська
інноваційна програма «Казкова фізкультура», яка базується на принципі
гармонійного природного фізичного розвитку дітей, в основі якого лежить
еволюційний метод. Ґрунтується вона на законах Природи і дозволяє
ефективно подолати вади, які є в розвитку, як у практично здорових дітей,
так і в дітей з особливими потребами. Авторська програма М.М. Єфименко
виділяє основні десять заповідей і вісім золотих формул засвоєння дітьми
основних рухових режимів: від лежачо-горизонтальних положень (лежачи,
на чотирьох, сидячи) до вертикалізованих функціонально-тренувальних
(лазіння, біг, стрибки). До того ж, вся оздоровча система підпорядкована
ігровій діяльності.
Підводячи підсумки вище викладеного, потрібно зауважити, що
пріоритетним питанням у вихованні дітей дошкільного віку та у діяльності
дошкільного закладу залишається фізичне виховання та його нормативне і
програмне забезпечення. Успіх, яких залежить від правильної організації
режиму дня, рухового, санітарно-гігієнічного режимів, усіх форм роботи з
дітьми, забезпечення оптимізації рухового режиму через проведення
різноманітних рухливих ігор, занять із фізичної культури. Особливе
значення повинне надаватись оволодінню дітьми системою доступних
знань про дотримання здорового способу життя, удосконалити систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації вихователів і
інструкторів фізичного виховання.
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ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ
ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У СПОРТСМЕНІВ
РІЗНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Сучасний рівень спортивних досягнень висуває необхідні умови до
вивчення і оцінювання функціональних станів та адаптаційних
можливостей всіх систем організму у взаємозв’язку, визначення якісної
специфіки і їх функціонування в умовах конкретного виду спорту. Залежно
від характеру механізмів регуляції, рівня фізіологічних резервів і
фізіологічної ціни адаптації основних адаптивних систем визначається
стійкість організму спортсмена до тренувальних і змагальних навантажень,
спортивного результату, збереження позитивної динаміки стану здоров’я
[1]. Оцінка особливостей показників варіабельності серцевого ритму у
спортсменів дозволяє підійти до наукового прогнозування фізичних
можливостей, вирішувати проблеми відбору для занять спортом, більш
раціонально будувати режим тренувань і контролювати та аналізувати
функціональний стан спортсменів. Водночас необхідно врахувати той
факт, що різна спрямованість тренувального процесу впливає по різному
на адаптаційні можливості організму [5]. Враховуючи вище сказане і
обумовлює актуальність нашого дослідження.
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Метою наукового дослідження було проаналізувати особливості
спектральних показників варіабельності серцевого ритму у спортсменів
різної спеціалізації.
У дослідженні взяли участь 52 особи чоловічої статі. Всі вони були
спортсменами різної спеціалізації та кваліфікації, віком 17–25 років.
Спортсмени
були
здоровими,
за
даними
соматичного
та
психоневрологічного обстеження. Згідно спортивної спеціалізації поділені
на дві групи: I група – спортсмени ігрових видів спорту (баскетбол,
волейбол, футбол), II група – спортсмени-легкоатлети (спринт, стаєри,
спортивна ходьба). Спортсмени мали спортивне звання майстра спорту
(МС), а також спортивні розряди від III до кандидата у майстри спорту
(КМС). Запис варіабельності серцевого ритму здійснювали за допомогою
портативного електрокардіографа «КардіоЛаб ВСР», розробленого «ХАИМЕДИКА». Статистичну обробку даних здійснювали використовуючи
статистичний пакет MedStat [3].
Спектральні методи аналізу варіабельності серцевого ритму дають
змогу аналізувати спектральну щільність потужності коливань і дають
інформацію про розподіл потужності в залежності від частоти коливань [1,
4]. Враховуючи їх широке застосування ми аналізували такі показники: TP,
LFnorm, HFnorm, VLF, LF/HF, LF, HF, IC.
Було встановлено, що значення TP є нижчим у спортсменів ігрових
видів спорту – 3230,5 ± 641,4, порівняно з легкоатлетами – 5364 ± 1015, і
вказує на мобілізацію функціональних резервів організму у спортсменів
ігрових видів спорту та активацію нижче лежачих рівнів управління у
спортсменів-легкоатлетів. HF – це потужність високочастотних коливань
ВСР в діапазоні частот 0,15-0,40 Гц. Потужність в цьому діапазоні в
основному пов’язана з дихальними рухами і відображає вагусний контроль
серцевого ритму (парасимпатичну активність) [3, 4]. Значення у
спортсменів ігрових видів спорту цього показника є нижчим (556,5 ±
169,7) порівняно з легкоатлетами (1007 ± 459,4). Це вказує на автономний
контур управління та зниження активності механізмів саморегуляції у
спортсменів ігрових видів спорту. Нижчі значення LF у групі спортсменів
ігрових видів спорту – 1295 ± 196,3, порівняно з спортсменамилегкоатлетами – 1737,5 ± 487,3 вказує на зниження активності
симпатичного відділу судинного центру. Під час цього задіяний
центральний контур управління. Відповідно було встановлено, що VLF є
вищим у спортсменів ігрових видів спорту і засвідчує активацію центрів
енерго-метаболічного обміну.
LF/HF – симпато-вагальний індекс, що характеризує відношення або
баланс симпатичних та парасимпатичних впливів на ритм серця. Значення
цього показника є вищим у групі спортсменів ігрових видів спорту (2,547 ±
1,229) і характеризує зростання активності центрального контуру
управління. У спортсменів-легкоатлетів спостерігаються дещо нижчі
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значення (1,515 ± 0,8321), що вказують на зменшення активності
центрального контуру управління.
LFnorm, HFnorm – це потужності в діапазоні низьких та високих
частот в нормалізованих одиницях. Характеризують відносний вклад
симпатичних та парасимпатичних впливів на ритм серця [2]. Між
значеннями LFnorm, HFnorm у двох групах спортсменів статистично
відмінної різниці не виявлено.
IC – індекс централізації, відображає переважання не дихальних
складових синусової аритмії над дихальними або співвідношення між
автономними і центральними контурами регуляції серцевого ритму. Цей
показник дає змогу аналізувати активність серцево-судинного підкіркового
центру, що пов’язаний з діяльністю вищих рівнів управління [2, 5].
Значення цього показника є вищим у спортсменів ігрових видів спорту –
4,04 ± 0,6888 і вказує на ріст активності центрального контуру управління.
Таким чином, встановлено, що у спортсменів ігрових видів спорту
виявлено переважання симпатичної ланки регуляції. Значення потужності
високочастотних коливань варіабельності серцевого ритму є статистично
нижчим порівняно з легкоатлетами, що засвідчує зниження активності
механізмів саморегуляції та активації центрів енерго-метаболічного
обміну.
Спортсмени-легкоатлети
характеризуються
переважанням
парасимпатичної ланки регуляції над симпатичною, вищим рівнем
фізичної тренованості. Виявлено зменшення активності центрального
контуру управління. Оцінка варіабельності серцевого ритму дає змогу
отримати необхідні дані про функціональний стан спортсмена, оцінити
тренувальний процес і знайти шлях його оптимізації.
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ОЦЕНКА ПРОГРЕССА И ДОСТИЖЕНИЙ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Введение. Физическая культура – важная часть общей культуры
личности и общества, тесно связанная с другими сферами культуры,
особенно с укреплением здоровья и спортом. Она содействует достижению
физической, психической и духовной гармонии личности. Физическая
культура – один из общеобразовательных предметов. Оценку получают как
успехи в других предметах, так и успехи на уроках физической культуры.
Обучение и учеба невозможны без оценки. (Стонкус, 2002).
У каждого ученика свои темпы созревания. Часто дети одного и того
же возраста отличаются своим физическим развитием, здоровьем,
физическим возможностями и физической подготовкой. Ученик должен
знать, почему, как и за что его оценивают.
Учителя физкультуры при оценке достижений и прогресса учащихся
сталкиваются со специфическими проблемами. В общих программах
учебного предмета «Физическая культура» для начального и основного
воспитанию записано: «Врожденные физические способности не могут
стать критериями оценки...», а также «Результаты теста отметками не
оцениваются, они показывают, добился ли ученик личного прогресса,
изменений в его физической подготовке, помогают ученику лучше понять
свои сильные и слабые стороны». Развивая свои способности в движении,
физической подготовке и понимании своих возможностей ученик может
добиться прогресса в физическом совершенствовании, поэтому
оценивается не результат, но достигнутый прогресс. При оценке
необходимо учитывать возможности каждого ученика и достигнутый
прогресс. Каковы успехи учеников в достижении личного прогресса
позволяют понять проводимые осенью и весной тесты по физической
подготовке. Результаты тестов не могут оцениваться отметкой. Поэтому у
учителей физкультуры возникает вопрос – как оценить прогресс и
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достижения ученика в процессе формирования физической культуры и за
что ставить отметку (Общие программы начального и основного развития,
2008).
Методология исследования
Участники исследования. Выборку исследования составили 84
ученика старших (9-10) классов, отобранные случайным образом. Для
статистического анализа результатов были отобраны данные тех учеников
(72 девочек и 12 мальчиков), которые отвечали требованиям исследования:
добровольно согласились участвовать в исследовании и ответили на все
вопросы анкеты.
Метод исследования
Исследование проводилось методом анкетного опроса. При
составлении анкетного опроса мы опирались на следующие документы:
Общие программы начального и основного воспитания (2008); Общие
программы среднего воспитания; Рекомендации по усовершенствованию
оценки достижений и прогресса учащихся в процессе нравственного,
художественного и физического развития (2010); Понятие оценки
прогресса и достижений учащихся (2004).
Опросник исследования составили 10 вопросов и положений,
разделенных на отдельные блоки:

точка зрения учеников на критерии оценки на уроках
физкультуры: как должны оцениваться в школе прогресс и достижения,
что должно оцениваться на уроке, какие критерии должны составить
накопительную систему оценки;

ситуация в школе респондентов: когда ученика освобождают
от уроков по физической культуре и как засчитываются достижения, если
ученик освобожден от уроков физкультуры из-за посещения спортивной
школы;

вопросы о респондентах: тип школы, пол, возраст и в каком
классе занимается.
Процедуры исследования
Исследование проводилось осенью 2014 года в Каунасской гимназии
им. Йонаса Яблонскиса.
Ученики были опрошены письменно на уроках физкультуры, перед
этим их ознакомили с целью исследования, содержанием анкеты, ходом
заполнения. Акцентировались анонимность и добровольность опроса.
Участие в опросе не было обязательным, так что помещение, где
проводилось исследование, можно было покинуть, не заполнив или даже
не начав заполнять вопросник. При проведении опроса руководствовались
этическими и правовыми принципами исследования. Для проверки
статистических различий процентных оценок использовался критерий Chiквадрата (chi-square). Все математические и статистические расчеты
выполнялись с использованием программы «MS Excel».
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Результаты. В исследовании приняли участие 84 учащихся
гимназии: 47,6 %. из них учатся в 9 классе и 52,4 %. – в 10 классе.
Согласно возрасту, 9,5 %. респондентов достигли 14 лет, 38,1 %. – 15 лет и
52,4 %. – 16 лет.
Оценка достижений и прогресса учащихся анализировались на
основании их точки зрения на то, как должны оцениваться в школе
прогресс и достижения на уроках физкультуры, что должно получать
оценку на уроке, какие критерии должны составить накопительную
систему оценки, когда ученик освобождается от уроков физкультуры, и
как засчитываются достижения, если ученик освобожден от уроков
физкультуры в связи с посещением спортивной школы. Ответы на вопрос,
как должны оцениваться в школе прогресс и достижения на уроках
физкультуры – отметкой или зачет/не зачет, свидетельствуют о том, что
большинство учеников (95,0 %.) считают, что прогресс и достижения на
уроках физкультуры в школе должны оцениваться отметкой. Меньшая
часть опрошенных (5 %.) ответили, что достижения и прогресс учащихся в
школе на уроках физкультуры должны оцениваться зачет/не зачет. Было
проанализировано, что должно оцениваться на уроках физкультуры. Ни
один из опрошенных учащихся не сказал, что должны оцениваться знания
и умение ими пользоваться, а также результаты неформального
воспитания, 76,2 %. опрошенных указали, что должны оцениваться усилия
и прогресс, 57,1 %. отметили, что должна оцениваться физическая
подготовка и 14,3 %. утверждали, что на уроках по физической культуре
должны оцениваться технические и тактические действия (p<0,05). После
опроса респондентов о том, какие критерии должны составить
накопительную оценку, выяснилось, что 71,4 %. опрошенных указали –
активность ученика на уроке, 61,9 %. – прогресс и достижения, 52,4 %.
указали, что своевременный расчет со всеми обязательствами и должен
составлять накопительный балл. 38,1 %. респондентов также упомянули
готовность к урокам и 33,3 %. опрошенных указали, что посещаемость и
участие в школьных соревнованиях должно составить накопительную
оценку. 23,8 %. утверждали, что поведение, а 4,8 %. указали, что в
накопительный балл должны войти знания. 4,8 %. отметили, что не знают,
как ответить на этот вопрос. Ни один респондент не отметил, что не
следует использовать такой оценки, разница результатов статистически
значима (p<0,05). На вопрос к респондентам, как в их школе ученика
освобождают от уроков физкультуры, 90,4 %. ответили, что ученика
освобождают, если он посещает спортивную школу, 9,6 %. опрошенных
также отметили, что если посещают детское учреждение неформального
спорта (спортивный клуб, танцевальную студию), ни один из опрошенных
не указал, что учеников не освобождают и они участвуют со всем классом.
На вопрос о том, как засчитываются достижения учеников, если они
освобождены от уроков физкультуры, так как посещают спортивную
257

школу, 61,9 %. респондентов ответили, что ученик должен отчитаться за
освоенный учебный материал как и все остальные ученики, 23,8 %.
респондентов отметили, что ученику следует выполнить тесты по
физической подготовке, и 14,3 %. выбрали другой ответ, однако подробнее
его не объяснили, разница результатов статистически не значима (p>0,05).
Выводы
1. Большинство учеников считают, что прогресс и достижения на
уроках физкультуры должны оцениваться отметкой.
2. По мнению учащихся, на уроках физкультуры должны
оцениваться усилия и прогресс.
3. Более половины опрошенных указали, что такие критерии как
активность ученика на уроке, его прогресс и достижения должны
составить накопительную оценку.
4. Большинство учащихся ответили, что если ученик посещает
спортивную школу, его освобождают от уроков физкультуры.
5. По мнению учащихся, ученик, посещающий спортивную школу,
должен отчитаться за освоенный учебный материал, как и все остальные
ученики, даже если он освобожден от уроков физкультуры.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я: АСПЕКТИ
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Розумове та фізичне повинно знаходитись
в єдиному цілому, будь – який односторонній
розвиток обов’язково порушить гармонію в освіті
і не створить умови для розвитку цілісної особистості.
П. Р. Лесгафт

Основним завданням освіти є підготовка молоді до сучасного життя,
тобто формування в неї необхідних компетентностей, одним із засобів
формування яких є інтеграція навчальних дисциплін. Тому, з огляду на
потребу постійного пошуку шляхів покращення здоров’я школярів,
розглянемо міждисциплінарну інтеграцію фізичної культури та основ
здоров’я, як можливість формування їх здоров’язбережної компетентності.
В Україні за останні роки зібрані суттєві напрацювання в організації та
впровадженні системи освіти з питань здоров’я. Чимало років над
зазначеною проблемою працюють досвідчені педагоги, психологи, медики,
соціологи та інші фахівці, зокрема: В. Горащук, С. Волкова, Т. Усатенко,
В. Колбанов, Т. Бойченко, Н. Вадзюк, В. Оржеховська, С. Страшко,
М. Гриньова, В. Петленко, Т. Воронцова, С. Пономаренко та багато інших
науковців, однак питання міждисциплінарної інтеграції дисциплін
«Фізична культура» та «Основи здоров’я», особливо для учнів середньої та
старшої школи, не було предметом комплексних наукових досліджень, що
і зумовило вибір теми нашого дослідження.
Інтеграція знань з основ здоров’я у фізичну культуру – процес
створення зв’язку між структурними компонентами змісту освіти з метою
формування цілісного розуміння світу, що спрямовується на саморозвиток
дитини. Вона також забезпечує вибір і побудову освітнього контенту
таким чином, щоб уникнути перевантаження учнів, з урахуванням їх
індивідуальних потреб та особистісного підходу до кожного з них.
Інтеграція може вирішити основні суперечності освіти – протиріччя між
безмежністю знань і обмеженими людськими ресурсами.
Метою нашого дослідження є визначення шляхів здійснення
міждисциплінарної інтеграції дисциплін «Основи здоров’я» та «Фізична
культура» як можливості формування здоров’язбережної компетентності
школярів. Цільову аудиторію нашого дослідження складають учні 5–9
класів (віком 10–14 років) оскільки, саме у цьому віці обсяг фізичної
активності в українських школярів зменшується на 75% впродовж дня, що
відбувається на тлі різкого збільшення навчального навантаження та
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ускладнюється значними фізіологічні змінами у їх організмі (World Bank,
2009).
Актуальність нашого дослідження підтверджуєься низкою
суперечностей, зокрема:
 Між доведеним фактом про те, що збільшення рівня фізичної
активності та здоров’я сприяє кращим досягненням у навчальній
діяльності (Wilshaw, 2012) та різким зниженням показників здоров’я в
українських школярів протягом років навчання у школі (Мельниченко,
2011). Так, відповідно до спеціальних медичних епідеміологічних
спостережень, в період шкільного навчання, в чотири рази збільшується
частота порушень зору в дітей, в два рази – органів травлення, в три з
половиною рази – нервової і ендокринної систем і функціональних
порушень серцево-судинної системи. В середньому по Україні лише
10,0 % випускників шкіл можна вважати здоровим, 52,6 % – мають
серйозні морфологічні відхилення, а 36,0 % – 40,0 % дітей шкільного віку
страждають від хронічних захворювань (Няньковський, Яцула, Чекайло,
Пасічник, 2012).
 Між постійним збільшенням навчального навантаження в зв’язку
з вимогами часу, що висуваються до школярів і нездатністю прийняти таке
навантаження через особливості їх фізіологічного розвитку (Денисенко,
Аксьонова, 2009). Перевантаження навчальної програми поряд з
комп’ютеризацією повсякденного життя та високою швидкість
надходження інформації, викликають потребу в швидких і точних
рішеннях від школярів, збереження концентрації їх уваги протягом
тривалого часу і готовності до екстремальних дій на тлі одноманітних
операцій. В результаті, виникає підвищення вимог до функціональних
можливостей дитячого організму, особливо його нервової, серцевосудинної та зорової системи, а також стану іх фізичної працездатності.
Базарний (2005) визначає такі чинники шкільного стресу, що систематично
впливають на дітей в умовах освітнього процесу як: а) класичний сигнал
лівої півкулі (вербальний) в основі побудови навчального процесу; б)
пригнічення сенсорно – інформаційних та нейро – моторних ритмів в
умовах систематичного статичного положення дитячого організму; в)
демпфування можливості координації добровільних рухів в просторі, яка
збільшується від покоління до покоління; г) напруженість, викликана
порушенням санітарно-гігієнічних умов; д) емоційна та духовна депресія,
яка лежить в моделі навчально-дисциплінарної освіти; е) постійний вплив
сенсорно виснажливого середовища навчання – фактори закритих
приміщень. Вчені Оржеховська, Овчиннікова, Волкова, Глущанюк та ін. у
свою чергу основною причиною виникнення негативних наслідків для
здоров’я і благополуччя школярів визначають відсутність скоординованої
технологічної системи в освітньому просторі, яка би сприяла формуванню
їх здоров’язбережної компетентності.
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 Між наявністю науково-теоретичних досягнень, практичного
досвіду, великою кількістю підготовлених викладачів з фізичної культури
та відсутністю позитивного результату в контексті «фізичне виховання –
здоров’я дітей шкільного віку» (Сінгаєвський, 2010). Незважаючи на
здійснені кроки у модернізації системи фізичного виховання в напрямку
покращення здоров’я школярів, як і раніше основний акцент ставиться на
розвиток рухових навичок, які нівелюють інтелектуальні та соціальні
компоненти. З однієї сторони ситуація зумовлена небажанням вчителів
виходити за рамки їх попереднього досвіду, з іншої – відсутністю критеріїв
оцінки і діагностики впливу навчально-виховного процесу на здоров’я
дітей шкільного віку (Смірнов, 2006).
 Між необхідністю у кваліфікованих вчителях для викладання
дисципліни «Основи здоров’я» та нереалізованим потенціалом вчителів
фізичної культури у цьому процесі (Шиян, Сливка, 2015). Фізична
культура по своїй суті вже є потужним інструментом для формування,
збереження та зміцнення здоров’я школярів, а основною метою вчителя
фізкультури в роботі зі школярами є формування об’єктивно необхідного
рівня обов’язкового фізичного виховання (в тому числі і здорового
способу життя), профілактики захворювань, травм і навичок особистої
гігієни та фізичних тренувань, тобто формування компетентності через
оволодіння знаннями, уміннями та навичками. Проте, на сьогоднішній
день в Україні склалася ситуація, за якої викладання дисципліни «Основи
здоров’я» здійснюється вчителями, для яких зазначений предмет є
додатковим до основного і, здебільшого, для довантаження навчальними
годинами. Як приклад, у Львівській області викладання предмета «Основи
здоров’я» здійснюється в 34 % вчителями біології, в 12,9 % – хімії, у
11,1 % – географії, в 10,5 % – трудового навчання, в 8.2 % – фізики, в 5,8%
– математики, 5,8 % – фізичної культури, в 4,7 % – історії, в 2,3 % –
світової літератури, 2,3 % – української мови, 1,2 % =– християнської
етики, в 0,6 % – образотворчого мистецтва, 0,6 % – економіки (дані
Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
2015).
Наявність представлених суперечностей актуалізує необхідність
визначення шляхів їх вирішення. Для цього ми використовували такі
методи порівняльно-педагогічих досліджень як: вивчення офіційних
документів, статистичних даних, вивчення документальних та науковопедагогічних джерел.
Аналіз теоретичного наповнення дисциплін «Фізична культура» та
«Основи здоров’я» був здійснений з урахуванням матриці змісту за 5–9
класи в контексті базових та життєвих навичок, що формують здоров’я
школярів. Аналіз двох навчальних програм підтверджує безумовну
приналежність зазначених дисциплін до однієї освітньої галузі через
простеження спільної наскрізної змістової лінії та спільною метою
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навчання – формування стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я
через розвиток здоров’язбережної компетентності учнів. Спільні теми в
обох програмах включають питання загальних відомостей про здоров’я та
здорового способу життя, впливу шкідливих звичок на здоров’я, фізичного
розвитку підлітка, навички надання першої медичної допомоги при
травмах. Однак, незважаючи на велику кількість спільних тем у програмах
двох дисциплін, у фізичній культурі пріоритетним залишається
формування фізичного здоров’я школярів через розвиток фізичних
здібностей, нівелюючи питання їх духовного та соціального розвитку.
Враховуючи такі факти як: а) змістове наповнення предмету
«Фізична культура» навчальний заклад формує самостійно; б) програми
позбавлені жорсткого поурочного поділу і вчителі можуть обирати
послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, без
порушення логіки його викладу [Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних
закладах у 2015/2016 навчальному році»], пропонуємо впровадження
інтегрованих уроків ФК та ОЗ, при цьому не порушуючи структури
наповнення навчальної програми, в якій обов’язковою умовою є
включення двох інваріантних (обов’язкових) модулів – теоретико –
методичні знання і загальна фізична підготовка – та декількох варіативних
модулів.
Інтеграція надає додаткову можливість вчителям фізичної культури
розвинути усі аспекти їх педагогічних компетентностей: організаційних,
дидактичних, сприйнятливих, комунікативних, сугестивних, науководослідницьких та науково- пізнавальних та реалізувати ідею «Здоров’я
через освіту». Окрім того, зазначена міждисциплінарна інтеграція може
вирішити ряд протиріч: між наявністю науково-теоретичних надбань,
значного досвіду, великої кількості підготовлених вчителів у галузі
фізичного виховання та відсутністю позитивних результатів в контексті
фізична культура – здоров’я школярів; між об’єктивними потребами
суспільства у фахівцях, здатних кваліфіковано здійснювати викладання
дисциплін валеологічної спрямованості та низькою базовою валеологічною
освітою як важливого компонента формування здоров’язбережного
ставлення до життя у дітей та молоді.
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ 5–9 КЛАСІВ В УМОВАХ
МОДУЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
Коротка характеристика галузі знань, яка висвітлюється в
матеріалі. У концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки наголошено, що
обмежена рухова активність є однією із вагомих причин виникнення
проблеми зниження рівня здоров’я населення України. Доведено, що
достатній рівень рухової активності оздоровчої спрямованості в Україні
має лише кожна п’ята дитина шкільного віку і кожен десятий студент. Цей
показник є одним із найнижчих показників у Європі (ВООЗ, 2010).
Дослідники (М. М. Булатова, 2006; Т. Ю. Круцевич, 2007;
В. В. Білецька, 2007; Н. В. Москаленко, 2009; Є. Н. Приступа, 2010;
Ю. В. Петришин, 2010; В. В. Соломонко, 2010; О.І. Шиян, 2012;
В. І. Гордійчук, 2014; І. Р. Боднар, 2014 та ін.) звертали увагу як на
погіршення стану здоров’я та фізичної підготовленості школярів, так і на
потребу в удосконаленні програмного забезпечення предмета та
реформуванні фізичного виховання. Реформування фізичного виховання в
Україні (2008 р.) зумовило низку змін. Так, 2009 року затверджено нову
навчальну програму з фізичної культури для учнів 5–9 класів, яка містить
низку нововведень порівняно з попередніми програмами, а саме: нові
підходи до планування навчального матеріалу. На початку ці зміни не
отримали єдиної схвальної думки науковців та учителів-практиків.
Виявлено неоднозначне ставлення науковців до розроблення та
впровадження навчальної програми, що базується на принципі
варіативності. Фахівці припускали, що впровадження модульної
навчальної програми у майбутньому призведе до зниження показників
фізичної підготовленості школярів, що зумовило необхідність
експериментальної перевірки ефективності навчальної програми та
раціонального поєднання варіативних модулів для розвитку фізичних
якостей учнів.
Мета роботи – здійснити аналіз розвитку фізичних якостей
школярів 5–9 класів на сучасному етапі та виявити найбільш ефективний
варіант поєднання модулів для розвитку швидкісних, швидкісно-силових
якостей, сили та гнучкості.
Методики дослідження. Для реалізації мети ми провели
педагогічний експеримент під час якого досліджувався рівень розвитку
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фізичних якостей школярів в умовах модульного навчання. Шляхом
випадкової вибірки обрано три навчальних заклади СЗШ № 50 (ЕГ 1),
СЗШ № 36 (ЕГ2), ССЗШ № 2 (ЕГ3) м. Львова. До педагогічного
експерименту було залучено по 150 учнів 5–9 класів у кожній школі (75
хлопців та 75 дівчат основної медичної групи), з них по 30 учнів у кожній
паралелі класів. Загалом 600 школярів.
В ЕГ1 упродовж навчання у 5–9 класах вивчено 5 варіативних
модулів. На кожен із них відведено 17 годин. Упроваджено легку атлетику,
гімнастику, баскетбол, волейбол, футбол.
В ЕГ2 упроваджено 6 варіативних модулів у 5–6 класах: бадмінтон,
легка атлетика, гімнастика, плавання, волейбол, футбол (на вивчення
кожного модуля відведено по 15 годин); 5 варіативних модулів у 7 класі:
бадмінтон, легка атлетика, гімнастика, волейбол, футбол (кожний вид
спорту вивчали упродовж 15 уроків); 4 варіативні модулі для учнів 8–9
класів: бадмінтон, легка атлетика, волейбол, футбол (21 урок на вивчення
кожного модуля).
В ЕГ3 впроваджено 4 варіативні модулі для учнів 5–9 класів –
футбол, легка атлетика, баскетбол, гандбол (17 годин на вивчення кожного
варіативного модуля).
Результатів дослідження та їх обговорення. Для дослідження
розвитку швидкісних якостей ми обрали навчальний норматив – біг 30 м
(легка атлетика). Встановлено, що для розвитку швидкісних якостей
найбільш
ефективний
спосіб
поєднання
модулів
у
другій
експериментальній групі. Показники швидкісних якостей достовірно
поліпшилися у 5 кл. на 9,2%; 6 кл. – 5,6%; 7 кл. – 6%; 7 кл. – 6%; 8 кл. –
4,5%; 9кл. – 5,7% (р<0,05). В ЕГ1 достовірні зміни відбулися лише в 7
класі, а в ЕГ3 не виявлено достовірних змін (табл.1).
Таблиця 1. Біг 30 м, ( x  S x )
Класи
5 клас, (с) 6 клас, (с) 7 клас, (с) 8 клас, (с)
(n=30)
(n=30)
(n=30)
(n=30)
до експер. 5,77±0,07
5,53±0,07
5,32±0,05
5,33±0,06
по закінч.
5,67±0,08
5,44±0,08
5,05±0,05
5,19±0,05
ЕГ1
*
n=150
приріст
0,1
0,09
0,27
0,14
%
1,8
1,7
5,3
2,7
до експер. 5,82±0,10
5,50±0,07
5,29±0,05
5,10±0,07
по закінч.
5,33±0,07
5,21±0,05
4,99±0,05
4,88±0,08
ЕГ2
n=150
приріст
0,5*
0,29*
0,3*
0,22*
%
9,2
5,6
6
4,5
до експер. 5,74±0,06
5,56±0,09
5,62±0,09
5,33±0,07
по
закінч.
5,60±0,07
5,40±0,09
5,52±0,09
5,24±0,09
ЕГ3
n=150
приріст
0,14
0,16
0,1
0,09
%
2,5
3
1,8
1,7
*
Примітка: – достовірна різниця в показниках у межах групи (р<0,05)

Групи
експерименту

Період
тестувань
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9 клас, (с)
(n=30)
4,95±0,11
4,84±0,10
0,11
2,3
5,02±0,06
4,75±0,07
0,27*
5,7
5,41±0,13
5,20±0,10
0,21
4

Контроль за зростанням швидкісно-силових якостей здійснено за
допомогою навчальних нормативів: стрибка в довжину з місця та метання
малого м’яча на дальність із розбігу. Достовірні зміни при виконанні
стрибка в довжину з місця виявлено в учнів ЕГ2: у 5 кл. показник
поліпшилися на 5,3%; 7 кл. – 5,8%; 8 кл. – 4,5%; 9 кл. – 7,34%. У школярів
ЕГ3 достовірно змінилися показники учнів у 8 кл. на 4,5% та в 9 класі на
5,6%, а в ЕГ1 – у 8 класі – на 5% та в 9 кл. – на 5,7% (р<0,05).
Під час виконання метання малого м’яча на дальність із розбігу
достовірно поліпшилися показники учнів 5–9 класів ЕГ2. У 5 кл.
поліпшення становить 34,2%; у 6 кл. – 13,7%; у 7 кл. – 38,8%; у 8 кл. –
15%; у 9 кл. – 17%. В учнів ЕГ1 достовірно змінилися результати у 7 класі,
– зростання дорівнює 20,8%. У школярів ЕГ3 достовірні зміни виявлено в
учнів 6 класу. Показники поліпшилися на 17,4% (р<0,05).
Таким чином, найефективнішим варіантом поєднання модулів для
розвитку швидкісно-силових якостей виявлено в другій експериментальній
групі.
Розвиток гнучкості досліджено за навчальним нормативом «Нахил
уперед із положення сидячи». Проведений педагогічний експеримент
показав, що достовірно поліпшилися показники гнучкості в учнів 5–6 та 8–
9 класів в усіх експериментальних групах. У школярів ЕГ 2 у 5 кл.
поліпшення становить 69,6%; у 6 кл. – 27%; у 8 кл. – 28,6%; у 9 кл. – 24,1%
(р<0,05). У школярів ЕГ1 встановлено достовірне поліпшення показників: у
5кл. результати учнів поліпшилися на 49,5%; у 6 кл. –на 43,8%; у 8 кл.– на
41,7%; у 9 кл. – на 29,7%). В ЕГ3: у 5 кл. – на 34,5%; у 6 кл. – на 28%; у
8 кл. – на 58,1%; у 9 кл. – 30,4% (р<0,05).
Отже, ми не встановили залежності від варіанту поєднання модулів
та розвитком гнучкості в умовах модульної навчальної програми.
Для перевірки розвитку сили ми використали фізичну вправу, яка
внесена до змісту варіативного модуля з гімнастики, – згинання та
розгинання рук в упорі лежачи (хлопці) та в упорі лежачи від лави
(дівчата). Достовірні зміни показників виявлено в учнів ЕГ1 та ЕГ2.
Результати школярів ЕГ1 достовірно змінилися: у 5кл. приріст становив
39,3 %; у 6 кл. – 34,9 %; у 7 кл. – 28,6%; у 8 кл. – 25,7%. У школярів ЕГ2
виявлено достовірні зміни в 5–7 та 9 класах: 5 кл. – 53,1%; 6 кл. – 20,8 %; 7
кл. – 22,2 %; 9 кл. – 55,4 %; в учнів ЕГ3 достовірно змінилися показники у
6 і 8 класах: 6 кл.– 21,6 %; 8 кл. – 29,4 % (р<0,05). Як показав педагогічний
експеримент, для розвитку сили ефективними виявилися два варіанти
поєднання варіативних модулів навчальної програми – варіанти першої та
другої експериментальних груп.
Висновки
1. Проведений педагогічний експеримент показав, що системні
достовірні зміни показників швидкісних якостей відбулися в учнів 5–9
класів ЕГ2: швидкісні якості достовірно поліпшилися в учнів 5 кл. на
265

9,2 %; 6 кл. – на 5,6 %; 7кл. – на 6 %; 8 кл. – на 4,5 %; 9 кл. – на 5,7 %
(р<0,05); сили: 5кл. – на 53,1 %; 6 кл. – на 20,8 %; 7 кл. – на 22,2 %; 9 кл. –
на 55,4 % (р<0,05); гнучкості: 5 кл. – на 69,6%; 6 кл. – на 27 %; 8 кл. – на
28,6%; 9 кл. – на 24,1 % (р<0,05); швидкісно-силових здібностей: стрибок з
місця 5 кл. – на 5,3 %; 7 кл. – на 5,8 %; 8 кл. – на 4,5 %; 9 кл. – на 7,3 %
(р<0,05); у метанні малого м’яча на дальність: 5 кл. – на 34,2 %; 6 кл. – на
13,7 %; 7 кл. – на 38,8 %; 8 кл. – на 15 %; 9 кл. – на 17 % (р<0,05).
2. Установлено найбільш раціональне поєднання варіативних
модулів навчальної програми для розвитку фізичних якостей: 6
варіативних модулів у 5–6 класах: бадмінтон, легка атлетика, гімнастика,
плавання, волейбол, футбол; 5 варіативних модулів у 7 класі: бадмінтон,
легка атлетика, гімнастика, волейбол, футбол; 4 варіативні модулі для
учнів 8–9 класів: бадмінтон, легка атлетика, волейбол, футбол.
3. Виявлено, що в умовах модульної програми розвиток гнучкості у
середньому шкільному віці не залежить від запропонованих варіантів
поєднання модулів.
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РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ХЛОПЦІВ 7–9 РОКІВ ЯКІ
ЗАЙМАЮТЬСЯ ДЗЮДО
Вступ. В останні роки умови соціально-економічного розвитку та
політичної перебудови нашого суспільства ініціювали ряд явищ, негативно
відбиваються на здоров’ї населення. Відзначається несприятлива динаміка
захворюваності практично по всіх групах соматичних хвороб, зростання
рівня невротизації і психопатизації суспільства, супроводжуваний різким
підвищенням рівня алкоголізації, наркоманії, збільшенням числа випадків
суїциду , в тому числі серед дітей та учнівської молоді [3].
За оцінками фахівців, в даний час до 60 % дітей, які поступають у
різні школи України, вже мають ті чи інші морфо-функціональні
відхилення і хронічні захворювання, з них 40 % потребують лікувальної
фізичної культури.
Правильна фізична освіта повинна підготувати кожну людину так,
щоб він не боявся жодної роботи, напруги сил, які сприятимуть придбанню
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фізичної самостійності. Вона повинна сприяти засвоєнню кожною
окремою особою тих навиків, які виявляться для неї найкориснішими [2].
Фізичне виховання є цілеспрямований вплив на комплекс природних
властивостей організму, які відносяться до фізичних якостей молодших
школярів. За допомогою фізичних вправ і інших засобів фізичного
виховання можна в певному діапазоні змінювати функціональний стан
організму, що веде до прогресивних адаптаційних змін в ньому.
Впливаючи таким чином на фізичні якості, за певних умов досягають
істотної зміни рівня і спрямованості їх розвитку. Це виражається в
прогресі тих або інших рухових здібностей (силових, швидкісних і ін.),
підвищенні загального рівня працездатності, зміцненні здоров’я,
поліпшенні статури [4].
Аналіз
робіт
вітчизняних
та
зарубіжних
фахівців
С. Преображенського, М. Набатникової та ін. свідчить про те, що
зростання м’язової маси та підвищення сили не є у прямій залежності. Це
відношення змінюється в залежності від внутрішньо-м’язової та
міжм’язової координації, побудови м’язових волокон, віку та стажу учнів.
У свою чергу питання про вплив програм тренувальних занять з
урахуванням функціональних можливостей м’язової маси учнів, які
займаються боротьбою на підвищення силових можливостей було вивчено
недостатньо [1].
Дослідження є актуальним тому що воно має значення для розвитку
суспільства та служить розвиткові теорії й удосконаленню практики
спортивного тренування.
Мета дослідження – розробити методику яка сприятиме розвитку
загальної та спеціальної фізичної підготовленості дзюдоїстів 7–9 років.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати стан існуючих методик та засобів розвитку
загальної та спеціальної фізичної підготовки дзюдоїстів молодшого
шкільного віку.
2. Розробити методику розвитку фізичних якостей для хлопців 7–9
років, які займаються дзюдо.
3. Дослідити ефективність розробленої методики при порівняні
показників контрольної та експериментальної груп отриманих у процесі
дослідження.
Дослідження проводилося з вересня 2014 року по червень 2015 на
базі ДЮСШ № 11м. Запоріжжя. В експерименті взяло участь 22 хлопця 7–
9 років (11 – контрольна група, 11 – експериментальна група), які за
станом здоров’я були віднесені до основної медичної групи.
Методика спрямована на: забезпечення різнобічної підготовленості
спортсменів, їх фізичний розвиток і зміцнення здоров’я; підвищення рівня
фізичної підготовленості, вдосконалення техніко-тактичного майстерності;
зміцнення опорно-рухового апарату; оптимальне виконання контрольних
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та контрольно-перекладних нормативів; забезпечення емоційного
благополуччя юних дзюдоїстів.
Методика забезпечує сувору послідовність і безперервність усього
процесу підготовки хлопців 7–9 років, які займаються дзюдо.
Спадкоємність у вирішенні завдань зміцнення здоров’я та гармонійного
розвитку, виховання їх морально-вольових якостей і стійкого інтересу до
занять, працьовитості в оволодінні технічними прийомами дзюдо,
розвитку фізичних якостей, створення передумов для досягнення високих
спортивних результатів.
Структура методики містить навчальний матеріал по наступних
розділах підготовки: теоретичні знання;загальна фізична підготовка;
спеціальна фізична підготовка; технічно-тактична підготовка; рухливі ігри.
Дослідили ефективність розробленої методики при порівняні
показників контрольної та експериментальної груп отриманих у процесі
дослідження: «Згинання та розгинання рук в упорі лежачи»: КГ – 5,18 %;
ЕГ – на 8,12 %. «Стрибок у довжину з місця»: КГ – на 7,06 %; ЕГ – на
11,09 %. «Підйом тулуба на похилій лаві»: КГ – на 9,75 %; ЕГ – на 14,21 %.
«Підтягування на перекладині»: КГ – на 5,03 %; ЕГ – на 7,71 %. «Накати в
упорі стоячи на голові»: КГ – на 6,00 %; ЕГ – на 9,65 %. «Лазіння по
канату»: КГ – на 5,88 %; ЕГ – на 8,17 %. «Тяга резинового джгута»: КГ –
на 6,25 %; ЕГ – на 10,06 %. «Присідання з партнером в парах стоячи спина
к спині»: КГ – на 9,71 %; ЕГ – на 16,01 %. «Біг 30м»: КГ – на 8,51 %; ЕГ –
на 13,55 %. «Нахил тулуба вперед»: КГ – на 9,36 %; ЕГ – на 14,38 %.
Аналізуючи вище наведені показники, відмічаємо, що розроблена
методика дійсно має позитивний характер та може використовуватися під
час навчально-тренувальних занять з дзюдо для молодших школярів.
Висновки. Проаналізували стан існуючих методик та засобів
розвитку загальної та спеціальної фізичної підготовки дзюдоїстів
молодшого шкільного віку. Розробили методику розвитку фізичних
якостей для хлопців 7–9 років, які займаються дзюдо, яка включила в себе:
теоретичні знання, загальну фізичну підготовку, спеціальну фізичну
підготовку, технічно-тактичну підготовку, рухливі ігри.
1.
2.

3.
4.
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ЕКОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У
ЖІНОК З РІЗНИМ СТАЖЕМ КУРІННЯ
Про те, як шкідливе куріння знає кожен, але, на жаль, число курців у
нашій країні продовжує збільшуватися, лікарі і вчені не втомлюються
попереджати про небезпеку нікотину та інших компонентів тютюнового
диму для здоров’я, але це майже не приносить практичної користі.
Більшість курців впевнені, що з ними нічого не трапиться, а проблеми зі
здоров’ям їх чекають тільки в похилому віці, до якого ще далеко. Але,
насправді, куріння і серцево-судинна система починають взаємодіяти вже
після першої цигарки, а ризик серцевих захворювань існує у кожного
курця, не залежно від стажу куріння і кількості викурених сигарет.
Дослідження здійснювалося у лабораторії «Екологічної фізіології»
кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету
Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Вивчення стану
центральної гемодинаміки визначали за методом тетраполярної реографії
(методика реографії за Кубічеком), для дослідження електричної
активності серцевого м’яза використовували методику електрокардіографії
на комплексі програмних і апаратних методів медичного обстеження дітей
та дорослих «Аскольд» (Київ, 1998).
Було обстежено 120 осіб жіночої статі, віком 17–21 років. Їх було
поділено на 3 групи (за тестом Фагерстрема):
 І група – жінки, які мають стаж куріння понад 3 роки, за добу
викурюють більше 10 сигарет і мають високий рівень залежності (40 осіб);
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 ІІ група – жінки, які мають стаж куріння від 1 до 3 років, за добу
викурюють до 10 сигарет і мають низький та середній рівень залежності
(40 осіб);
 ІІІ група – жінки, які не курять (40 осіб) [Смирнова, 2006].
Для аналізу результатів дослідження були використані методи
параметричної і непараметричної статистики (залежно від розподілу
значень). Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою
програмного забезпечення MedStat, нормальність розподілів змінних
перевіряли тестом Шапіро-Вілка, для визначення значень використовували
критерій Стьюдента, Вілкоксона [Лях, 2012].
Аналіз отриманих результатів показав достовірно відмінну різницю
значення показника витрат енергії (ВЕ) між групами досліджуваних (у І
групі ВЕ становить 12,41 вт/л, у ІІ – 11,08 вт/л, у ІІІ – 11,08 вт/л) при р <
0,05.
Значення показника об’ємна швидкість викиду (ОШВ),
характеризується достовірно вищими значеннями у жінок, які є курцями (у
І групі – 0,209 л/с, у ІІ групі – 0,176 л/с) при р < 0,05, на відміну від
контрольної групи (0,167 л/с). Також було встановлено тенденцію до
збільшення частоти серцевих скорочень (ЧСС) у жінок, які курять обох
груп досліджуваних. У жінок, які не курять вище сказані показники, окрім
N (1,836 вт.), знаходяться в межах норми. Даний результат випливає з того,
що при вживанні тютюну серце курця за добу робить близько 10–15 тисяч
зайвих скорочень, як наслідок збільшення ЧСС, а також під дією нікотину
настає звуження периферичних судин, і кровообіг в них знижується на 40–
45 %. Доставка кисню до серцевого м’яза різко порушується через
блокування гемоглобіну крові окисом вуглецю з тютюнового диму – це
призводить до серйозних уражень серця і судин. Нікотин, що потрапляє в
кров з тютюновим димом стимулює кору наднирників і виділяє гормон
адреналін, що пришвидшує серцебиття і викликає гіпертонію [Левшин,
2005]
Як свідчать результати дослідження, значення показників
систолічного об’єму крові (СОК) і хвилинного об’єму крові (ХОК) у
нашому дослідженні відмічаються достовірно вищими значеннями у
жінок-курців обох груп досліджуваних, а особливо це помітно у тих жінок,
які мають стаж куріння понад 3 роки та за добу викурюють більше 10
сигарет (у І групі СОК становить 66,51 мл., ХОК – 4,38 л/хв, у ІІ групі СОК
становить 57,9мл., ХОК – 3,737 л/хв) при р < 0,05. Причому, у жінок, які не
курять показники СОК і ХОК знаходяться в межах норми. Це вказує на те,
що відбувається дві основні зміни в серці: збільшення обсягу (дилятації)
порожнин серця, підвищення скоротливої здатності міокарда [Власов,
2009]. Куріння підвищує кров’яний тиск: кровоносні судини стискаються,
змушуючи серце працювати з більшим навантаженням, і як результат –
серце розширюється і пошкоджується. Окрім того, куріння сприяє
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збільшенню рівня холестерину в крові. В артеріях, що живлять серце,
відкладаються жири, виникає їх закупорка, як наслідок, інфаркт міокарда
[Шінкарук-Диковицька, 2008].
Середній динамічний тиск – показує співвідношення систолічного та
діастолічного тисків, одиниці вимірювання мм рт.ст. Отримані нами
результати вказують на те, що середній динамічний тиск (СДТ) у жіноккурців, які мають стаж куріння понад 3 роки та за добу викурюють більше
10 сигарет характеризуються достовірно високими показниками (93,33 мм
рт.ст) при р< 0,05. У жінок-курців, у яких стаж куріння від 1 до 3 років та
за добу викурюють до 10 сигарет, а також у жінок, які не курять показник
СДТ достовірно не відрізняється один від одного(83,33 мм рт.ст) при р <
0,05. Це вказує на те, що нікотин різко підвищує АТ у курців, ефект кожної
сигарети триває близько 30 хв. Вже на першій хвилині після її
випалювання систолічний АТ підвищується на 15 мм рт. ст., а на 4-й – на
25 мм рт. ст. [Вартанян, 2002; Шубочкина, 2005].
За результатами наших досліджень ударний індекс (УІ), який
відображає характер розподілу ударного об’єму крові в різних ділянках
тіла, мл / см², характеризується достовірно вищими значеннями у жіноккурців обох груп досліджуваних (у І групі УІ становить 43,815 мл/м², у ІІ
групі УІ – 38,105 мл/м²) при р < 0,05, а у жінок, які не курять – в межах
норми (34,56 мл/м²). Аналізуючи значення показника серцевого індексу
(СІ), який показує співвідношення сили серцевого скорочення до площі
усього тіла в часі, відмічається достовірно вищими значеннями у жіноккурців обох груп (у І групі СІ становить 2,717 л/мин*м², у ІІ групі СІ –
2,325 л/мин*м²) при р < 0,05. Це вказує на те, що основні гемодинамічні
показники мають тенденцію до збільшення, що можна пояснити
збуджуючим впливом симпатичної нервової системи на роботу серця
[Андреева, 2004; Высочанский, 2010].
Що стосується показника площі (S), то у жінок-курців та не курців S
майже не відрізняється один від одного (І група – 1,618 м², ІІ група – 1,619
м², ІІІ група – 1,615 м²).
При порівнянні загального периферичного опору судин (ЗПО) і
питомого периферичного опору (ППО) у жінок-курців, спостерігається
достовірне зниження цього показника (у І групі ЗПО становить 1571,5,
ППО – 1034,9, у ІІ групі ЗПО становить 1793,3, ППО – 1142,1) при р <
0,05. Причому, у жінок, які не курять – більш високі значення (ЗПО –
1913,1, ППО – 1222,1). Це вказує на те, що підвищена маса тіла зазвичай
пов’язана зі збільшенням ризику виникнення серцево-судинних
захворювань і визначена як незалежний, найбільш важливий фактор
ризику порівняно, наприклад, з такими як підвищений артеріальний тиск
чи паління [Белоусов, 2003; Lindsted, 1997].
Було встановлено, що основні показники центральної гемодинаміки,
такі як ЧСС, ОШВ, СДТ, СОК, ХОК, СІ, УІ у жінок-курців є достовірно
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вищими, порівняно з жінками, які не курять. Це свідчить про те, що
куріння підвищує артеріальний тиск в середньому на 20–25 %,
збільшується число ударів серця, що призводить до передчасного
зношування серцевого м’яза, а сигаретний дим викликає спазм та звуження
коронарних судин, у яких приплив крові утруднений та недостатньо
збагачений киснем.
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОТРОПНИХ ЕФЕКТІВ
БІОАКТИВНОЇ ВОДИ «НАФТУСЯ» І СВЯЧЕНОЇ ВОДИ
Королева лікувальних вод Нафтуся користується цілком заслуженою
увагою учених. Так, лише за період 1989–2016 рр Трускавецькою
науковою школою, очолюваною з 2010 р. Поповичем І.Л., опубліковано 27
монографій і біля півтисячі статей. В них відображені відомості про склад і
походження органічних речовин і мікроорганізмів та вплив цих діючих
начал на роботу органів сечовиділення, травлення, кровообігу,
кровотворення, імунітету і залоз внутрішньої секреції, а також на обмін
ліпідів і електролітів. Впродовж останніх 5 років виявлено термінові і
курсові ефекти Нафтусі на біоелектричну активність головного мозку,
який, власне, і регулює роботу практично всіх органів і систем організму.
Паралельно трускавецькі учені виявили негайний суттєвий вплив на
біоелектричну активність головного мозку головної християнської
молитви і Свяченої води [Попович ІЛ, Королишин ТА, 2013; Popovych IL
et al., 2015]. Тому цілком закономірно виникла ідея порівняти нейротропні
ефекти води Нафтуся і Свяченої води.
Для реалізації ідеї поставлено експеримент на 5 волонтерах, вірних
греко-католицької церкви. При цьому з допомогою апаратно-програмних
комплексів «НейроКом» і «Кардіолаб+ВСР» (в-ва «ХАІ Медика», Харків)
реєстрували електроенцефалограму (ЕЕГ) і варіабільність ритму серця
(ВРС) о 8-й ранку натще, тобто в базальних умовах (Basal) і через півтори
години після вживання (в різні дні) прісної води (Daily Water), Нафтусі і
Свяченої води (Holy Water).
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Результати оброблені на комп’ютері за програмою дискримінантного
аналізу, що дає можливість виявити серед півтори сотні зареєстрованих
показників ті, за сукупністю яких біоелектрична активність мозку в
базальних умовах і після вживання тієї чи іншої води суттєво відрізняється
одна від одної.
Розпізнавальна інформація була сконцентрована у двох
дискримінантних коренях, перший з яких містить 61 % розпізнавальних
можливостей, а другий – решту 39 %. Обчислення канонічних
дискримінантних функцій дає можливість відобразити стан мозку за різних
умов на площині цих коренів (див. рисунок, в дужках – кількість записів у
5 волонтерів).
Як видно, через півтори години після вживання 200 мл прісної води
стан біоелектричної активності головного мозку суттєво зміщується
вправо і вниз від початкового. Але це зумовлено не дією води, яка
неефективна, тому що звична для організму, а ходом біоритмів (переходом
організму від сну до активної діяльності). Іншими словами, виявлені зміни
є спонтанними (самовільними). Разом з тим, після вживання як 200 мл
Нафтусі, так і 50 мл Свяченої води значки двох інших дослідів зміщуються
вздовж осі першого кореня (X) ще більше вправо, що свідчить про більш
виражені зміни окремих показників біоелектричної активності, причому
приблизно однаковою мірою.
1,5
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0

Daily Water (15)
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-0,5

Holy Water (5)
Naftussya (24)
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1,5

2
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Рис. 1. Локалізація стану показників ЕЕГ і ВРС на площині першого (вісь
Х) і другого (вісь Y)
На завершення приводимо таблиці, в котрих відображені конкретні
середні величини показників ЕЕГ і ВРС.
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Таблиця 1. Показники, спонтанному зниженню яких протидіє як
Нафтуся, так і Свячена вода
Показники
Aсиметрія β-ритму, %
Aсиметрія θ-ритму, %
ЩСП T4-θ, %
ЩСП P3-θ, %
СП LF-компоненти.
ВРС, мс2
ЩСП Fp1-δ, %
ЩСП C4-δ, %
Відхилення β-ритму, Hz
ЩСП P3-δ, %

Корінь 1
(61%)
-0,21
-0,10
-0,08
-0,06

Корінь 2
(39%)
,10
,04
,04
,09

Базальний
рівень
23
20
9,2
9,2

Прісна
вода
14
17
8,6
7,9

Вода
Нафтуся
17
18
8,8
8,8

Свячена
вода
15
18
8,7
9,5

-0,02

,02

703

659

691

710

,10
,06
,05
-,01

0,22
0,22
0,16
0,07

21
24
1,34
21,6

16
20
1,17
19,6

29
28
1,56
22,5

29
23
1,30
20,2

Таблиця 2. Показники, спонтанному підвищенню яких протидіє як
Нафтуся, так і Свячена вода
Показники
Iндекс β-ритму, %
ЩСП F7-α, %
Індекс латералізації βритму, %
ЩСП O2-α, %
ЩСП T6-θ, %
ЩСП T6-α, %
ЩСП F8-θ, %

Корінь 1
(61%)
0,18
,01

Корінь 2
(39%)
-,05
-0,19

Базальний
рівень
85
29

Прісна
вода
92
36

Вода
Нафтуся
91
26

Свячена
вода
91
27

,02

-0,17

-2

+5

-6

-10

,00
,03
-,01
-,09

-0,14
-0,14
-0,12
-0,12

46
7,2
34
8,9

53
8,2
39
9,3

41
6,9
32
7,7

53
7,2
32
7,2

Таблиця 3. Показники, спонтанному зниженню яких Нафтуся
протидіє, а Свячена вода сприяє
Показники
СП HF-компоненти.
ВРС, мс2
ЩСП Fp1-θ, %
Mода ВРС, мсек
ЩСП F4-β, %
ЩСП C4-β, %
ЩСП P4-β, %
Індекс латералізації αритму, %

Корінь 1
(61%)

Корінь 2
(39%)

Базальний
рівень

Прісна
вода

Вода
Нафтуся

Свячена
вода

-0,19

,09

177

114

144

103

-0,18
-0,15
-0,13
-0,10
-0,05

,06
,15
,06
,06
,02

9,3
786
28
28
28

7,5
699
23
24
26

8,3
769
26
27
27

6,4
690
20
21
22

-0,02

,03

0

-2

+1

-8

Таблиця 4. Показники, спонтанне підвищення яких посилюється
лише Свяченою водою
Показники
Частота ритму, уд/хв
Показник активності
регулятор-них систем
Баєвського, од.
СП ULF-компоненти
ВРС, %

Корінь 1
(61%)

Корінь 2
(39%)

Базальний
рівень

Прісна
вода

Вода
Нафтуся

Свячена
вода

0,18

-,18

77

85

78

87

0,11

-,01

3,9

4,6

4,5

5,4

0,07

,02

8,0

8,7

8,6

12,2
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Отже, нейротропні ефекти Нафтусі і Свяченої води стосовно
показників, інформація про які міститься у першому корені, майже
однакові! Цим підтверджено вислів, що цілюща Нафтуся – це Божий дар!
Натомість вздовж осі другого кореня (Y) віддалі між значками, котрі
характеризують стан мозку, значно більші, тобто нейротропні ефекти
Нафтусі і Свяченої води відрізняються, що цілком природно і очікувано.
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Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Гжицького
Львів, Україна
byanna15@ukr.net
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ДО ПИТАННЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ В УМОВАХ
ТЕХНОГЕННОГО НАВАНАЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ
Зростання темпів науково-технічного прогресу в наш час
характеризується посиленням антропогенного впливу на навколишнє
середовище. Сучасні масштаби забруднення довкілля техногенними
відходами створюють реальну загрозу здоров’ю населення. Особливої
гостроти дана проблема набуває у промислово розвинутих районах, де
розташовані великі індустріальні підприємства, зосереджені чисельні
автотранспортні засоби [2]. Нерідко токсичні елементи сприяють
виникненню стійких розладів здоров’я, пов’язаних із змінами
функціонального стану органів та систем, зниженні захисних властивостей
організму, які характеризують стійкість його до несприятливих факторів
навколишнього середовища.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я формування
якості здоров’я людей та їх природний розвиток залежать від сукупності
різних умов, причин, факторів, серед яких 37 % складають соціальноекономічні, 21 % – забруднення атмосферного повітря, 19 % – медичні і
біологічні чинники, 13 % – склад питної води і 10 % – інші чинники [4].
Сьогодні проблема збереження здоров’я є глобальною для всього
світу. Стосується вона і України. Незворотне руйнування природного
базису стає реальною небезпекою для людства. В Україні негативного
впливу від забруднення довкілля зазнає близько 17 млн. осіб, або 34 %
всього населення. У дітей, що проживають на забруднених територіях,
вади розвитку зустрічаються в 3-4 рази частіше. Удвічі частіше
реєструються хвороби органів дихання.
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Як відомо, українці живуть на 12 років менше, аніж європейці, а
рівень дитячої смертності перевищує європейський показник у 2,5 рази.
Вже майже 20 років Україна не може побороти епідемії ВІЛ/СНІДу і
туберкульозу. В Україні всього 15–20 % малюків народжуються повністю
здоровими. У кожної третьої дитини фіксуються відхилення у фізичному
або психічному розвитку, а кількість здорових школярів становить лише
52 %. Загальний рівень захворюваності населення нашої країни на 25–40 %
вищий, ніж у країнах ЄС, зокрема вищий рівень алергічних, онкологічних,
серцево-судинних та інших захворювань. [3].
Серед пріоритетних напрямків державної екологічної політики
України, окрім забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов
життєдіяльності громадян і суспільства, збереження довкілля та
раціонального використання природних ресурсів, окремим напрямком
виділено питання екологічної безпеки харчових продуктів.
Зростання надходжень токсичних речовин у навколишнє природне
середовище, перш за все впливає на якість продуктів харчування і,
відповідно, це позначається на здоров’ї населення.
Серед основних факторів, що впливають на якість харчових
продуктів виділяють чотири групи (рис. 1).

Рис. 1. Фактори впливу на якість харчових продуктів [7]
Забруднення, що потрапляють із навколишнього середовища, мають
різну хімічну структуру. За фізичними властивостями – це стабільні та
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стійкі у навколишньому середовищі сполуки, які мають здатність до
біокумуляції. За способом впливу на організм забруднювачі поділяють на
загальносоматичні (наприклад, оксид Карбону, пари Меркурію,
неорганічні сполуки Плюмбуму, тощо); подразнювальні (оксиди Сульфуру
та Нітрогену, озон, хлор); алергени або сенсибілізуючі (нетоксичний пил);
канцерогенні (бенз(а)пірен, азбест, сполуки Хрому, радон, тощо) та
мутагенні. Хоча ці речовини мають різну токсичну дію, проте необхідно
повсякденно контролювати продукцію на наявність у ній даних
ксенобіотиків.
Забезпечення належного рівня здоров’я населення вимагає
застосування структурованого підходу, що поєднує в собі виявлення
небезпеки і ризиків щодо використання забруднених продуктів
харчування. З метою профілактики екозалежних хвороб в структуру
раціону харчування слід вводити продукти з пробіотичною активністю.
Пробіотики – природні ад’юванти, живі мікроорганізми, введення
яких в організм людини сприяє підтриманню і відновленню біологічного
балансу його нормофлори та має загальний позитивний ефект. На сьогодні
широкому колу споживачів доступні сотні пробіотичних продуктів
харчування, харчові добавки. Їх кількість, зареєстрованих в Україні,
постійно зростає.
Пробіотики представлені п’ятьма поколіннями:
І покоління – монокомпонентні препарати. Містять один штам
бактерій (біфідобактерій, лактобактерій та ін..);
ІІ покоління – антагоністи, що самостійно елімінуються з організму.
Складаються зі спорових бацил та дріжджеподібних грибів;
ІІІ покоління – комбіновані препарати, що містять кілька штамів
бактерій. Бактерії, що входять до їх складу можуть відноситись до одного
або різних видів та посилюють дію один одного;
IV покоління – синбіотики – комбінація пробіотичного і
пребіотичного компоненту;
V покоління – рекомбінантні або генно-інженерні пробіотики
створені на основі генно-інженерних штамів мікроорганізмів, їх
структурних компонентів та метаболітів, мають задані характеристики.
Про користь для здоров’я людини пробіотиків свідчать наявність на
ринку різноманітних пробіотичних препаратів, що містять живі бактерії, а
також публікації, які підтверджують з наукової точки зору механізми їх
позитивної дії на організм [8]. Введення в склад кисломолочних продуктів
спеціально
селекціонованих
штамів
молочнокислих
бактерій,
біфідобактерій сприяє кращому засвоєнню кальцію в організмі людей
різних вікових груп, зниженню рівня холестерину в крові, забезпечує
фізіологічну потребу у вітамінах, амінокислотах, антиоксидантах.
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Доволі широко пробіотики представлені на фармацевтичному ринку
України. Переважно це препарати, які містять біфідо-, колі- та
лактобактерії, дріжджі.
Висновки. Якість продуктів харчування впливає на рівень життя,
соціальну активність людини, впливає і на демографічний аспект його
існування. Тому, щоб забезпечити високий рівень життя людини в державі,
розвиток економіки, необхідно приділяти екологічній безпеці продуктів
харчування підвищену увагу. Оздоровлення, профілактика та доступ до
безпечних харчових продуктів є одним із основних прав людини та
необхідною передумовою охорони і зміцнення її здоров’я.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ ЛЬОНУ
ОЛІЙНОГО ЯК СКЛАДОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
Встановлено, що грунтово-кліматичні умови Передкарпаття
сприятливі для вирощування льону олійного. Сорти Сонячний та Ківіка,
які відрізняються за жирнокислотним складом, зокрема високим вмістом
лінолевої та низьким – ліноленової кислот, придатні для харчового
використання.
Раціональне харчування у сучасних умовах функціонування
суспільства є важливою проблемою, оскільки у цілому пов’язане із
здоров’ям населення. Як стверджують нутриціологи, формула харчування
людини ґрунтується на використанні у раціоні функціональних харчових
продуктів. Серед таких продуктів виділяється рослинна олія, отримана з
насіння льону олійного. Потреби населення в лляному насінні безперервно
зростають. Тому цінною є пропозиція лляного насіння, отриманого із
рослин, вирощених в екологічно чистих регіонах нашої країни.
Льон олійний – джерело рослинної олії, харчовий та лікувальний
продукт. У склад лляного насіння входять протеїни, жири, полісахариди
(клейковина, клітковина, лігнани). Протеїни льону містять незамінні
амінокислоти. Одночасно у їх складі переважають глобуліни (58–66 %) з
високою молекулярною масою. Харчова цінність білка в насінні льону
олійного в бальній оцінці становить 92 одиниці [Живетин В. В., 2002].
Серед основних функціональних речовин, які містяться у насінні
льону, важливу роль відіграють насичені жирні кислоти: пальмітинова і
стеаринова (8–9 %) та поліненасичені жирні кислоти: олеїнова (15–20 %),
лінолева (15–20 %), ліноленова (39–45 %). Йодне число олії становить 165–
192. Проте в залежності від сорту та умов вирощування співвідношення
даних компонентів в насінні може змінюватись. Загалом насіння льону
містить до 49% олії.
Вміст ліноленової кислоти в залежності від виду, сорту та генотипу
льону олійного коливається від 3–9 % до 63–69 %. Поліненасичені жирні
кислоти, зокрема ліноленова, в комбінації з лінолевою та іншими
кислотами складають комплекс незамінних жирних кислот (73 %), які
впливають на абсорбцію жиророзчинних вітамінів А, Д, Е і К
[Пешук Л. В., 2011].
Жиророзчинний токоферол, виявлений у лляному насінні,
представлений гамма-токоферолом, який є природним антиоксидантом. У
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лляному насінні чи не найбільший вміст вітаміну F, який є регулятором
життєво важливих фізіологічних функцій організму людини. Саме тому
насіння льону корисне для ослаблених дітей та літніх людей, для осіб з
порушеними біохімічними процесами обміну речовин Лляне насіння
одночасно є джерелом лігнанів. Відомо, що ці сполуки виявляють
антиканцерогенну, антиоксидантну дії, є антиалергенами. Лігнани льону в
поєднанні з поліненасиченими жирними кислотами впливають на імунну
систему організму [Озерева В., 2002]. Саме тому льон успішно
застосовують як БАД при лікуванні недуг нирок, простати, жіночих
статевих органів, кишечника, ревматоїдного артриту, бронхіальної астми,
порушенні функції щитовидної залози та інших [Зубцов В. А., 2000].
Таким чином, наукове обґрунтування використання насіння льону
олійного як складової раціонального харчування є актуальним.
Метою нашої роботи є аналіз вмісту жирних кислот у складі насіння
льону олійного, вирощеного в умовах Передкарпаття.
Польові дослідження з вирощування льону олійного проводились у
2013–2015 рр. на базі навчально-дослідної ділянки Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка за
загальноприйнятою методикою та рекомендаціями. Матеріалом для
проведення
дослідження були сорти льону олійного, отримані в
лабораторії селекції льону Інституту олійних культур НААН: Айсберг,
Байкал, Золотистий, Ківіка, Орфей, Південна ніч. Сонячний, Циан. Вміст
жирних кислот в олії визначався методом газорідинної хроматографії в
лабораторії біохімії Інституту олійних культур НААН (м. Запоріжжя).
Погодні умови, що склалися в ці роки, були різними як за кількістю
опадів упродовж періоду вегетації, так і за температурним режимом. Це
вплинуло на олійність та жирнокислотний склад лляної олії. Від умов
зовнішнього середовища залежив хімічний склад жирів. Так, під впливом
різних коливань температури в період дозрівання насіння льону
накопичувалось більше ненасичених кислот, що підтверджується
підвищенням йодного числа.
У результаті досліджень встановлено, що в умовах менш
сприятливого 2013 року у насінні льону олійного спостерігався більший
вміст пальмітинової (5,21–6,15 %), стеаринової (2,08–3,36 %), олеїнової
(13,61–37,71 %) та лінолевої (13,53–24,55 %) кислот і менший ліноленової
(32,27–64,74 %), крім сорту Сонячний, у насінні якого вміст ліноленової
кислоти становив 8,33 %. Збільшення концентрації ліноленової кислоти у
досліджуваних сортів проходило завдяки зниження кількості олеїнової та
лінолевої кислот.
В умовах більш сприятливого 2014 року в насінні льону олійного
був невисокий вміст пальмітинової (3,72–4,76 %), стеаринової (1,32–
1,93 %), олеїнової (9,28–20,22 %) та лінолевої (10,06–14,11 %) кислот. У
насінні сорту Сонячний вміст лінолевої кислоти становив 79,01 %.
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Кількість ліноленової кислоти (61,52–69,89 %) була вищою, крім сорту
Сонячний, де її вміст становив 3,24 %.
У 2015 році з отриманого врожаю насіння льону олійного
досліджуваних сортів виявлено такі показники вмісту жирних кислот:
пальмітинової (5,12–6,27 %), стеаринової (1,96–2,86 %), олеїнової (13,54–
30,09 %), лінолевої (12,55–17,18 %) та ліноленової (44,88–66,67 %). У
сорту Сонячний вміст лінолевої кислоти становив 66,02 %, а ліноленової –
7,51 %. Аналогічно до попередніх років досліджень зростання концентрації
ліноленової кислоти відбувалось завдяки зниження кількості олеїнової і
лінолевої кислот. Це особливо спостерігалося в умовах 2014 року, коли
кількість ліноленової кислоти у досліджуваних зразках варіювала в межах
61–78 %.
У зв’язку з можливістю використання лляної олії в різних галузях
промисловості необхідно виокреслити сорти, що відрізняються від інших
за вмістом окремих жирних кислот. Лляну олію з високим вмістом
поліненасичених жирних кислот, особливо ліноленової, використовують
переважно з технічною метою, а з низьким її вмістом – у харчовій
промисловості.
Отже, серед сортів, насіння яких придатне для використання олії з
харчовою метою, привертає увагу сорт Сонячний, у якого дуже високий
вміст лінолевої кислоти – 79,01 % (при середньому 13,5 %) і низький –
ліноленової – 3,24 % (середнє – 65,6 %) та сорт Ківіка, у якого теж досить
високий вміст лінолевої кислоти – 24,55 % і низький – ліноленової –
32,71 %.
Сорти Ківіка, Байкал, Південна ніч упродовж періоду досліджень
вирізнялися більш високим вмістом олеїнової кислоти порівняно з іншими
зразками. Необхідно виділити сорт Ківіка, у якого протягом 2013–2015 рр.
відсоток олеїнової кислоти коливався в межах 21–30 %, при цьому
кількість ліноленової кислоти була найменшою.
Отже, лляне насіння сортів Ківіка та Сонячний, які вирощені в
умовах Передкарпаття, вирізняються за вмістом окремих жирних кислот.
Тому насіння та олію даних сортів доцільно використовувати з харчовою
метою.
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ВМІСТ АФЛАТОКСИНІВ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Серед токсичних речовин, що синтезуються в клітинах
мікроскопічних грибів, особливу увагу привертають афлатоксини – подібні
за структурою метаболіти грибів роду Aspergillus. Це група з 16 подібних
за хімічною структурою термостійких органічних сполук, чутливих до дії
окиснювальних реагентів. Виділяють чотири основні види афлатоксинів
(В1, В2, G1 і G2), які відрізняються деякими властивостями та рівнем
токсичності. Головним із них є афлатоксин В1, який проявляє
найпотужніший вплив на організм різних класів хребетних тварин.
Як харчові отрути афлатоксини вперше ідентифіковані в 60-х роках
ХХ сторіччя. Тепер відомо, що основними продуцентами афлатоксинів є
гриби Aspergillus flavus і A. рarasiticus, а також, як вважають, A. nomius. У
клітинах гриба A. flavus синтезуються афлатоксини В1 і В2, гриб A.
parasiticus синтезує, крім них, ще й афлатоксини G1 і G2 [Bennett J.W.,
2003; Yu J., 2005]. Вони спричиняють хвороби сільськогосподарських
рослин, забруднюють корми і продукти харчування (хлібні злаки, рис,
горіхи, арахіс, спеції тощо). Основним джерелом надходження
афлатоксинів до організму тварин є три види забруднених грибамипродуцентами кормів: зерно (ячмінь, овес, пшениця), насіння бавовнику,
арахіс. Меншою мірою ці гриби вражають бобові та олійні рослини.
Ураженню грибом Aspergillus рослинних культур сприяють такі чинники,
як посуха, інвазія комах-шкідників та ін.
Афлатоксини активно синтезуються під час збирання та зберігання
врожаю. Сприятливими для цього процесу є температура 24–35°C і
вологість
понад
7 %.
Тому
забруднення
афлатоксинами
сільськогосподарської продукції може збільшуватись за невідповідних
умов її отримання. Потенційну небезпеку для харчування становить вогке
й подрібнене зерно, оскільки волога і механічне пошкодження сприяють
росту й інвазії грибів-продуцентів. Вважається, що при оптимальних
умовах росту гриба, максимальна кількість афлатоксинів В1 та В2 у
продукті синтезується на 10-ту добу, а потім зменшується.
Споживання афлатоксинів із забрудненим кормом або продуктами
харчування спричиняє розвиток захворювань – афлатоксикозів. Гострий
афлатоксикоз виникає за середнього або високого рівнів надходження
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афлатоксинів до організму тварин. Симптомами хвороби є порушення
функцій печінки, некроз, цироз, а у важких випадках – гостра печінкова
недостатність і смерть.
Афлатоксикози найчастіше реєструють у країнах із спекотним
вологим кліматом, де його спалахи особливо небезпечні. Результати
епідеміологічних досліджень свідчать про численні випадки гострого
отруєння людей афлатоксинами (часто з летальним кінцем) у країнах з
низьким рівнем економічного розвитку (Кенія, Індія, Малайзія, Таїланд). В
одному з перших повідомлень про випадки афлатоксикозу людей
вказувалось про спалах цього захворювання у Західній Індії в 1974 році.
Від отруєння, яке охопило понад 150 селищ, постраждало 397 осіб, з яких
108 загинули. Випадок гострого отруєння людей афлатоксинами трапився
в Кенії 2004 року внаслідок споживання забрудненого маїсового зерна.
Цей випадок вважають найважчим за проявом симптомів інтоксикації та
найбільшим за кількістю жертв (померло 125 із 317 людей, що захворіли) з
усіх, зареєстрованих нині [Yu J., 2005].
У Таїланді у людей виявили афлатоксини (AFB1, AFG1) у
концентраціях від 0,064 до 13,6 нмоль/мл (в середньому 3,1 нмоль/мл) у 17
із 35 досліджених зразків сироватки крові з пуповини, у 6 із 35 зразків
сироватки крові матерів (в середньому, 0,62 нмоль/мл). Ці результати
вказують на трансплацентарний перехід афлатоксинів в організмі людини.
У Сьєра Леоне, де висока дитяча смертність, дослідили 8 зразків сироватки
крові жінок після народження дітей та 64 зразки крові з пуповини і
виявили афлатоксини відповідно в 75 % і 91 % зразків [Fung F., 2004].
Не вдалося встановити залежність між ступенем забруднення
продукту спорами токсикогенних штамів та наявністю афлатоксинів,
оскільки зовнішні і внутрішні умови по-різному впливають на ріст грибів
та токсиноутворення.
Відомо, що афлатоксини проявляють не лише загальнотоксичну, але
й канцерогенну дію, що залежить від рівня й тривалості їхнього впливу на
організм. Так, тривале надходження цих токсинів – основний чинник, що
зумовлює розвиток гепатокарциноми, випадки якої зареєстровані в Кенії,
Сенегалі, Китаю, Свазіленд, Мозамбіку, Мексиці.
Ряд вчених вважає, що первинний рак печінки (гепатоцелюлярна
карцинома), який поширений у тропічних країнах – Уганда, Свазіленд,
Кенія, Заїр, Індія, може спричинятися вживанням арахісу та кукурудзи,
забруднених афлатоксинами. В африканських країнах, це захворювання
чітко корелює із вмістом афлатоксинів у добовому раціоні населення.
Найчастіше афлатоксинами бувають забруднені горіхи, особливо арахіс, а
із зернових – кукурудза. Виявлено, що вміст афлатоксинів у зерні
знижується від периферії до центру ендосперма. Якщо концентрацію
афлатоксинів у зерні прийняти за 100 %, то у борошні 1-го ґатунку вона
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становитиме 60–75 %, 2-го – 135 %, у висівках – 370–391 %, а у борошні
вищого ґатунку – 24–49 % [Духницький, 2010].
Деякі харчові продукти (молоко, м’ясо, яйця) можуть містити
мікотоксини, оскільки тваринам згодовували забруднені корми або
порушувалися умови зберігання цих продуктів. Експериментально
доведено, що згодовування тваринам корму з афлатоксинами
обумовлювало присутність їх у м’ясі, внутрішніх органах, жировій
тканині.
Останнім часом, велика увага приділяється наявністю афлатоксинів у
молоці, зокрема афлатоксину М1, який в організмі перетворюється в
афлатоксин В1.
Кількість проб молока, за даними ФАО, що містили афлатоксини В1
та М1, коливалась в межах від 4 до 75 %. Найменший рівень був виявлений
у Німеччині та США, а найбільший – у Ірані. Слід відмітити, що
пастеризація і стерилізація не зменшують рівень афлатоксину М1 у
продуктах. Одним із найсприятливіших продуктів для розвитку грибів
роду Aspergillus і синтезу ними афлатоксинів є сухе молоко.
На сьогоднішній день, остаточно не встановлено кількість
мікотоксинів, що надходять до організму людини через забруднені
продукти харчування. Також не встановлені допустимі дози афлатоксину
В1 для людини.
У печінці щурів, афлатоксин В1 викликає незворотні зміни в
метаболізмі навіть при одноразовій дозі 0,5 мг/кг (1/10 LD50)
[Антоняк Г. Л., Коваль Н. К., 2011].
Водночас афлатоксини є імуносупресивними чинниками. Вони
інгібують реакції клітинного імунітету, активність фагоцитозу,
інтенсивність утворення комплементу (C4), інтерферону та імуноглобулінів
(IgG, IgA). До того ж, набутий шляхом вакцинації імунітет до деяких
хвороб може значно пригнічуватись за умов надходження в організм цих
токсичних сполук. Тривалий вплив малих доз афлатоксинів на хребетних
може підвищувати не лише їхню сприйнятливість до інфекцій, а й до
процесів канцерогенезу.
Багатьма вченими доведено, що безпечних рівнів мікотоксинів
немає, навіть незначні їх кількості мають негативну дію і, з часом, здатні
накопичуватись в організмі. Процес переходу афлатоксинів із кормів в
органи та тканини тварин, а отже і в продукти харчування, є різним.
Найбільш виражена залежність встановлена між вмістом афлатоксинів у
кормах та у коров’ячому молоці.
За рекомендаціями Управління з контролю за харчовими продуктами
і лікарськими препаратами США (FDA, Food and Drug Administration)
максимальні концентрації афлатоксинів у продуктах харчування людини і
кормах тварин не можуть перевищувати 20 нг/г і 300 нг/г відповідно
(таблиця). Максимальні рівні афлатоксину М1 в молоці й молочних
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продуктах, згідно з нормами, прийнятими Європейським Союзом, не
можуть перевищувати 50 нг/кг, а в США – 500 мг/кг [Антоняк Г. Л.,
Коваль Н. К., 2010].
Таблиця. Допустимі рівні афлатоксинів у харчових продуктах і
кормах за рекомендаціями FDA
Продукти і корми
Всі харчові продукти крім молока
Зерно для молодих тварин і молочних корів
Зерно для м’ясних порід худоби, свиней, дорослої птиці
Зерно для свиней, що закінчують ріст
Зерно для м’ясної худоби, що закінчує ріст
Бавовникове борошно (як компонент кормів)
Всі корми, крім зерна
Молоко
Примітка: * – афлатоксин М1.

Концентрація, нг/г
20
20
100
200
300
300
20
0,5*

Отже, подані відомості свідчать про те, що стратегічною проблемою
нині є контроль забруднення афлатоксинами сільськогосподарської
продукції з метою попередження розвитку афлатоксикозів та погіршення
здоров’я тварин і людини. Забруднення навколишнього середовища,
кормів і харчових продуктів афлатоксинами створює потенційну загрозу
для здоров’я тварин і людини. Афлатоксини відзначаються високою
стійкістю до впливу кислот, лугів, дезінфектантів, високої температури та
інших чинників. Крім безпосередніх токсичних ефектів в організмі тварин,
афлатоксини проявляють віддалені ефекти (мутагенний, канцерогенний та
ін.).

Гончаренко М. С, Строілова Д. В., Малеев В. А.
ХНУ імені В. Н. Каразіна,
valeolog@univer.kharkov.ua
ВПЛИВ ХЛОРИДУ МАНГАНУ НА ДИХАННЯ МІТОХОНДРІЙ
ПЕЧІНКИ ЩУРІВ
В ранніх роботах, встановлено значне підвищення у довкіллі вмісту
важких металів і низки мікроелементів, які відноситься до ессенціальних
до таких відноситься Манган. Останній належить до числа «пріоритетних»
забруднювачів, що пояснюється його високою активністю, здатністю
нагромаджуватися в організмі людини, а також повсюдною присутністю в
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навколишньому середовищі.[1] Нашими попередніми дослідженнями було
встановлено, що в експерименті in vivo навантаження сублетальною дозою
50 мг/кг супроводжується значним перерозподілом макро- і
мікроєлементів, що виражається збільшенням кількості Мангану, та
зменшенням мікроелементів Cu, Ni, Zn та макроелемента Mg. На рівні
організму зменшується вага піддослідних тварин. З метою подальшого
вивчення механізмів (токсичного) пошкоджу вального впливу підвищених
концентрацій мангану в даній роботі і була поставлена мета провести
порівняльне дослідження функціональної активності ізольованих
метахондрій печинки у щурів контрольної групи та щурів, яким вводили
Манган у концентрації 25мг/кг.
Постановка експерименту. В роботі використовували щурів – самців
лінії Wistar, віком 3 місяці, масою 200–265 г, які знаходились на
стандартному раціоні віварію Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна. Усі процедури проводились з дотриманням
біоетичних принципів стосовно лабораторних тварин згідно з
Хельсінкською декларацією про гуманне ставлення до тварин. Відібраних
щурів розділили на дві групи: перша – інтактна (контрольна); другій групі
через день 5-кратно внутрішньом’язово вводили розчин солі (MnCl24Н2О)
з еквівалентною кількістю Мангану 25 мг/кг маси тіла. Тварин забивали
методом декапітації без наркозу. Мітохондрії виділяли з печінки тварин
методом диференціального центрифугування. Виділення мітохондрій
проводили при температурі 4˚С. Середа виділення містила 210мм манітол,
70мм сахароза, 1мМ ЕДТА, 10 мМ Hepes-KOH, pH 7,4. Охолоджену в
середовищі виділення печінку відмивали від крові, продавлювали через
прес, а після гомогенизировали в скляному гомогенизаторе Поттера в 8кратному обсязі середовища виділення щодо вихідного ваги тканини.
Гомогенат центрифугували при 800g 10 хвилин. Отриманий супернатант
центрифугували при 6000g протягом 20 хвилин. Осад мітохондрій
ресуспендіровалі в середовищі, яка мала 210мм маннитол, 70мм сахароза,
0,05 EGTA, 10 мМ Hepes-KOH, pH 7,4, і знову центрифугували протягом
20 хвилин при 6000g. Отриманий мітохондріальний осад ресупендіровалі в
середовищі виділення, що не містить EGTA і EDTA. Отримана суспензія
мітохондрій, що використовувалась в подальшій роботі, містила 80-90
мгбілка/мл. Вимірювання дихання у присутності марганцю проводили у
присутності «NAD- і FAD-залежного» субстратів. Одержані результати
представленні в таблицях 1та 2. При вимірюванні дихання мітохондрій у
присутності «NAD-залежного» субстрату, швидкість дихання мітохондрій
в стані відносного спокою (V2) достовірно підвищилась в порівнянні з
контролем на 45% та швидкість контрольованого дихання мітохондрій
(V4) достовірно підвищилась на 51%, а дихальний контроль (ДК) і
коефіцієнт ефективності фосфорилювання (АDP/О) знизилися у порівнянні
з контролем відповідно на 20 % і 25 %. (табл.1).
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Таб.1. Швидкості дихання і параметри окисного фосфорилювання
мітохондрій печінки щурів у присутності глутамата і малата.
[MnCl2], M
Швидкість дихання мітохондрій в
печінки нгатомів О2/хв*мг білка
Контроль
Дослід
V2
6,435 ±3,7
11,75±4,5*
V4
8,45±6,9
17,38±5,1*
ДК
3,52±1,5
2,82±0,4
АDP/О
3,94±0,6
2,99±0,5
*p≤0,05 по відношенню до контролю, M±sd
У той же час швидкість фосфорилированного дихання мітохондрій
збільшується на 32%. (рис.1).

Рис.1 Швидкість фосфорилированного дихання мітохондрій у присутності
«NAD-залежного» субстрату.
При вимірюванні дихання мітохондрій у присутності «FАDзалежного» субстрату, швидкість дихання мітохондрій в стані відносного
спокою (V2) на 22 % більше ніж у контрольної групи, швидкість
контрольованого дихання мітохондрій (V4) збільшується на 37 % від
контролю, а дихальний контроль (ДК) і коефіцієнт ефективності
фосфорилювання (АDP/О) знизилися відповідно на 9% і 6 % (табл. 2).
Табл.2. Швидкості дихання і параметри окисного фосфорилювання
мітохондрій печінки щурів у присутності сукцинату.
[MnCl2], M
Швидкість дихання мітохондрій в
печінки нгатомів О2/хв*мг білка
Контроль
Дослід
V2
22,85±12,5
23,31±10,1
V4
18,09±12,3
28,68±9,0
ДК
1,95±0,4
2,14±0,4
АDP/О
2,81±0,5
2,98±0,2
У той же час швидкість дихання швидкість фосфорилированного
дихання мітохондрій збільшується на 34 % (рис.2).
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Рис.2. Швидкість фосфорилированного дихання мітохондрій у присутності
«FАD-залежного» субстрату.
Висновки:Таким чином, одержані результати свідчать, що
навантаження манганом у дозі 25 мг/кг здійснює вплив на процес
окислювального фосфорилювання, як на субстратах FАD- залежних, так і
на субстратах NAD-залежних у порівнянні з контрольними тваринами.
При цьому встановлено, що у експериментальних тварин, як на сукцинаті,
так і на глутаматі і малаті відбувається підвищення дихання, тобто V2
підвищується на 22 % і 45 % відповідно. В той же час, ефективність
процесу окислювального фосфорилювання на сукцинаті май же не
змінюється, а на глутаматі і малаті знижується у порівняні з контролем.
Одержані результати дозволяють зробити висновок, що підвищення
концентрації Мангану у експериментальних тварин впливає на дихальну,
активність мітохондрій печінки, як на субстратах FАD і NAD-залежних
активуючи потребу кисню. У той же час, якщо ефективність
окислювального фосфорилювання FАD-залежному субстраті не
змінюється, на NAD-залежному субстраті спостерігається зниженням
ефективності окислювального фосфорилювання, що свідчить про
порушуючу дію Мангану на структурно-функціональні властивості
мітохондрій печінки.
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Київ, Львів Україна
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Постановка проблеми. Для України, яка задекларувала
інноваційний шлях поступу і прорив на цьому шляху, надзвичайно
важливо знайти способи активізації інноваційних процесів як в соціальноекономічній, так і в екологічній сфері та знайти оптимальні можливості
переходу на інноваційну стратегію ХХІ століття – стратегію сталого
(збалансованого, стійкого екологічно безпечного, гармонійного) розвитку,
використавши ноосферну ідею академіка В. І. Вернадського щодо безпеки
життєдіяльності та екологічної безпеки суспільства. Інтеграція різних
підходів і поглядів на одну цілісну, навіть дуже складну проблему (ми
маємо спеціалізуватися не по науках, а по проблемах; академік
В. І. Вернадський), впровадження зрозумілої всім міждисциплінарної
термінології, оприлюднення
узагальнюючих висновків прискорить
можливість нинішнім і майбутнім управлінцям реалізувати оптимальні
стратегії з метою зміни вектору нестабільності, до якої країна прийшла
через втрату керованості, на шлях до сталого екологічно безпечного
розвитку.
Мета запропонованої статті полягає у визначенні шляхів
активізації кадрового інтелектуально-інноваційного потенціалу та
формування Національної інноваційної системи
для прискорення
переходу України на засади сталого (ноосферного) розвитку.
Необхідність активізації формування екологічної культури в
Україн для збереження здоров’я людства. Нині в руслі нової парадигми
розвитку планетарної цивілізації в ХХІ столітті відбувається переоцінка
основних цінностей соціо-еколого-економічного розвитку. Від економічної
спрямованості суспільство переходить до інноваційно-економічної; від
нагромадження матеріального багатства (що стало «хворобою
споживацтва» у розвинутих країн Заходу) як основи особистого добробуту
– до опрацювання інформації як основи суспільного прогресу; від
прибутку та конкуренції як основних рушіїв кількісного економічного
зростання, до співпраці та солідарності задля виживання й поліпшення
якості життя; від використання природи як джерела ресурсів та комфорту
до надання їй якості самоцінності; від безвідповідального «підкорення»
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природи – до формування і реалізації принципів мудрості екологічного
імперативу (Микита Мойсеєв).
Світове співтовариство як і українське суспільство починає
усвідомлювати, що не так володіння матеріальними благами, як володіння
інформацією та інтелектуальним потенціалом визначають місце людини в
сучасному суспільстві, місце країни в сучасному світі. Інвестиції в
людський (соціальний) потенціал і формування на цій основі
інтелектуального капіталу суспільства перетворюються на пріоритетний
загальнонаціональний інтерес України і є справою національної безпеки,
стратегічним фактором конкурентоспроможності країни [1,2].
Проте, за свідченням ВОЗ, в Україні населення, котре проживає у
бідності – 41 %, помирає від серцево-судинних хвороб – 49%, у тому числі
від загальної кількості смертей в європейських показників – 53 % належіть
також Україні, від інсультів потерпає – 20–25% хворих, а 15% страждають
від тяжких форм інвалідності до кінця своїх днів. 20–25% населення
Європи хворіють на діабет і не отримують адекватного лікування. Судячи
із отриманих даних поширеність легеневих хвороб спостерігається у 2–
2,7 % населення. Причиною цього, у більшості випадків, є недостатня
фізична активність, тютюнокуріння, ожиріння, хронічний алкоголізм, а
тепер ще наркоманія, ВІЛ/СНІД. [1]. Тож покращення способу життя серед
груп ризику є основними профілактичними чинниками їх припинення.
Головними принципами досягнення здорового способу життя
українців є розробка, впровадження, та підкріплення фінансовими
ресурсами, у провідних країнах Європи, національної політики духовного,
фізичного та соціального оздоровлення населення України.
Справедливого розподілу природних благ у межах одного покоління
та між поколіннями, поліпшення здоров’я людей, тобто переходу на
інноваційний шлях розвитку – прийняту світовим співтовариством
стратегію СР.
Активізація формування екологічної культури, що в кінцевому
результаті веде до інновацій, передбачає цілісну систему наукових,
технологічних, організаційно-управлінських, фінансових, комерційних, а
також соціально-психологічних та стратегічних педагогічних заходів.
Інновація – це і сам процес реалізації нововведення (так звані «технології
просування») [3,4]. А в широкому державному розумінні «інновація» – це
синонім успішного розвитку економічної, соціально-екологічної,
управлінської, освітньої, інтелектуально-духовної та інших сфер на базі
різноманітних нововведень. Економісти виділяють п’ять типів інновацій:
впровадження нового продукту; нового методу виробництва; створення
нового ринку; освоєння нового джерела доставки сировини; реорганізація
структури управління. Переносячи цю схему в макро-масштаб всієї країни,
можна сказати: саме реорганізація системи управління (структура системи
не відповідає новим більш складним функціям!) є в Україні однією з тих
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слабких ланок, зміцнивши яку, можна змінити вектор руху від
нестабільності, енерго- та ресурсозатратності до сталого екобезпечного
розвитку. Це – програма мінімум, яку треба здійснювати негайно, і
реалізація якої не потребує великих матеріальних затрат, а лише мудрих
колективних соціальних зусиль, про що сказав Президент України в своїй
інавгураційній промові. Програмою-медіум, яку потрібно задіювати
негайно і здійснювати разом з програмою-мінімум – це підготовка
суспільства до поступу вперед, інституціалізація під визначену мету,
формування «концептуальної влади» на ідеях Sustainble development,
використовуючи наукові розробки вчених: Л. Мельника, Б. Буркинського,
А. Шапара, М. Голубця, Б. Данилишина, О. Білоруса, доповнюючи
«реалізаційну частину» (як реалізовувати?) напрацюваннями соціологів та
психологів, залучаючи до роботи громадських активістів. Після вірної
«векторизації» (відповідно до загальної стратегії) для надання динаміки
суспільному поступу важливо вміло задіяти метод соціальної мобілізації,
разом з представниками ЗМІ, педагогами, психологами та громадськими
активістами [4].
Реалізація програми-максимум пов’язана з перебудовою системи
освіти і науки (реорганізація системи центрального управління освітою і
наукою здійснюється вже на першому етапі, тобто на етапі програмимінімум), що розкріпачує кадровий інтелектуальний потенціал, мотивує
його до активної діяльності, тобто трансформує в інтелектуальноінноваційний капітал), впроваджуючи ідеї, закладені в програмі
Президента України, а на міжнародному рівні в Доповіді Римському клубу
«Немає меж навчанню» (Дж. Боткін та ін., 1979, в Програмі ООН
«Десятиліття освіти для сталого розвитку (2005-2014)») [5].
Формування екологічної культури суспільств як феномен
збереження здоров’я людини. Зараз вчені говорять про такий
інтегральний суспільний феномен як екологічна культура суспільства
(ЕКС). «Історія розвитку світової економіки показує, що стійкий розвиток
виробництва в довгостроковому періоді залежить не стільки від ресурсних
можливостей, скільки від інноваційної діяльності і її результатів у
конкретній сфері. З одного боку, сама по собі інноваційна діяльність є
особливим фактором виробництва, що об’єднує всі інші фактори в єдину
економічну систему задля отримання прибутку [5]. З другого боку –
залучені сьогодні у виробництво праця і капітал змінюють свою якість і
продуктивність не лише на базі нових технологій, що дозволяють різко
підвищити рівень господарювання, а в контексті світових цивілізаційних
процесів – розвиток сучасної культури, взаємозбагачення і переплетення
національних культур та інше. Отже, маються всі підстави говорити про
формування нової «якості» культури, що має в своїй основі
інноваційність» [6]. Збагачуючи класичну теорію менеджменту принципом
відповідальності (П. Друкер) та впроваджуючи нову етику (А. Швейцар,
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О. Леопольд та ін.), стимулюючи розвиток креативності як засобу
виживання, в світовому суспільстві зароджується інноваційна культура
екологічного спрямування задля гармонійного його розвитку у ХХІ
столітті.
Для формування екологічної культури українського суспільства
необхідно задіяти державну програму формування ЕКС, розробивши та
реалізовуючи послідовну та ефективну державну інноваційну політику
(ДІП) як одного з ключових факторів формування ІКС. Якщо немає
держави чи такої політики, то нація приречена [1]. При реалізації цих
програм обов’язковим є створення надійної та інформативної системи
моніторингу.
Без принципу зворотного зв’язку система управління не може
ефективно працювати.
Щоб ефективно запрацювала національна інноваційна система
(НІС) потрібно не лише прийняти концепцію її формування (що успішно
зроблено
цілеспрямованою
і
наполегливою
діяльністю
МіжнародноїАкадемії культури безпеки та здоров’я), а й зняти гальмівні
чинники і подолати спротив. Процес формування інноваційно
сприйятливого середовища в суспільстві, особливо українському, дуже
складний, про що говориться в багатьох наведених у списку використанх
публікацій. Сучасні тенденції становлення та розвитку НІС в Україні не
відповідають постіндустріальному вектору глобальних перетворень.
Відсутність чіткої концепції інноваційних національних пріоритетів,
цілеспрямованого послідовного та системного управління інноваційними
процесами з боку держави, незадовільне інституційне забезпечення
екологічних зрушень, нестабільність, фрагментарність і суперечливість
нормативно-правової бази екологічної діяльності. Існування системних
проблем у розвитку наукової та науково-технічної сфери, деградація
інтелектоємних секторів національної економіки, нехтування інноваційним
потенціалом української науки та освіти. Незадовільне фінансування
наукової та науково-технічної діяльності, наслідком чого стало
формування моделі економіки, яка за своїми базовими характеристиками
не потребує інновацій, не формує внутрішній платоспроможний попит на
інноваційну продукцію та не має стимулів для інвестицій у людський
капітал тощо. Нерозвиненість та функціональна неповнота інфраструктури
інноваційної діяльності, представленої лише окремими типами
інноваційних структур. Низька інноваційна активність вітчизняного
бізнесу. Неготовність України до повноцінної інтеграції у глобальну
інноваційну систему. За даними Світового економічного форуму, індекс
готовності суспільства до функціонування в глобальних мережах в Україні
в 2003–2004 р. становив 2,96, в той час, як у США цей показник досягнув
5,50; Сінгапурі – 5,40; Фінляндії – 5,23; Німеччині – 4,85; Франції – 4,60;
Естонії – 4,25; Словенії – 3,99; Чехії – 3,80; Польщі – 3,81; Китаї – 3,38;
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Росії – 3,19; Болгарії – 3,15; Сербії – 2,98 при мінімальному показнику 2,09
(Чад).
Отже, є нагальна потреба в активізації діяльності української
держави з метою подолання спротиву інноваційним процесам, у
стимулюванні інноваційно-інвестиційних зрушень в економіці та інших
сферах, що впливають на НІС, в планомірному формуванні екологічної
культури суспільства. Адже, саме рівнем ЕКС визначається місце держави
у світовій геополітичній та геоекономічній системі. Зараз в глобальній
світовій системі виділилося три «кола країн»: перше коло – 30 країн,
технологічних лідерів, які генерують вищі технології; друге коло – 20
країн, які здатні використовувати високі технології; третє коло – це понад
150 держав, які «не здатні» до саморозвитку й прогресу і приречені на
бідність [5].
Саме ЕКС забезпечує сприйнятливість людьми, а на вищому рівні –
державою, нових ідей, готовність і здатність до підтримки та реалізації
нововведень у всіх сферах життя. Підвищуючи рівень ІКС можна реально
добитися в сфері конкретної економіки – прискорення і підвищення
ефективності впровадження нових технологій і винаходів; в сфері
управління – реальної протидії бюрократичним тенденціям та просування
ідеї «екологізації» в промисловості, агросфері, суспільній свідомості тощо;
в сфері освіти – сприянню розкриттю інноваційного потенціалу
особистості, соціальної групи, суспільства; в сфері науки - задіяння
творчої колективної евристичної діяльності наукових груп для поступу до
соціального прогресу; у сфері культури – оптимізації співвідношення між
традиціями та оновленням, різними типами та видами культур. ЕКС є
інтегральним параметром і відображає ціннісну орієнтацію людей,
закріплену в мотивах, знаннях, вміннях, навиках творчої діяльності, в
компетентності людей (тобто здатності їх творчо вирішувати складні
проблеми), а також в нормах поведінки, толерантності до інакшості, до
творчих людей («білих ворон») тощо. При цьому важливо поступово
змінювати несприятливі для виживання нації ментальні риси, доповнюючи
їх «новими» цінностями (солідарності, колективізму, здатності надійно
працювати в групі, в команді не лише «за 20 хвилин до розстрілу»,
пріоритетності духовних начал над матеріальним та ін.). При реалізації
проектів такої спрямованості необхідно задіяти як рушійні сили громадські
організації, просвітницькі центри, інтелектуальні осередки, «фабрики
думки» (Валерій Хорошковський), використовуючи інтерактивні методи та
«тонкі» інтелектуальні технології, а також вже відомі методи «мозкового
штурму», синектики, метаплану та ін.
ІКС показує рівень діяльності відповідних соціальних інституцій
(сім’ї, школи, церкви, науки, системи управління на всіх рівнях і т. п.), а
також ступінь задоволення людей соціально-психологічним кліматом в
кожному мікросоціумі, задоволення своєю діяльністю, її результатами.
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Екологічна культура суспільства починається із «інноваційного
вчителя», здатного розбудити, сформувати екологічне творче мислення
школярів, інноваційної школи та інноваційного ВНЗ. Інноваційність у
зазначеному розумінні поняття близьке до поняття творчість, креативність.
Але це не просто формулювання нових ідей чи теорій, а ще й практичнее
втілення ідей в кінцевому продукті – інновації, яка доводить на практиці
свою ефективність (економічні інновації – на ринку, соціальні інновації в
соціальному прогресі народу, держави).
В українській економіці опір інноваціям особливо сильний з причин
нерозвинутості ринкового інституціалізму. На ментальному рівні механізм
опору інноваціям спирається на традиційні структури колективної пам’яті
(архетип), етносу (народу) або політичної нації. Саме вони активізують
сукупність різнорідних факторів гальмування: економічних, соціальних,
психологічних, політичних, культурно-цивілізаційних. Ці фактори
безпосередньо впливають на осіб, які приймають рішення [6].
Висновоки. Підсумовуючи наведених дійшли таких висновків:
1) рушійною силою соціального прогресу нині стає «сукупний
інтелект нації» (інтелігенція); 2) наукове забезпечення інноваційного
шляху розвитку України зі сторони вчених економістів, соціологів,
екологів, психологів педагогів може бути здійснено за умови серйозного
реформування системи управління освітою і наукою; формування
потужної мотиваційної системи; 3) система управління державою повинна
бути сприйятливою до наукових інновацій, вміти їх інтегрувати в цілісну
структуру, здійснити консолідацію наявного кадрового інтелектуальноінноваційного потенціалу як рушійної сили соціального прогресу;
громадянсько-державне партнерство дозволить провести соціальну
мобілізацію широких верств населення та реалізувати програму
ноосферного розвитку задля підвищення якості життя, благополуччя
українського народу, впровадження здоров’язбережеувальних технологій у
заклади освіти всіх рівнів акредитації (програма «Україна для людей»).
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ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я НА КЛІТИННОМУ РІВНІ ЗА УМОВ
ЗМІНИ СКЛАДУ ПИТНОЇ ВОДИ
Вода має великий вплив на здоров’я людини. Для того, щоб добре
себе почувати людина повинна вживати тільки чисту якісну питну воду.
Ще в давнину люди вміли розрізняти «живу» воду − придатну для пиття і
«мертву» − непридатну для вживання. Вченими давно встановлений
прямий зв’язок між якістю питної води й тривалістю життя. Це не дивно,
бо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я близько 90 %
хвороб людини викликається вживанням для питних потреб неякісної
води, а також використання непідготовленої води в побутових цілях (душ,
ванна, басейн, миття посуду, прання білизни тощо). В даний час питання
якості питної води не втратили своєї актуальності.
На теперішній час пропонується багато оздоровчих технологій і
засобів оздоровлення, в тому числі із застосуванням різних видів
природної і спеціально обробленої води. Однак рекомендації щодо
включення різноманітної води до оздоровчих програм повинні бути
адресними та науково обґрунтованими. В зв’язку з цим актуальною є
проблема пошуку модельних об’єктів для попереднього тестування води.
Такими об’єктами можуть виступати певні клітини організму людини.
В нашому дослідженні протестовані клітини буккального епітелію та
еритроцити як моделі впливу води на здоров’я.
Для дослідження було використано води різного складу
(водопровідна вода, свячена вода, води з джерел: Буковель, Шаянська,
Саржин Яр (Харківська №2), Карпатська джерельна.
Дослідження проводилось на клітинному рівні шляхом додавання
різних видів питної води до інкубаційного середовища клітин двох типів:
клітин буккального епітелію людини та еритроцитів білих щурів.
Буккальний епітелій брали у студентів ХНУ імені В. Н. Каразіна
Досліджена група студентів складалася з 10 осіб віком 17–18 років.
Еритроцити отримували з крові щурів – самців лінії Wistar, віком 3
місяці, масою 180–210 г, які знаходились на стандартному раціоні віварію
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. За даними
ветеринарного обстеження тварини були здорові. Відібраних щурів
розподілили на дві групи: перша – інтактна (контрольна); другій групі
тварин через день 5-кратно внутрішньом’язово вводили розчин. Перша
група була контрольною, а другій внутрішньом’язово вводили розчин
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Рb(СН3СОО)23Н2О в дозі еквівалентній 62,5 мг / кг металу через день.
Вплив тривало 10 днів, після було проведено евтаназію.
Застосовано наступні методи дослідження:
– визначення
електрокінетичної
рухливості
ядер
клітин
буккального епітелію (ЕКР КБЕ), що передбачає інкубацію взятих зразків
епітелію у воді протягом доби;
– визначення спонтанного гемолізу еритроцитів;
– визначення гіпотонічного гемолізу еритроцитів.
Аналіз впливу інкубації у застосованих водах на електрокінетичну
рухливість ядер клітин буккального епітелію показало наявність змін
досліджуваного показника в залежності від використаної в якості
інкубаційного середовища води.
Показники норми електрокінетичної рухливості ядер клітин
буккального епітелію для обстеженої вікової групи 17–18 років складає 72
± 2 % рухливих ядер. При дотриманні методики визначення ЕКР КБЕ
(інкубація у водопровідній воді) у 30 % зразків спостерігається значення
цього показника в межах норми.
Результати подальшого дослідження ЕКР КБЕ свідчать про те, що
позитивно впливає на цей показник інкубація клітин у воді Буковель,
Саржин Яр про що свідчить збільшення до 50% кількості зразків з
показником в межах норми, Інкубація зі свяченою водою збільшує
кількість таких зразків до 40 %. Води Карпатська джерельна та Шаянська
не змінюють відсоток показника, що знаходиться в межах норми.
Докладніший аналіз ЕКР КБЕ показав, що при дотриманні вихідної
методики визначення ЕКР КБЕ (інкубація у водопровідній воді) серед 70 %
зразків, у яких спостерігалась рухливість за межами норми, у 20 %
спостерігається значення цього показника нижче, а у 50 % − вище за
норму, При інкубації з Карпатською джерельною водою розподіл
показників не відрізняється від тих, що характерні для інкубації з
водопровідною водою. Вода Буковель призводить до збільшення кількості
зразків зі зниженою рухливістю до 40% з одночасним зменшенням до 10%
числа зразків з підвищеною рухливістю. Вода Шаянська підвищує
рухливість ядер клітин буккального епітелію – у 70 % зразків клітин
рухливість ядер була вище за показники норми. Вода з Саржиного яру
призводить до збільшення кількості зразків зі зниженою рухливістю до
30 % з одночасним зменшенням до 20 % числа зразків з підвищеною
рухливістю. Інкубація клітин зі свяченою водою збільшує відсоток клітин
з нормальною рухливістю ядер лише за рахунок зменшення до 40 відсотку
зразків з підвищеною рухливістю.
Індивідуальний аналіз впливу інкубації зразків в різних водах
показав, що для осіб №1 та №6 у яких спостерігалась ЕКР КБЕ в межах
норми, не показано вживання вод Карпатської джерельної, Шаянської,
також для особи №6 не рекомендується вживання води з Саржиного Яру та
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свяченої води, а особі №1 показано вживання цих двох вод. Особі №10, що
також має нормальні значення ЕКР КРБ, рекомендується вживання води
свяченої , Шаянської та з Саржиного Яру.
Таблиця 1. Індивідуальні показники ЕКР КБЕ за умов інкубації
клітин в різних питних водах
№

Вік

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

17
23
17
17
17
18
17
17
17
18

Водопровідна вода
74
78
60
92
75
72
68
86
76
74

Буковель
70
71
70
68
78
72
66
72
72
66

ЕКР КБЕ, %
Карпатська
Шаянська
джерельна
84
86
72
84
82
75
78
76
50
70
82
81
74
72
74
84
82
86
68
71

Саржин
Яр
86
84
75
76
70
81
72
84
86
71

Свячена
вода
72
70
72
72
80
62
68
70
76
70

Особі №2 з підвищеним показником ЕКР КБЕ показано вживання
Карпатської джерельної та свяченої води, інші води не рекомендуються.
Особі №5 з дещо підвищеним значенням ЕКР КБЕ рекомендується
вживання води Шаянської та свяченої. Особі № 9 з аналогічним значенням
ЕКР КБЕ показано проте вживання лише однієї води – Буковель. Особі №4
зі значно підвищеним показником ЕКР КБЕ не рекомендується вживання
перших чотирьох вод з таблиці, показано вживання води Саржин Яр та
свяченої. Особі №8, що теж має значно підвищений показник ЕКР КБЕ,
також рекомендується вживання води Саржин Яр, а також Буковель та
Карпатська Джерельна. Особі №3 зі зниженим показником ЕКР КБЕ
рекомендується вживання води Буковель та Саржин Яр, інші не
рекомендуються. Особі №7 зі зниженим показником ЕКР КБЕ показано
вживання води Карпатської Джерельної та Шаянської.
Таким чином, добір рекомендованого виду питної води визначається
не лише абсолютним значенням показника ЕКР КБЕ, а й індивідуальними
особливостями обстеженого.
При дослідженні еритроцитів щурів як модельного об’єкту виявлено,
що інтоксикація малими дозами свинцю призводить до збільшення
спонтанного гемолізу еритроцитів дослідних тварин. Отримані результати
свідчать, що за умов інтоксикації плюмбум ацетатом вдвічі більше
еритроцитів мають знижену резистентність мембран та спонтанно
руйнуються.
Для використання даної моделі з метою надання рекомендацій з
вживання різних видів води замість водопровідної ми порівняли ступень
гіпотонічного гемолізу еритроцитів, що інкубували в різних питних водах,
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з гемолізом у водопровідній воді. Найбільш знижену резистентність мають
еритроцити під дією Шаянської води (гемоліз навіть збільшується
порівняно з водопровідною). Інкубація у середовищі з водою Буковель на
12 %, а та Карпатською Джерельною на 33 % знижує гіпотонічний гемоліз,
що свідчить про відповідне підвищення резистентність мембран
еритроцитів до гіпотонічного середовища відносно значень, що
спостерігалися при інкубації з водопровідною водою.
Висновки
4. Клітини буккального епітелію виявилися більш прийнятним
модельним об’єктом для дослідження впливу води на здоров’я на
клітинному рівні, ніж еритроцити.
5. Використання в якості модельних об’єктів клітин буккального
епітелію показало, що за умов інкубації у воді різного складу, найбільший
позитивні вплив на нормалізацію ЕКР КБЕ мають води Буковель, та
Харківська №2 (Саржин Яр) (відсоток показників в межах норми
збільшується до 50), дещо менший вплив здійснює свячена вода (40 %
показників в межах норми).
6. Індивідуальний аналіз впливу інкубації зразків в різних водах
показав, що добір рекомендованого виду питної води визначається не
значенням показника ЕКР КБЕ, а індивідуальними особливостями
обстеженого.
Таким чином, спираючись на наші дослідження впливу різних видів
питних вод на здоров’я на клітинному рівні, можливо рекомендувати
вживати воду Буковель та Харківську №2 (Саржин Яр), для гармонізації и
підтримки здоров’я. Однак необхідно проводити індивідуальний підбір
питної води, не спираючись лише на середньостатистичні групові чи
популяційні дані.
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ГІДРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕЯКИХ ПРИРОДНИХ ВОД
ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відновлення
та
забезпечення
сталого
функціонування
гідроекосистем, забезпечення якісного водопостачання, створення
екологічно безпечних умов життєдіяльності населення і господарської
діяльності та захист водних ресурсів від забруднення й виснаження є
досить актуальним. Зазначені проблеми гостро виражені для водних
об’єктів Львівської області, оскільки для них характерний високий рівень
господарського використання.
Одним з видів господарської діяльності, що ведеться у Львівській
області є курортно-рекреаційна, яка зосереджена в гірських районах.
Одним з таких є Турківський район, де особливим багатством є великі
запаси лікувальних мінеральних вод, які зовсім не використовуються.
Враховуючи географічне положення, наявність значних запасів
різноманітних мінеральних вод та вже діючу мережу туристичних баз і
закладів відпочинку, район має значний рекреаційний потенціал. Значний
інтерес населення до використання природних джерел, що відіграють
суттєву роль у формуванні фіто- і зооценозів, які можуть бути
заповідними, вимагає подальшого дослідження.
Розширення
гідромінеральної бази є досить актуальним [1, 2]. Основним завданням
було визначити гідрохімічні показники джерельної та річкової води та
класифікувати їх за типом твердості.
Для аналізу було відібрано 10 проб природної води (джерельної та
річкової), що формують стік річки Стрий, притоки Дністра, з території
Турківського району Львівської області, (табл.1). Джерела обирали ті, з
яких населення використовує воду для пиття та приготування їжі, а точки
відбору річкової води знаходились на відстані 50-150 м від них, щоб
порівняти стан підземних і поверхневих вод.
Зразки природних вод відбиралися навесні 2015 року, у бездощовий
період, коли змив забруднювачів із поверхні водозбору не спотворює
усталену екологічну ситуацію. Відбір зразків води проводили згідно
методики [3].
Проведено дослідження відібраних зразків за деякими фізикохімічними показниками неорганічних компонентів. Сухий залишок
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визначали висушуванням проби води при 100-110°С, а мінералізацію –
прожарюванням води при 600°С. Вимірювання питомої провідності
досліджуваних
проб
проводили
за
допомогою
портативного
кондуктометра типу DIST-3. Водневий показник (рН), вміст хлоридів,
сульфатів та нітратів вимірювали за допомогою іономіру И-160МИ та
відповідних електродів [3]. Результати дослідження наведені в таблиці 1.
Таблиця 1. Загальні гідрохімічні показники досліджуваних зразків води
Проба води

Дж. с. Бітля
р. Бітлянка
Дж. с. Мельничне
(типу «Нафтуся»)
р. Мельничанка
Дж. с. Завадівка
(типу «Нафтуся»)
р.Стрий
Дж. с. Явора
р. Стрий
Дж. с. Розлуч
(содова вода)
р. Розлучанка

Загальні гідрохімічні показники
МінераліПитома
CL-,
зація,
провідність,
мг/дм3
мг/дм3
мкСм/см2
Нормативні значення [4]
1000
350
130
318
12,18
280
162
12,80

рН

Сух.
зал.,
мг/дм3

1
2

6,5
6,8
7,3

1500
165
195

3

8,3

240

245

467

4

8,1

198

186

5

8,2
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6
7
8

7,6
7,9
8,4

9
10

Номер
проби

SO42-,
мг/дм3

NO3-,
мг/дм3

500
сліди
32,5

50
43,2
25,5

12,58

72,1

24,1

357

17,30

98,2

32,0

170

394

18,28

25,1

29,0

215
225
250

387
195
223

421
356
311

38,42
сліди
73,10

36,3
сліди
250,2

26,1
25,1

8,5

2450

5575

2270

282,57

165,1

138,1

7,8

380

407

370

30

80,2

35,9

Як видно з таблиці 1, нормативні значення фізико-хімічних
показників (неорганічних компонентів) знаходяться в межах норми за
винятком проби № 9, де є перевищення за вмістом сухого залишку та
мінералізації. Крім того, усі води мають слабко-лужну реакцію (крім проб
№1 та №2), що вказує на можливий підвищений вміст гідрогенкарбонатів.
Величина питомої електропровідності води слугує приблизним
показником сумарної концентрації електролітів, головним чином
неорганічних, і використовується в програмах спостережень за станом
водного середовища для оцінки
мінералізації вод.
Питома
електропровідність – зручний сумарний індикаторний показник
антропогенного впливу. Найбільшим значенням електропровідності
характеризується вода проби №9 (содова вода) – для якої спостерігається і
найвища мінералізація.
Наступним етапом дослідження було визначення твердості та
кількісного складу іонів кальцію, магнію та гідрогенкарбонатів. Твердість
та вміст іонів кальцію визначали комплексометричним методом [4]. Метод
грунтується на утворенні міцної комплексної сполуки трилону Б
(двонатрієвої солі етилендіамідтетраоцтової кислоти – ЕДТА) з іонами
кальцію і магнію, а кількість іонів магнію розрахована як різниця загальної
твердості води і вмісту іонів кальцію. Результати дослідження подано в
таблиці 2.
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Отримані результати показали, що твердість джерельної води майже
у всіх джерелах є більшою ніж річкової води. Це може бути пов’язано з
тим, що річкова вода є поверхневою та проточною, а джерельна вода
просочуючись через пласти ґрунту насичується розчинними солями
кальцію та магнію. Тільки проби з води на території села Бітля як
джерельної так і річкової води є однакові за твердістю – обидві води є
м’якими.
Загальна твердість, як відомо, визначається сумарною кількістю
солей магнію та кальцію. Як видно з табл. 2, у всіх пробах кількість солей
кальцію переважає над вмістом солей магнію. Для річкової та джерельної
води кількість солей кальцію є практично однаковою – в межах 50-100
мг/дм3, а от кількість солей магнію у річковій воді є дещо меншою ніж у
джерельній. Це і пояснює вищі показники загальної твердості джерельної
води ніж у річкової.
Вміст іонів гідрогенкарбонату визначали для встановлення
характеру твердості, оскільки загальна твердість це сумарний показник
постійної та тимчасової твердості. Найбільше значення вмісту іонів НСО3характерне для води з річки Стрий на території села Завадівка, досить
високий вміст цих іонів для джерельних вод села Мельничне та Розлуч.
Найменша ж кількість солей гідрогенкарбонату спостерігалась для проб як
річкової так і джерельної води на території села Бітля.
Таблиця 2. Вміст іонів кальцію, магнію, гідрогенкарбоніт-йонів та
типи досліджених природних вод за твердістю
Номер
проби
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Твердість,
ммольекв/дм3
2,2
2,4
5,4
4,5
7,8
7,3
5,9
4,1
8,2
4,2

Са2+,
мг/дм3

Mg2+,
мг/дм3

HCO3-,
мг/дм3

Тип води

Характер твердості

56,1
48,1
94,2
98,0
108,2
100,5
94,2
65,1
100,2
84,2

1,56
1,26
10,08
26,46
30,24
39,20
15,12
10,71
40,30
1,26

70,2
122,0
335,5
238,8
280,6
356,8
170,8
219,6
330,0
274,5

М’яка
М’яка
Досить тверда
Досить тверда
Тверда
Тверда
Досить тверда
Середньо тверда
Тверда
Середньо тверда

Тимчасова
Тимчасова
Тимчасова
Тимчасмова + постійна
Тимчасова + постійна
Тимчасова
Тимчасова
Тимчасова
Тимчасова + постійна
Тимчасова

Для встановлення характеру твердості досліджуваних проб води
співставляли еквівалентні кількості сумарного вмісту іонів кальцію та
магнію із еквівалентним вмістом іонів гідрогенкарбонату. Отримані дані
дають можливість класифікувати тип води природних джерел та річок за
твердістю. Для всіх проб це тимчасова твердість, за винятком проб №4, №5
та №9.
Висновок. Досліджено 10 проб природної (джерельної та річкової)
води на території Турківського району Львівської області. Отримані
результати показали, що за основними гідрохімічними показниками якість
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води відповідає вимогам за ступенем забруднення гігієнічної класифікації
водних об’єктів і умови для життєвого середовища існування гідробіонтів
та наземної біоти є нормальним. Проведено класифікацію джерел за
твердістю і встановлено характер твердості. Визначено, що твердість
джерельної води майже у всіх джерелах є більшою ніж річкової води. Це
може бути пов’язано з тим, що річкова вода є поверхневою та проточною,
а джерельна вода просочуючись через пласти ґрунту насичується
розчинними солями кальцію та магнію. Плануються подальші дослідження
води з метою розробки комплексних рекомендацій щодо її використання.
1.

2.
3.
4.

ЛІТЕРАТУРА
Л. Кропивницька Класифікація за твердістю води природних джерел гірських
районів Львівщини/ Л. Кропивницька, О. Стаднічук, І. Брюховецька// Acta
Carpathica. – № 7. – 2014. – С.171–174.
Михнович А. Аналіз мережі моніторингу поверхневих вод у Львівській області//
Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. – Вип.33. С. – 253–260
ISO 5667 – 6:1999. Качество воды. Отбор проб. Часть 6. Руководство по отбору
проб из рек и водных потоков. – 1999.
Керівні нормативні документи. Якість вимірювань складу та властивостей
об’єктів довкілля та джерел їх забруднення / Під ред. В. Ф. Осики,
М. С. Кравченко. – К., 1997. – 662с.

Марценюк М. О.
Мукачівський державний університет,
marcenuk.marina@ukr.net
Мукачево, Україна
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА
ПОШИРЕННЯ ГАМБЛІНГ-ЗАЛЕЖНОСТІ
Здоров’я – одне з найважливіших умов повноцінного участі людини
в житті суспільства. Але не завжди люди чітко уявляють, що означає
поняття «здоров’я». Чи слід вважати людину здоровою, якщо у неї в даний
момент немає будь-яких гострих або хронічних захворювань або вона
почуває себе здоровою, маючи на увазі при цьому, що у неї немає не
тільки скарг на хвороби, але є щось більше: відчуття якогось фізичного
благополуччя і пов’язаного з цим переконання в своїй здатності
протистояти самій небезпеці захворіти?
Серед великого розмаїття визначень, ймовірно, жодне з визначень
здоров’я не можна визнати остаточним. Відсутність інтегрального
кількісного показника здоров’я змушує оцінювати його за певним
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компонентам, набір яких ще потребує уточнення. Крім понять «здоров’я» і
«хвороба» деякими вченими, такими як І. І. Брехман, вводиться поняття
«третього стану», що є «…проміжним між здоров’ям і хворобою, поєднує
в собі і те й інше». Так званий «третій стан» має ряд істотних
відмінностей, як від здоров’я, так і від хвороб. Якщо остання триває добу,
тижні, місяці і рідко довше, то «третій стан» зберігається роки, десятиліття
і навіть все життя; саме він становить «витоки всіх хвороб». До людей, що
знаходяться в цьому стані, І.І. Брехман відносить людей, що піддаються
шкідливим хімічним впливам, людей, що
регулярно споживають
алкоголь, людей нехтують правилами здорового і правильного харчування,
осіб з тенденціями до гіпотонії і гіпертонії [1]. На цій підставі ми можемо
віднести до даної групи і осіб з симптомами патологічної схильності до
азартних ігор.
В останні роки все більш помітно просувається нова епідемічна
хвиля психічного розладу сфери потягів – схильність до азартних ігор,
вона ж гамблінг, вона ж азартоманія, вона ж ігроманія або лудоманія.
Патологічна схильність до азартних ігор несприятливо впливає на
індивіда, його сім’ю та на суспільство загалом. Схильність до азартних
ігор може істотно впливати й на фінансове становище особистості,
приводячи її до великих боргів та злиднів. Захоплення іграми розцінюється
як симптом якогось життєвого неблагополуччя, незадоволеність власною
роботою або особистим життям. Досить поширеною, в певних колах, є
думка про те, що азартна гра відволікає від життєвих негараздів: участь у
грі дозволяє залежним від неї індивідам цілковито відволіктися від
конфліктної ситуації, тих чи інших проблем або від власних обов’язків.
Крім того, ілюзія гри для багатьох є легким способом підвищенням своєї
самооцінки, оскільки, у разі виграшу гравці приписують собі здібності до
передбачення, розрахунку, особливого відчуття гри. Гравці, щиро вірять у
те, що, відвідуючи казино, вони входять в коло обраних, таким чином
тішачи своє самолюбство. Серед відвідувачів казино є і такі люди, які
вважають, що участь в азартній грі є способом їхнього духовного
саморозвитку та самовдосконалення. Насправді ж, азартні ігри є
психологічним капканом для схильних до них людей. Саме отримання
виграшу-наживки запускає розвиток ігрової залежності або, коротко –
гамблінгу.
Формування ігроманії, як і будь-якої іншої залежності, формується
поступово і проходить в три етапи:
І етап – ініціальний – може займати від одного до декількох років.
Все залежить від особистості гравця, його віку, матеріальних умов,
вибраного варіанта азартної гри та характеру культури суспільства. На
цьому етапі гравець робить ще так звані «безпечні ставки», а програш
стримує продовження азартної гри;
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ІІ етап – гіперкомпенсаційний – настає через 3–5 років після початку
гри. На цьому етапі ігроман активно захоплюється азартною грою: багато
вільного часу присвячує грі, фантазує про виграш; займає гроші в борг,
збільшує ігрові ставки; менше спілкується з рідними та друзями; у нього
стає відсутньою критика до власної азартної поведінки; збільшується
нетерпимість до результатів гри; починається деформація особистості;
гравець стає замкнутим, відлюдькуватим, відсторонюється від людей.
ІІІ етап – декомпенсаційний – так називається фаза відчаю, тому що
гравець починає усвідомлювати наявні у нього проблеми, проте критика
власної поведінки ще є відсутньою в процесі гри. Для даного етапу
характерним є втрата здатності планувати свій бюджет; втрата
самоконтролю під час гри; наявні проблеми емоційної сфери: відчуття
власної неповноцінності, депресія, роздратування, замкнутість, можливі
думки про суїцид; соціальна ізоляція, самотність; значне виснаження
матеріальних,
соціальних,
психологічних
ресурсів
особистості;
спотворення особистості: порушення соціальних норм, крадіжки [2].
Як і будь-яка соціальна хвороба, лудоманія здійснює
опосередкований вплив на всіх членів суспільства. Це відбувається
незалежно від від нашої волі, бажаємо ми цього або не бажаємо. Людина
може бути втягнена в проблемні стосунки навколо азартної гри в будьякий момент часу. Це відбувається тому, що під впливом азартної гри
ускладнюється кримінальна ситуація, підвищується конфліктність та
виникає соціальна напруга.
Лудоманія, як і будь-яка соціальна хвороба, є вкрай небезпечною, і
навіть, заразною. Вона поширюється по всім правилам епідемічного
процесу та має свої шляхи поширення. Зазвичай, її поширюють завзять
гравці, прихильники ігорного бізнесу та реципієнти – потенційні клієнти
ігорних закладів.
Існує декілька способів передачі даної небезпечної хвороби. Перший
спосіб передачі лудоманії – це передача безпосередньо від гравця до
гравця. В якості її поширювачів часто виступають граючі друзі, знайомі,
колеги по роботі. В будь-якому випадку, важливим моментом в даного
способу поширення соціальної хвороби виступає елемент довіри з боку
гравця-початківця.
Другий спосіб – від родича до родича. В цьому випадку нерідко
буває, що завзяті гравці затягують в ігрові заклади і залучають до гри
власних дружин, братів, сестер, кумів, тощо.
Третій спосіб поширення лудо манії – від сусіда до сусіда. Тобто,
всюди, де відбувається зіткнення азартного гравця з оточуючим світом,
суспільством, відбувається передача заразних ідей. А довготривалий
контакт з азартним гравцем часто буває небезпечним, саме тому, сусіди
знаходяться в зоні ризику.
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Четвертий спосіб зараження – через рекламну агітацію. Переважна
більшість рекламних компаній спрямовані на залучення до гри людей, що
схильні до азарту та відчули смак виграшу. Саме на азартних людей
розрахована ця реклама. Вона, мовби, підштовхує людину спробувати,
ризикнути, випробувати долю.
Варто звернути увагу на те, що набагато простіше і швидше можна
втягнути у гру недосвідченого споживача, якщо вона буде відбуватися по
мінімальним ставкам. При такому підході у людини формується оманливе
враження, що вона нічого не втрачає та нічим не ризикує. І чим нижче буде
ставка у грі (ігрових автоматах), тим ефективніше буде працювати
реклама, і у більшості людей буде формуватися шкідлива звичка до
«азартного дозвілля».
Гра за мінімальними ставками є значно небезпечною, ніж гра зі
ставками в тисячі, десятки тисяч. Мінімальні ставки втягують в азартні
ігри найбідніші прошарки населення, і найголовніше, що ці люди будуть
грати не на залишкові гроші, а на останні.
В рекламі ігрових закладів демонструються тільки позитивні шанси
виграшу, проте, шанс програти значно більший. Тому, можливо, в такій
рекламі потрібно потенційного гравця і попереджати про небезпеку.
Отже, будь-яка реклама ігрових закладів є соціально небезпечною, і
повинна бути обмеженою. І тому, в деяких державах, наприклад Франції,
реклама ігрових закладів є взагалі забороненою [2].
Таким чином, з психологічної точки зору, зміни які відбуваються у
людини внаслідок захоплення азартними іграми називаються регресією
особистості. Особистість гравця повертається до більш ранніх періодів
свого розвитку, що передбачає її розпад. В цілому азартні ігри – це пастки
для людей, які супроводжуються порушенням логічного мислення,
фінансовими проблемами, втратою самоконтролю. Отже, азартні ігри є
основою для розвитку різних дефектів особистості та доводять індивіда до
його повної деградації. А лудоманія, як і будь-яке соціальне захворювання,
опосередковано впливає на розвиток всіх членів суспільства: під впливом
азарту виникає все більше конфліктів та підвищується соціальна напруга.
Актуальним завданням сучасності є привертання уваги фахівців в галузі
здоров’я на дану психічну проблему та окреслення шляхів здійснення
корекційної та профілактичної роботи.
1.
2.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД ПО ИЗМЕНЕНИЮ
ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Актуальность темы. В большинстве своем существующие физикохимические методы не определяют биологическое влияние природных вод
на организмчеловека на биохимическом уровне, что было бы полезно для
индивидуального их подбора и контроля приема с оздоровительной целью.
В этом отношении, методы, основанные на газоразрядной визуализации
(ГРВ) или эффекте Кирлиан, заслуживают внимания [1].
Целью работы было изучение возможности оценки биологической
активности природной воды для человека по данным классической
кирлианфотографии.
Материал и методы исследования. Практически здоровых лиц (6
взрослых) обследовали на приборе «РЕК 1», разработанным УкрНИИ
технологий машиностроения (г. Днепропетровск). Производили
фотографирование кирлиановского свечения рук в поле высокого
напряжения на рентгеновской пленке до принятия 100 мл 2-х видов
природной воды (№1 и №2) и после (через 5 минут), соответственно
эксперимент 1 и 2. Исследования проводились в разные дни. Для оценки
энерго-информационного состояния исследуемых использовали критерии,
разработанные П. Манделом [3]. Проводили компьютерную обработку
полученных кирлианограмм по нами разработанному методу [2].
Количественно оценивали характеристики яркости излучения как для
изображения в целом (гистограмма), так и для отдельных секторов органов
и систем (построение участка профиля, вычисление минимального и
максимального значения яркости в секторе) (рис. 1, 2).
Полученные результаты и их обсуждение. Результаты анализа
компьютерной и математической обработки кирлианограмм пальцев рук
практически здоровых лиц после употребления разных видов природных
вод представлены в таблицах ниже в табл. 1–8. По анализу отношений
яркости свечения (ОЯС) короны в группе практически здоровых лиц после
эксперимента принятия воды №1 в 16 случаев из 18 (89%) наблюдалось ее
увеличение, что отражало активацию энерго-информационных реакций в
организме.Увеличение ОЯС короны при изначальной (0,09-0,13) ус. ед. за
счет усиления тонкой люминесценции вокруг стримерного слоя короны,
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соответствует состоянию резервов иммунологической системы в
организме и отражает утончение биоэнергетики регулирующих
процессов.Уменьшение ОЯС короны при изначальной более 0,13 ус. ед.
отражает уменьшение выпадений в короне без явного уменьшения
интоксикации.

Рис. 1. Пример построения профиля яркости короны свечения пальца

Рис. 2. Пример анализа яркости свечения секторов короны пальца руки
При анализе (Med-Min) в эксперименте 1 наблюдается увеличение
случаев с более низкой разницей, что отражает выравнивание ее формы.
Сохранение прежних показателей через неделю употребления природной
воды №1 свидетельствует о необходимости ее приема в течение
длительного времени для стойкого дезинтоксикационного воздействия.
При анализе (Max-Med) изменений количественных показателей не
наблюдалось.
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Таблица 1. Результаты (ОЯС) короны после употребления природной
воды №1
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Палец
2-й
3-й
4-й
2-й
3-й
4-й
2-й
3-й
4-й
2-й
3-й
4-й
2-й
3-й
4-й
2-й
3-й
4-й

Отношение яркостей min/max
До потребления воды
После употребления воды
MaxMaxMed
Med-Min
Med
Med-Min
Med
Med
0,077
0,040
0,030
0,096
0,043
0,053
0,087
0,060
0,061
0,111
0,039
0,031
0,130
0,100
0,154
0,133
0,086
0,283
0,081
0,042
0,048
0,091
0,041
0,028
0,128
0,070
0,083
0,095
0,050
0,024
0,115
0,046
0,063
0,097
0,031
0,033
0,071
0,061
0,017
0,163
0,032
0,041
0,088
0,053
0,049
0,156
0,087
0,044
0,112
0,047
0,081
0,212
0,051
0,057
0,067
0,057
0,035
0,086
0,047
0,035
0,120
0,091
0,020
0,093
0,028
0,059
0,208
0,102
0,071
0,112
0,057
0,044
0,082
0,040
0,026
0,096
0,028
0,080
0,036
0,031
0,030
0,089
0,041
0,070
0,078
0,030
0,089
0,128
0,046
0,087
0,099
0,041
0,496
0,109
0,039
0,148
0,834
0,707
0,078
0,133
0,075
0,135
0,846
0,725
0,075
0,132
0,079
0,137

Таблица 2. ОЯС кирлианограмм до и после употребления природной
воды №1 №2
ОЯС короны
Менее 0,09
0,09-0,13
Более 0,13

До %
50
33
17

Экс.1%
11
56
33

Разница
-39
23
16

До %
28
44
28

Экс.2%
28
61
11

Разница
0
17
-17

В эксперименте с природной водой №2 изменения на
кирлианограммах были явно другими.После ее употребления имеет место
уменьшение случаев с высокой ОЯС и увеличение случаев с более
низкими показателями. Это характерно для свечения стримерного слоя
короны, соответствующего физиологическим процессам в органах.
Отмечается значительное уменьшение ОЯС выше 0,13 ус. ед., что отражает
восстановление выпадений в короне без усиления люминесценции.При
анализе (Med-Min) после принятия воды №2, как и после принятия воды
№1, наблюдаются уменьшение интоксикации, но в меньшей степени (61 %
и 56 %, соответственно). При анализе (Max-Med) после принятия воды №2,
как и после принятия воды №1, показатели практически не
изменились.После употребления воды №1 в эксперименте в целом
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наблюдается уменьшение (Med-Min) у 4 чел. и практически без изменений
у 2-х человек, у которых изначально показатели были небольшими,
отражающими незначительную интоксикацию. Через неделю приема воды
№1 результаты были близки у 5-и человек (84%). После приема воды №2 у
всех добровольцевнаблюдали выраженное уменьшение (Med-Min), что
свидетельствует об активации функции выделительных систем.
При анализе показателей (Max-Med) после принятия воды №1 в
эксперименте в половине случаев наблюдали их увеличение на фоне
появления или увеличения в короне наружного люминесцентного слоя.
После принятия воды №2 у 5 из 6 чел. (84%) наблюдали уменьшение
показателей (Max-Med), что соответствовало уменьшению выпадений в
короне в стримерном слое без увеличения люминесценции. То есть, эта
вода оказывала оздоровительное действие через непосредственную
активацию дренажных органов. Действие же природной воды №1 на
организм, в том числе на органы выделения, осуществляется через
функции регулирующих систем.
Выводы. Изменения в короне свечения после принятия разных
природных вод выявляют различную их биологическую активность и
могут быть применимы в их экспрессной оценке влияния на организм
человека.

Швайко С. Є., Дмитроца О. Р., Стукало О. В.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Луцьк, Україна
svetashvaiko@ukr.net
ВПЛИВ АРОМОТЕРАПІЇ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН
ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Нині є актуальною проблема охорони здоров’я підростаючого
покоління. Серед дітей шкільного віку відзначається суттєве збільшення
різного роду гострих і хронічних захворювань. За даними медичної
статистики, тільки 10 % сучасних школярів в Україні є практично
здоровими [1, 3]. Високі темпи захворювання спостерігаються саме серед
дітей та підлітків, тому вкрай важливо забезпечити учнів належним рівнем
здоров’я. Серед багатьох факторів, що впливають на динаміку
захворюваності в сучасний період, провідне місце займає освітній процес
та пов’язані з ним умови [1, 3, 6]. Застосування аромотерапії для дітей 9-10
років, які часто хворіють, сприяє істотній оптимізації рівня їхнього
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фізичного здоров’я, фізичної працездатності, функціонального стану
систем зовнішнього дихання, а також адаптивних можливостей [8]. Тому,
вивчення особливостей функціонального стану дихальної системи
школярів в умовах тривалої аромотерапії є актуальним та потребує
подальших досліджень.
Метою роботи є: дослідження особливостей показників
функціонального стану респіраторної системи обстежуваних молодшого
шкільного віку в умовах тривалої аромотерапії.
Дослідження проводилось на 40 особах молодшого шкільного віку
(8–9 років), здорових, праворуких. Усіх обстежуваних було поділено на дві
групи (по 20 осіб): І – контрольна (без застосування методики
аромотерапії); ІІ – експериментальна (із застосуванням методики
аромотерапії). Усі показники вимірювались за однакових умов (відсутності
якихось емоційних чи фізичних напружень). Участь у дослідженні
школярів була добровільною та зі згоди батьків.
Антропометричні обстеження включали певну програму вимірювань
зросту (см), маси тіла (кг), окружність грудної клітки (ОГК, см), індекс
пропорційності розвитку (ІПР). Функціональний стан організму
респіраторної системи обстежуваних визначали за загальноприйнятими
методиками з визначенням частоти серцевих скорочень (ЧСС, уд./хв.),
життєвої ємності легень (ЖЄЛ, мл), частоти дихальних рухів (ЧД, n/хв.),
часу затримки дихання на вдиху (проба Штанге, сек.) та видиху (проба
Генча, сек.), а також визначення життєвого індексу (ЖІ, %) [1, 5].
Під час оброки отриманих даних використовували загальноприйняті
методи варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента.
Аналіз результатів дослідження основних показників, за якими
визначали особливості функціонального стану респіраторної системи
школярів, виявив такі особливості. За показниками маси тіла переважали
обстежувані, котрі піддавались впливу аромотерапії, серед яких частка
осіб із покращеними показниками становила 50 %. Школярі контрольної
групи характеризувалися достовірним зниженням маси тіла відносно
вікової норми; лише у 20 % випадків маса була підвищеною (до 28 %).
За показниками зросту достовірних відмінностей, як і за масою тіла,
не виявлено між групами обстежуваних. У контрольній групі
обстежуваних показники зросту у 40% випадків були зниженими відносно
норми, у протилежній групі низьким зростом характеризувались 30 %
школярів.
За показниками ОКГ переважали учні експериментальної групи:
частка осіб із підвищеними її значеннями є вищою (35 %), порівняно з
контрольною групою (15 %). За показником ІПР виявлено таку
особливість: у 55 % школярів контрольної групи він є нижчим норми, в
експериментальній – у 20 % обстежуваних. Загалом, ІПР в більші мірі
відвідає віковим нормам в експериментальній групі.
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Діти, котрі піддавались впливу аромотерапії, характеризувалися
достовірно нижчими значеннями ЧСС. Проте, в контрольній групі
зафіксовано вагому частку осіб (55 %), які мали знижену ЧСС до 13 %
відносно вікової норми. Отже, в обстежуваних експериментальної групи
значення ЧСС в більшій мірі наближались до рівня дорослих.
Показник частоти дихання відповідали віковим нормам а усіх
обстежуваних. Серед школярів контрольної групи виявлено незначну
частку (10 %) осіб як з підвищеними, так і зі зниженими значеннями ЧД (в
межах 12–16 % відповідно). Серед обстежуваних експериментальної групи
частка осіб зі зниженими показниками ЧД є дещо вищою (20 %).
За показниками ЖЄЛ виявлено достовірні відмінності між групами
обстежуваних: школярі експериментальної групи характеризувалися
вищими значеннями. Проте, в обох групах обстежуваних ЖЄЛ є нижчою
вікової норми, що вказує на зниження функцій зовнішнього дихання
молодших школярів [2, 5]. Діти контрольної групи характеризувались
зниженим до 55 % значеннями ЖЄЛ відносно вікової норми. Тоді як серед
учнів експериментальної групи показники ЖЄЛ в більшій мірі
наближались до вікової норми.
На кисневе забезпечення організму вказують проби із затримкою
дихання та свідчать про функціональний стан органів дихання [1, 7]. За
вказаними показниками відмічено, що у школярів контрольної групи при
вдиху час затримки дихання є дещо зниженим відносно вікової норми (до
9 %). Час затримки дихання на видиху є вищим вікової норми. В
обстежуваних експериментальної групи зафіксовано подібну тенденцію
щодо тривалості проб затримки дихання (їх тривалість є незначно
вищими). Показано, що у школярів від 50 % до 65 % випадків час затримки
дихання на вдиху є зниженими відносно вікової норми (до 60 %),
незалежно від впливу аромотерапії. Аналіз показників часу затримки
дихання на видиху показав, що у 30 % обстежуваних контрольної групи
даний показник є зниженими, а у 65% осіб даної групи обстежуваних
підвищеним (до 75 %). В експериментальній групі обстежуваних
спостерігається подібна тенденція. Неузгодженість між пробами затримки
дихання молодших школярів вказує на незавершений розвиток органів
дихання на даному віковому етапі [1, 5, 7]. Значення життєвого індексу, що
характеризує функціональний стан дихальної системи, відповідає віковим
нормам в обох групах обстежуваних. В контрольній групі школярів частка
осіб зі зниженими та підвищеними значеннями ЖІ становила по 45 %. В
обстежуваних експериментальної групи у 40 % випадків значення
показників ЖІ є нижчими вікової норми; підвищеними значеннями ЖІ
характеризувалися лише у 15 % обстежуваних. Відмічене нами деяке
відносне збільшення показників ЖІ, очевидно, є наслідком прискореного
росту і розвитку дихальної системи по завершенню молодшого шкільного
віку [4, 6].
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Отже, основні показники функціонального стану дихальної системи
обстежуваних, в основному, відповідали віковим нормам. Статистичні
відмінності виявлено за показниками маси тіла, яка є достовірно вищою в
обстежуваних експериментальної групи. Значення показників частоти
серцевих скорочень є достовірно нижчими в обстежуваних
експериментальної групи; дана особливість вказує на покращений стан
фізичного здоров’я обстежуваних молодших школярів [3, 5]. Показник
частоти дихання достовірно не відрізнявся між групами обстежуваних та
відповідав віковим нормам. Показники ЖЄЛ є достовірно вищими у
школярів експериментальної групи, для яких їх значення в більшій мірі
наближались до вікової норми. Проби із затримкою дихання вказують
дещо покращений стан органів дихання в обстежуваних, що піддавались
впливу аромотерапії. Проте, існує певна невідповідність між частотою
затримки дихання на вдиху та видиху, що вказує на незавершений
розвиток дихальної системи [2, 4]. Дослідження показника життєвого
індексу вказує на перевагу стану респіраторної системи обстежуваних
контрольної групи, де підвищені показники становили у 45 % (в
експериментальній – 15 %).
Висновки та перспективи подальшого дослідження. В
обстежуваних експериментальної групи маса тіла є достовірно вищою;
частка осіб з покращеними антропометричними показниками є вищою при
аромотерапії. Основні показники, що вказують на функціональний стан
дихальної системи, є покращеними в обстежуваних при аромотерапії; ЖЄЛ
– достовірно вищою. Обстежувані контрольної групи характеризувалися
вищою часткою осіб зі зниженими значеннями фізіометричних показників
(від 30 % (Проба Генча) до 55 % (ЖЄЛ)); проте при пробі Штанге школярі
експериментальної групи характеризувалися в більшій мірі нижчими її
значеннями.
1.
2.

3.
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Кишинев, Республика Молдова
ДИНАМИКА ВОДООБМЕНА ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ САХАРНОМ
ДИАБЕТЕ НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ ФИТОПРЕПАРАТА MASP– IV.
Диабет обычно рассматривается как тяжелое метаболическое
заболевание, связанное с нарушением всех видов обмена и, прежде всего,
углеводного. Ведущая роль в этом нарушении принадлежит клеткам
печени, воспроизводящим огромный избыток глюкозы, и β-клеткам
поджелудочной железы, синтезирующим инсулин, повреждение которых в
конечном итоге приводит к постепенным изменениям во всех
метаболических и транспортных процессах, участвующих в обмене
глюкозы в организме. Нарушаются также функции центральной нервной
системы.
Сахарный диабет – заболевание хроническое. Терапевтические
возможности при этой патологии в настоящее время таковы, что
позволяют в большинстве случаев сохранить жизнь больному.
Диета и фитотерапия при сахарном диабете является необходимой
составной частью лечения, также как и употребление сахароснижающих
препаратов или инсулина.
В настоящее время в медицинской практике используются около 200
видов лекарственных растений, оказывающих сахароснижающий эффект.
В состав растений наряду с пищевыми ингредиентами (белки, жиры,
углеводы) входят и биологически активные вещества, среди которых
ведущую роль играют сахароснижающие соединения (галегин, инозин,
инулин). Некоторые лекарственные растения обладают способностью
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одновременного воздействия на многие органы и системы организма, что
позволяет использовать многокомпонентные сборы в его лечении.
Предпочтительны содержащие 3–5 растений, реализующие основные
направления терапии.
Анализ данных литературы показал, что в разных странах с давних
времен предпринимались попытки использования лекарственных растений
в качестве противодиабетических средств. В Китае для лечения сахарного
диабета использовали женьшень, спаржу, кизил, астрагал, а также смеси
нескольких растений. В Болгарии для лечения легких форм диабета
применяют такие растения, как галега, кукурузные рыльца, фасоль,
одуванчик, в Индии – препараты из лука, чеснока, папоротника, эвкалипта
и других растений национальной флоры.
Многие из этих лекарственных растений в последнее время
признаны научной медицины в качестве средств, оказывающих
положительное влияние на углеводный обмен.
Исходя из этого, одна из задач наших иследований является
изучение влияния лекарственного сбора на водообмен в начальных
стадиях развития сахарного диабета.
Материалы и методы исследования
Экспериментальные
исследования
осуществлялись
на
80
лабораторных крыс, обоих полов, с весом тела между 180 – 220 г.
Модель сахарного диабета была получена путём введения 5 %-го
раствора аллоксана.
В состав фитопрепарата входит экстракт из следующих растений:
Medicago sativa, Agropyron repens, Syringa vulgaris и Petroselinum crispum.
Результаты исследования
Экспериментальные данные основаны на прямом измерении
количества воды, пищи, мочи и массы тела у крыс, клинического анализа
крови, а также определении содержания глюкозы. Особое внимание
уделяли изучению взаимоотношения между объемами выпитой воды и
выделяемой мочи для того, чтобы получить дополнительное
доказательство наличия сахарного диабета.
По мере увеличения уровня глюкозы в крови она начинает
переходить во вторичную мочу и возникает глюкозурия.
В норме глюкоза содержится в провизорной моче. В канальцах она
реабсорбируется в виде глюкозофосфата, для образования которого
необходима гексокиназа и после дефосфорилирования поступает в кровь.
Таким образом, во вторичной моче сахар в нормальных условиях не
содержится.
При
диабете
процессы
фосфорилирования
и
дефосфорилирования в канальцах почек тормозятся в связи с избытком
глюкозы и снижением активности гексокиназы. Развивается глюкозурия.
Уровень глюкозы в моче коррелирует с изменением плазменных
показателей, возрастая после введения аллоксана.
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Вследствие глюкозурии осмотическое давление мочи повышено; в
связи с этим во вторичную мочу переходит много воды. При аллоксановом
диабете суточный диурез возрастает в среднем до 18,95±1,40 мл/сут по
сравнению с 8,25±1,24 мл/сут в норме. Развивается обезвоживание
организма и, как следствие, его – усиленная жажда. Биоактивный эффект
оказывает применяемый экстракт лекарственных растений. По сравнению
с показателями, где он не употреблялся, в данной группе результаты лучше
и приближаются к норме.
Количество мочи в норме в среднем составляет 8,25±1,24 мл/сут
(табл. 1.), объем выпитой воды 11,43±1,72 мл/сут (табл. 1). После введения
аллоксана картина водного обмена меняется в направлении
коррелирующего увеличения уровней полиурии и полидипсии. Если в
первые сутки рассматриваемые показатели существенно не отличаются от
нормы, то начиная с 4-го дня отмечаются ярко выраженные полиурия и
полидипсия, которые соответственно увеличиваются в среднем в 2 раза.
Следует отметить, что в прекоматозном и коматозном состояниях
наблюдается резкое уменьшение количества выделенной мочи и
потребляемой воды. Это, очевидно, является следствием снижения
активности глюкозо-6-фосфатазы, препятствующей реабсорбции глюкозы
в кровь. Кроме того, гипергликемия, развивавшаяся на более ранних
стадиях сахарного диабета, способствует повышению концентрации глюко
– и мукопротеидов, которые накапливаются в соединительной ткани,
способствуя образованию гиалина и развитию атеросклероза. При этом
также возможно поражение почек.
Таблица 1. Влияние препарата MASP – IV на количество
потребленной воды и выделенной мочи (мл/сут).
Исследуемый показатель

Контроль

Аллоксан

MASP– IV

MASP– IV +
Аллоксан

Количество (п)
Количество потребляемой
воды (мл/сут) в первый
день опыта
Количество потребляемой
воды (мл/сут) на 14-й день
опыта

10

10

10

10

12, 33±1, 51

10, 94±1, 44

11,08±1,32

12,73±1,39

11,43±1,72

28,37±2,95

12,23±1,10

18,33±2,25

Количество выделившейся
мочи (мл/сут) в первый
день опыта

8,79±1,18

7,88±1,29

8.22±1,27

9,17±1,12

Количество выделившейся
мочи (мл/сут) на 14-й день
опыта

8,25+1,24

18,95±1,40

11,24±0,81

14,77±1,10

Повышенное содержание глюкозы в крови является причиной
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усиленного мочеотделения у больных диабетом (глюкоза растворенная в
моче удерживает воду), что приводит к обезвоживанию организма.
Нарушение обмена веществ при диабете является причиной поражения
сосудов и различных внутренних органов.
По результатам эксперимента, заметен рост обьема выпитой воды в
группе с экспериментальным сахарным диабетом – 28,37±2,95 мл/сут. В
группе где помимо аллоксана употреблялся фитопрепарат, количество
выпитой воды и выделяемой мочи значительно ниже – 18,33±2,25 мл/сут
/14,77±1,10 мл/сут – чем в группе где вводился аллоксан но еще высок по
сравнению с контрольным (табл. 1.). Несмотря на это полученные
результаты свидетельствуют о значимой роли и функции экстракта MASP–
IV на начальных стадиях сахарного диабета.
Из-за содержания веществ с высокой степенью биодоступности и
усвояемости, наш фитопрепарат имеет, кроме сахароснижающего эфекта,
еще и седативный, мочегонный и тонизирующий эффект, а также
обогащает организм витаминами, микроэлементами, благоприятно влияет
не только на углеводный, но и на другие виды обмена веществ и на общию
сопротивляемость организма, что крайне важно при сахарном диабете –
заболевание с хроническим течением.

Василик В. С.
Вінницький національний медичний університет ім. М. І Пирогова,
Вінниця, Україна
vasylyk.72@mail.ru
РОЛЬ ЦЕНТРІВ ЗДОРОВ’Я У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ
РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ
Сучасним центрам здоров’я випала роль бути тим закладом, який
може координувати і направляти всю роботу з формування здорового
способу життя серед населення. Центри здоров’я проводять роботу з
формування здорового способу життя, використовуючи 2 моделі
формування здорового способу життя на рівні створення персональних
навичок здорової поведінки- муніципальна і медична.
Медична модель функціонує на рівні первинної медико-санітарної
допомоги (ПМСД), залучаючи в роботу центри первинної медичної
допомоги, сімейні лікарські амбулаторії, сільські лікарські амбулаторії,
фельдшерсько – акушерські пункти, інші структурні підрозділи ПМСД. Ця
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робота побудована на санітарно-просвітницькій діяльності та
профілактичних втручаннях на рівні лікаря-пацієнт з метою мотивації до
здорового способу життя і зміни поведінки з попереднім виявленням
поведінкових чинників ризику.
Друга модель працює на муніципальному рівні, використовуючи в
якості інструментів впровадження різних національних, міжнародних
проектів і програм з навчання здоров’ю: «Школи сприяння здоров’ю»,
«Здорові робочі місця», «Здорові міста», «Просвітницькі заходи за
методом «рівний-рівному» щодо формування здорового способу життя»,
CINDI та інші. Така робота проводиться шляхом формування життєвих
навичок здорової поведінки і переважна аудиторія для цього - підлітки та
молодь.
Санітарна просвіта є неспецифічною частиною первинної
профілактичної роботи, яка є обов’язковим розділом роботи дільничних
лікарів або сімейних лікарів, лікарів загальної практики-сімейної
медицини.
Використовуючи методи статистичного узагальнення і системного
аналізу, нами була розроблена регіональна організаційно-методична
модель санітарно-просвітницької роботи з формування здорового способу
життя (рис.1).
Така модель проводиться на рівні міських відділень РАЦС,
дошкільних і шкільних закладів, навчальних закладів освіти, на рівні
жіночих консультацій. Таку безперервну просвітницьку роботу мають
координувати і контролювати лікарі-санологи центрів здоров’я. На рівні
ЦПМСД, жіночих консультацій використовується суто медична модель з
проведенням кваліфікованої санітарно-просвітницької роботи медичними
працівниками.
Рівні
санітарноосвітньої
роботи

Виконавці

РАЦС
школа
наречених

Жіноча
консультація
школа
материнства
№1,2

ЦПМСДшкола
молодих
батьків

Дошкільні, шкільні
навчальні заклади
Школи здоров’я
для батьків і
вчителів, дітей.

СПТУ, ПТУ,
ВУЗи.
Громадські
організації з
проведення
дозвілля і
відпочинку,
гуртки

Лікарі
санологи

Акушергінекологи,
педіатри,
мед.
психологи,
сімейні
лікарі.

Педіатри,
сімейні
лікарі,

Волонтери,
соціальні
працівники,
педіатри,
психологи, соц.
педагоги.

Волонтери,
соц.
педагоги,
лікарі,
психологи.

психологи

психологи
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Гігієнічне
навчання і
санітарнопросвітня
пропаганда
ЗСЖ.
Зміст

Групові,
масові
бесіди,
лекції,

Методики

Психопроф
ілактика
пологів і
навчання
навичкам
догляду за
дитиною,
виховання
здорової
дитини.

Гігієнічне
навчання
батьків
догляду
за
дитиною,

Групові,
масові
бесіди,
лекції,
тренінги в
малих
групах,
диспути.

Групові,
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Рис. 1 Організаційно-методична модель санітарно-просвітницької роботи з
формування здорового способу життя.
Центри здоров’я повинні координувати санітарно-просвітницьку
роботу, забезпечувати інформаційною підтримкою, друкованими
матеріалами, сучасними технологіями на всіх рівнях учасників моделі,
проводити підвищення кваліфікації з питань формування здорового
способу життя. Але така робота можлива при дотриманні вимог Оттавської
Хартії – розробка політики формування здорового способу життя,
створення сприятливих умов середовища і праці для збереження здоров’я,
зміцнення громадської активності на комунальному рівні в інтересах
здоров’я, інвестиції у здоров’я, створення ринку здорової продукції,
оздоровчих послуг, соціальна реклама. А це забезпечить лише підтримка
уряду.
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МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ: ВАЛЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
АСИСТАНСУ
Вступ. У країнах з розвиненою та соціально орієнтованою
економікою системи медичного страхування діють за чітко визначеними
принципами побудови, відповідною організаційною структурою та
правовим регулюванням. Площина та глибина збігу інтересів держави,
суспільства та окремих особистостей можуть бути різними та залежать від
політичного та соціально-економічного устрою країни, досвіду
функціонування медичного страхування, рівня соціальних стандартів у
суспільстві [1]. Ситуація, що склалась в Україні у сфері охорони здоров’я
громадян потребує невідкладних заходів. Основним серед цих заходів є
впровадження системи обов’язкового медичного страхування (ОМС) [2].
При цьому необхідно базуватись на вже напрацьованих позитивних
принципах організації роботи страхових компаній (СК) з добровільного
медичного страхування (ДМС). Одним з таких принципів побудови
структури та розподілу компетенцій, що заслуговують на особливу уваги, є
підсистема асистансу.
Метою даного дослідження стало вивчення валеологічних аспектів
роботи підсистеми асистансу страхових компаній з лікувальнопрофілактичними закладами (ЛПЗ) щодо супроводу застрахованих
пацієнтів, а також розгляд причин виникнення й еволюції послуг асистансу
на страховому ринку.
Основна частина. Поняття «асистанс» (англ. «аssistance») означає
допомогу, підтримку, сприяння. Виникнення «асистанс» пов’язують із
Францією. Саме там з’явилася ідея організувати компанію такого роду, що
на додачу до класичного страхування медичних витрат максимально
забезпечувала б своїм клієнтам сервісну частину [3]. Вважається, що
засновником асистансу як послуги був Pierre Desnos (Франція). У 1963 році
в Парижі він заснував першу компанію асистанта – «Europ Assistance».
Протягом першого року компанія почала працювати з багатомовним
розподільним контакт-центром, групою лікарів і 12 постійними
співробітниками в головному офісі й агентами в 17 інших країнах. Згодом
«GESA» (Іспанія) та «Elvia» (Швейцарія) почали займатися розвитком
асистансу у Франції. У 1971 році з’являється «France Secours International»,
у 1978 – «Mondial Assistance», у 1978 – «UAP Assistance» та «Garantie
Assistance», у 1981 – «Transworld Medical Services Mutuade» та «Inter
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Mutielles Assistance» [3]. На сьогодні в Україні ринок добровільного
медичного страхування (ДМС) представлений 65 приватними страховими
компаніями, які у своєму страховому портфелі мають й інші види
страхування. Проведений нами аналіз досвіду роботи приватних страхових
компаній (СК) з ДМС дозволив встановити, що найбільш успішними є ті
СК, які у своїй структурі мають систему медичного супроводу або
асистенсу [4]. Слід зауважити, що якість наданої страхової послуги з ДМС
залежить не лише від роботи самого страхувальника, але й від роботи його
партнерів – ЛПЗ та фармацевтичних компаній. Майже всі регіональні та
національні СК мають власну асистансну структуру. При цьому системи
асистансу, або супроводу пацієнта, у СК можуть мати два рівня. Наші
дослідження показали, що у регіональних СК така система може
складатись з 8–10 фахівців, серед яких за спеціальністю 1–2 юристи, всі
інші досвідчені лікарі. Супровід (асистанс) застрахованого пацієнта може
здійснюватись як дистанційно, так і, при необхідності, безпосередньо
фізично. При дистанційному супроводі фахівці асистансу дізнаються у
лікуючих фахівців ЛПЗ про стан пацієнта, про призначення ліків, їх заміну,
про проведення певних медичних маніпуляцій та дотримання наміченого
плану лікувального процесу. Така практика дозволяє контролювати СК
надання медичної допомоги, дисциплінує лікаря та гарантує уникнення
поліпрагматизму, а й, відповідно, необґрунтованого збільшення видатків
на лікування пацієнта. Лікар ЛПЗ також є захищеним, оскільки може
довести співробітнику такої структури асистансу всю необхідну
інформацію та обґрунтувати зміни у тактиці лікування конкретного
пацієнта. Також працівник асистансу може контактувати дистанційно та,
при необхідності, безпосередньо з пацієнтом. Отже, отримана таким чином
та перевірена й проаналізована інформація про стан пацієнта, перебіг його
лікування, про його психологічний та фізіологічний стан дозволяє оцінити
якість наданої послуги, встановити її фактичну вартість та оперативно
відреагувати керівництво СК у будь-яких випадках.
У великих національних СК, які мають свої представництва у
кожному регіоні країни під системою асистансу розуміють наявність
власного базового ЛПЗ або клініки, в яких на практиці можна оцінити різні
схеми лікування однотипних захворювань, визначити повний кошторис
певних медичних послуг та операцій, визначити необхідний час та затрати
на реабілітацію пацієнта. Також у національних СК у систему асистансу
входить така функція, як транспортування трансфером у спеціалізовані
заклади охорони здоров’я та супровід пацієнта фахівцями у дорозі.
Висновки. Валеологію, як науку про здоровий спосіб життя, та
медичне страхування, як вид господарської діяльності, об’єднує інтерес до
теоретичних та прикладних проблем формування, зберігання та
підтримання здоров’я людини з використанням медичних, нетрадиційних
(або парамедичних) технологій.
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Визначати поняття асистансу страхових медичних послуг слід не
лише як допомогу в рамках договору страхування, що надається в
потрібний момент через технічне, медичне й фінансове сприяння, а й як
складову системи валеологічних заходів.
При медичному страхуванні основним є не прибуток страхувальника
або додаткові можливості покращення матеріально-технічної бази ЛПЗ, а
надання застрахованим громадянам гарантії отримання якісної медичної
допомоги.
1.

2.

3.
4.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЗМІНАМИ ПОКАЗНИКІВ
ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ І ІМУНОГРАМИ ЗА УМОВ
БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ
В попередньому дослідженні, проведеному в руслі концепції
імунологічного гомункулюса Tracey KJ [2007] про існування
соматотопічно організованої невральної мережі, яка контролює специфічні
компоненти імунної відповіді, нами показано, що окремі показники
імунітету більш-менш тісно пов’язані з електричною активністю різних
локусів електроенцефалограми (ЕЕГ) [Popovych IL et al., 2016]. Мета
даного дослідження – проаналізувати взаємозв’язки між змінами
параметрів електричної активності ЦНС і імунограми, що, сподіваємось,
зробить скромний внесок у побудову імунологічного гомункулюса.
Об’єктом дослідження були 20 чоловіків, хворих на хронічний
пієлонефрит і холецистит в фазі ремісії, котрі лікувались на курорті
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Трускавець. Нами проаналізовано кореляційні зв’язки між змінами
параметрів ЕЕГ (реєстрованої апаратно-програмним комплексом
«НейроКом», в-ва «ХАІ Медика», Харків) – з одного боку, і параметрів
імунітету (тести I і II рівнів ВООЗ) – з іншого. Результати оброблені на
комп’ютері за програмами «Statistica 5.5».
Стосовно В-ланки імунітету найсильнішою виявилась канонічна
кореляція між динамікою ЕЕГ і вмісту CD19+ В-лімфоцитів: R=0,82;
R2=0,67; Adjusted (А) R2=0,52; F(6,1)=4,5; χ2(6)=16,8; p=0,011. Він прямо
пов’язаний зі змінами щільності спектральної потужності (ЩСП) β-ритму
у локусах F7 (r=0,66), O2 (r=0,58), Fp2 (r=0,57), Fp1 (r=0,56), T5 (r=0,55), та
обернено – зі зміною ЩСП θ-ритму у О2 (r=-0,44). Меншою мірою
підлягають нейромодуляції рівні в сирватці імуноглобулінів. Зокрема,
динаміка IgA корелює зі зміною ЩСП θ-ритму у Fp2 (r=-0,42) і F4 (r=-0,41)
та δ-ритму у Т5 (r=0,45). R=0,64; R2=0,41; A R2=0,30; F(3,2)=3,7; χ2(3)=8,6;
p=0,035. Динаміка IgМ пов’язана з такою ЩСП θ-ритму у Т4 (r=0,52) та δритму у С4 (r=0,47). R=0,58; R2=0,34; A R2=0,26; F(2,2)=4,3; χ2(2)=7,0;
p=0,030. Разом з тим, вплив ЦНС на IgG незначущий: R=0,45; F(2,2)=2,1;
p=0,15.
Стосовно Т-ланки імунітету найсильнішою виявилась канонічна
кореляція між динамікою ЕЕГ і вмісту «активних» Т-лімфоцитів: R=0,93;
R2=0,87; A R2=0,78; F(8,1)=9,5; χ2(8)=29,0; p<10-3. Він прямо пов’язаний зі
змінами ЩСП β-ритму у F8 (r=0,50) і F7 (r=0,39), δ-ритму у O2 (r=0,44), T4
(r=0,42) і F8 (r=0,40), та обернено – зі зміною ЩСП θ-ритму у О1 (r=-0,36) і
F7 (r=-0,36). Тісно пов’язані з ЕЕГ і CD8+ Т-лімфоцити (R=0,85; R2=0,72; A
R2=0,65; F(4,2)=9,8; χ2(4)=20,6; p<10-3) через ЩСП θ-ритму у T3 (r=-0,51), T4
(r=0,42) і F3 (r=0,41) та варіабільність β-ритму (r=0,44). Це стосується і
CD4+ Т-лімфоцитів (R=0,79; R2=0,63; A R2=0,53; F(4,2)=6,3; χ2(4)=15,7;
p=0,004) через ЩСП β-ритму у F7 (r=-0,56), T4 (r=0,42) і P3 (r=0,37) та δритму у Р3 (r=-0,42). Слабше регулюються ЦНС CD16+ NK-лімфоцити
(R=0,64; R2=0,41; A R2=0,30; F(3,2)=3,7; χ2(3)=8,7; p=0,034), корелюючи з
ЩСП δ-ритму у T5 (r=-0,51) і O1 (r=-0,42) та індексом α-ритму (r=-0,61).
В цілому зв’язок між змінами параметрів ЕЕГ і імунограми
виявляється дуже сильним: R=0,98; R2=0,96; χ2(60)=90,7; p=0,006.
Зміни бактерицидної здатності нейтрофілів (БЦЗН) щодо Staph.
aureus пов’язані зі змінами параметрів ЕЕГ вельми тісно (R=0,83; R2=0,69;
A R2=0,63; F(3,2)=11,7; χ2(3)=19,2; p<10-3) через ЩСП β-ритму у F7 (r=0,54) і
його асиметрію (r=-0,46) та асиметрію α-ритму (r=-0,55). Натомість БЦЗН
щодо E. coli регулюється ЦНС слабше (R=0,69; R2=0,48; A R2=0,38;
F(3,2)=4,9; χ2(3)=10,8; p=0,013) через ЩСП δ-ритму у локусах T3 (r=0,58), F4
(r=0,46) і Fp2 (r=0,43).
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ОЦЕНКА СТРЕССА, ИСПЫТЫВАЕМОГО В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ С
РАССТРОЙСТВАМИ ПСИХИКИ
Введение. В последние десятилетия концептуализация стресса и его
проявлений, испытываемых специалистами по уходу за больными с
расстройствами психики в процессе работы, оказалась более интенсивной
и чаще всего связывается с проблемами здоровья среди представителей
этой профессии. Специалисты по уходу за больными с расстройствами
психики чрезвычайно часто сталкиваются с опасными, вызывающими
стресс ситуациями, так как им приходится ухаживать за пациентами,
страдающими нарушениями мышления, восприятия и поведения.
Исследование канадских ученых [5], продлившееся 17 месяцев, и в
котором принял участие 121 специалист по уходу, показало, что
специалисты, осуществляющие уход за больными с нарушениями психики,
чтобы избежать «самоедства», которое порождает симптомы депрессии,
намного чаще прибегают к помощи алкоголя и успокоительных средств,
становятся более замкнутыми; эти специалисты в ходе работы часто
подвергаются высокому уровню стресса, в результате чего испытывают
перенапряжение [4], понижение собственной энергии и отмежевываются
от окружающей среды, в случае же затяжной стрессовой ситуации
воздействию подвергаются личные мотивация, отношения и поведение, у
специалистов по уходу могут проявиться страх, беспокойство,
раздражительность, перепады настроения, нарушения сна.
В исследовании, проведенном испанскими учеными [3], приняли
участие 80 специалистов по уходу, которые обслуживали пациентов,
страдающих болезнью Альцгеймера. Исследование показало, что
большинство специалистов по уходу испытывают высокий уровень стресса
и связанные с ним страх и депрессию. Особенно ухудшается физическое и
психическое состояние специалистов по уходу с появлением депрессии.
Поскольку из-за прогрессирующих нарушений памяти, мышления,
ориентации,
самостоятельности,
поведения
пациенты
теряют
трудоспособность и самостоятельность, уход за ними становится для
персонала тяжелым, утомительным и изнуряющим.
В исследовании [1], проведенном индийскими учеными в 2014 году,
среди 131 специалиста по уходу, которые обслуживали пациентов с
тяжелыми
психическими
расстройствами,
была
раскрыта
непосредственная связь между депрессией, страхом и альбуминурией в
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моче, вызванных стрессом, а это свидетельствует о том, что стресс,
который испытывают специалисты по уходу, работая с больными с
тяжелыми психическими расстройствами, является одним из факторов
возникновения альбуминов в моче.
Многим современным здравоохранительным учреждениям не
хватает эффективных мероприятий, уменьшающих испытываемый
сотрудниками стресс на работе, который отрицательно сказывается на
физическом и психологическом здоровье сотрудников, качестве их жизни,
производительности труда и оказывает влияние на появление синдрома
перегорания.
Цель работы – оценить стресс, испытываемый на работе
специалистами по уходу за больными с расстройствами психики.
Методика. Количественное исследование проведено в октябреноябре 2014 года. В исследовании приняли участие 91 специалист по
уходу за больными с психическими расстройствами. Использовалась
методика, предназначенная для оценки стресса личности, испытываемого
специалистами по уходу, работающими в учреждениях психического
здоровья, – опросник PNJSS [6]. Опросник делится на четыре субшкалы,
связанные со стрессорами при психиатрическом уходе: способности
специалиста по уходу за больными с психическими расстройствами, взгляд
пациентов на уход, отношение к специалисту по уходу и общение с ним.
Статистический анализ данных произведен с использованием
программного пакета накопления и анализа данных SPSS 17.0.
Результаты. Установлено, что в психиатрических отделениях
трудится больше специалистов по уходу старшего возраста (49–69 лет), из
которых 68,1 %. проживают в городе, 31,9 % – в сельской местности. Более
половины опрошенных специалистов по уходу (68,0%) создали семьи; у
большей части (84,0 %) имеются дети. Большинство (74,0 %)
принимавших участие в исследовании специалистов по уходу закончили
медицинские училища, 21,0 % получили высшее неуниверситетское
образование, 5,0 % – университетское образование. Более чем у половины
(53,8 %. опрошенных рабочий день длится более 12 часов. После оценки
стресса, испытываемого во время работы специалистами по уходу за
больными с нарушениями психики, установлено, что основными
факторами, оказывающими значимое влияние на уровень выраженности
стресса, испытываемого на работе, являются возраст, место жительства,
семейное положение, опыт работы, рабочая нагрузка, трудовая смена,
продолжительность сна.
При анализе уровня выраженности стресса в аспекте возраста у
специалистов по уходу за больными с психическими расстройствами
установлено, что, согласно субшкале «Способности при психиатрическом
уходе», уровень выраженности стресса выше среднего в обеих возрастных
группах, однако данные между группами респондентов статистически
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значимо не различаются (p>0,05). Согласно субшкале «Отношение к
психиатрическому уходу», разница данных между группами респондентов
статистически значима (p=0,01). Значимо ниже средний показатель уровня
выраженности стресса у респондентов, принадлежащих возрастной группе
от 20 до 48 лет по сравнению с возрастной группой от 49 до 69 лет.
При анализе уровня выраженности стресса в аспекте
продолжительности трудовой деятельности специалистов по уходу за
больными с психическими расстройствами установлено статистически
значимое различие между группами респондентов (p=0,05). Уровень
выраженности стресса ниже у респондентов, входящих в группу, чей
трудовой опыт составляет от 31 до 50 лет, по сравнению с респондентами с
опытом работы от 16 до 30 лет. Согласно субшкале «Отношение к
психиатрическому уходу», разница в данных между группами
респондентов, чей трудовой опыт составляет от 1 до 15 лет, и
респондентов, чей трудовой опыт достигает от 31 до 50 лет, статистически
значима (p=0,00). Более высокий уровень выраженности стресса
характерен для респондентов, чей трудовой стаж составляет от 16 до 30
лет, более низкий уровень выраженности стресса установлен у
респондентов, чей трудовой опыт составляет от 31 года до 50 лет.
Вероятно, что это связано с опытом управления стрессом, приобретенным
в течение определенного времени, и индивидуальными качествами
личности.
При анализе уровня выраженности стресса в аспекте места
жительства респондентов установлено, что, согласно субшкале
«Отношение пациентов», различие данных по уровню выраженности
стресса между группами статистически значимо (p=0,03). Более низкий
уровень выраженности стресса установлен в группе респондентов,
проживающих в сельской местности, более высокий уровень
выраженности стресса – в группе респондентов, проживающих в городе.
Согласно субшкале «Отношение к психиатрическому уходу», данные по
уровню выраженности стресса в аспекте места жительства респондентов
между группами различаются статистически значимо (p=0,00). Более
высокий уровень выраженности стресса установлен у респондентов,
принадлежащих к группе горожан, более низкий уровень выраженности
стресса — у респондентов, принадлежащих к группе сельских жителей.
При анализе уровня выраженности стресса, испытываемого
специалистами по уходу за больными с расстройствами психики, в аспекте
уровня образования респондентов установлено, что, согласно субшкале
«Отношение пациентов», более низкий уровень выраженности стресса
характерен для респондентов со специальным среднем образованием, а
более высокий уровень выраженности стресса – для респондентов с с
более высоким уровнем образования. Разница в данных между группами
респондентов статистически значима (p=0,03). Согласно субшкале
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«Общение», низкий уровень выраженности стресса установлен у группы
респондентов,
имеющих
высшее
университетское
образование,
повышенный уровень выраженности стресса – в группе респондентов со
специальным средним образованием. Разница в данных среди групп
респондентов со средним специальным образованием и респондентов,
имеющих высшее неуниверситетское образование, статистически значима
(p=0,03). Положительная корреляция между уровнем образования и
испытываемым стрессом объясняется тем, что надежды людей с более
высоким уровнем образования, связанные с работой, более значительны и
поэтому они испытывают больший стресс, если эти надежды не
оправдываются.
При анализе уровня выраженности стресса, испытываемого
специалистами по уходу за больными с расстройствами психики, в аспекте
рабочей нагрузки установлено, что, согласно субшкале «Способности к
психиатрическому уходу», более низкий уровень выраженности стресса
характерен для респондентов, работающих с нагрузкой более 1 ставки,
более высокий уровень выраженности стресса – для респондентов,
работающих с нагрузкой в 0,5 ставки. Установлена статистически
значимая (p=0,03) разница между респондентами, работающими с
нагрузкой в 0,5 ставки, и респондентами, работающими с нагрузкой в 1
ставку, и статистически значимая (p=0,01) разница в данных между
респондентами, работающими с нагрузкой в 0,5 ставки, и респондентами,
работающими с нагрузкой большей чем 1 ставка.
При анализе уровня выраженности стресса, испытываемого
специалистами по уходу за больными с расстройствами психики, в аспекте
рабочих смен респондентов установлено, что низкий уровень
выраженности стресса, согласно субшкале «Отношение пациентов»,
характерен для респондентов, работающих сутками, самый высокий
уровень выраженности стресса в аспекте посменной работы характерен
для респондентов, работающих в ночную смену. Разница данных между
респондентами, работающими в дневную смену, и респондентами,
работающими в ночную смену, а также респондентами, работающими в
ночную смену, и респондентами, работающими посуточно, статистически
значима (p=0,00). В аспекте рабочей нагрузки, согласно субшкале
«Общение», установлен самый низкий уровень выраженности стресса в
группе респондентов, работающих в ночную смену, а самый высокий
уровень выраженности стресса — в группе респондентов, работающих в
дневную смену. Разница данных между респондентами, занятыми в
дневную смену, и респондентами, работающими посуточно, статистически
значима (p=0,04). Специалисты по уходу, рабочее время у которых
периодически менялось (по принципу ротации), статистически значимо
чаще испытывали напряжение, беспокойство, депрессию и усталость.
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При анализе выраженности стресса в аспекте продолжительности
сна респондентов, испытываемого специалистами по уходу за больными с
психическими расстройствами, установлено, что самый высокий уровень
выраженности стресса характерен для респондентов, которые спят 7–8
час., самый низкий уровень выраженности стресса – для респондентов,
которые спят больше 8 час. Разница данных между респондентами,
которые спят 4–6 час. и респондентами, уделяющими сну более 8 час.,
статистически значима (p=0,05).
В аспекте продолжительности сна, согласно субшкале «Общение»,
самый низкий уровень выраженности стресса установлен у респондентов,
уделяющих сну 4–6 час., самый большой уровень выраженности стресса
установлен у респондентов, проводящих во сне более 8 час. Данные
респондентов, уделяющих сну 7–8 час., и респондентов, проводящих во
сне более 8 час., различаются статистически значимо (p=0,04), данные
респондентов, спящих 4–6 час., и респондентов, уделяющих сну более 8
час., значимо различаются (p=0,01).
В аспекте семейного положения, согласно субшкале «Способности к
психиатрическому уходу», самый низкий уровень выраженности стресса
установлен у респондентов-одиночек, более высокий уровень
выраженности стресса установлен у респондентов-вдовцов или вдов.
Различие в полученных данных статистически значимо среди разведенных
респондентов и вступивших в брак респондентов (p=0,01), между
респондентами, состоящими в браке, и вдовыми (p=0,02), между
респондентами, проживающими с родителями, и другими респондентами
(p=0,00). Самый низкий уровень выраженности стресса, согласно субшкале
«Отношение пациентов», установлен у респондентов-вдов, самый высокий
уровень выраженности стресса в аспекте семейного положения установлен
у разведенных респондентов. Разница данных между респондентами,
проживающими с родителями, и других респондентов статистически
значима (p=0,01). Можно утверждать, что на специалистов по уходу за
больными с нарушениями психики, которые овдовели, развелись или
живут с родителями в плане уровня выраженности стресса по сравнению с
живущими в браке респондентами значительно сильнее действуют
стрессоры на работе.
При анализе данных исследования, согласно субшкале «Отношение
к психиатрическому уходу», в аспекте семейного положения установлено,
что самый высокий уровень выраженности стресса характерен для
респондентов, проживающих с родителями, самый низкий — для
респондентов-одиночек. Разница в полученных данных статистически
значима среди респондентов-одиночек и разведенных (p=0,00), между
респондентами-одиночками и другими респондентами (p=0,00).
Выводы: согласно субшкале «Способности к психиатрическому
уходу», самый высокий уровень испытываемого на работе стресса
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установлен у респондентов, чья рабочая нагрузка составляет 0,5 ставки;
самый низкий — у респондентов, которые воспитывают 5 детей; согласно
субшкале «Отношение пациентов», самый высокий уровень выраженности
испытываемого на работе стресса установлен у респондентов,
воспитывающих 4 детей; самый низкий – у респондентов, которые
получили высшее неуниверситетское образование; согласно субшкале
«Отношение к психиатрическому уходу», самый высокий уровень
выраженности испытываемого на работе стресса установлен у
респондентов, воспитывающих 4 детей; самый низкий – у респондентов,
опыт работы которых больше (31–50 лет); согласно субшкале «Общение»,
самый высокий уровень выраженности испытываемого на работе стресса
установлен у респондентов, живущих в одиночестве, самый низкий – у
респондентов, чья продолжительность сна составляет 4–6 часов. Основные
факторы, оказывающие значимое влияние на уровень выраженности
стресса, испытываемого на работе специалистами по уходу за больными с
нарушениями психики, являются возраст, место жительства, семейное
положение и численность детей в семье, опыт работы, рабочая нагрузка,
рабочая смена, продолжительность сна.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ
РОСЛИН РОДИНИ ASTERACEAE В ЯКОСТІ БІОЛОГІЧНО
АКТИВНИХ ДОБАВОК
Збереження здоров’я населення є одним із головних стратегічних
завдань держави. Погіршення економічних та екологічних умов життя
призводить до виникнення стресових ситуацій соціального характеру,
збільшення психологічних і фізичних навантажень. На сьогодні
спостерігаємо тенденцію до порушення структури харчування різних
категорій населення: дефіцит продуктів тваринного походження – молока,
м’яса, риби, яєць; свіжої рослинної їжі – фруктів, овочів та інших рослин;
надлишок тваринних жирів, хлібобулочних і борошняних виробів [2].
Нераціональне харчування, зловживання лікарськими засобами – все це
призводить до видимих порушень обмінних процесів в організмі,
послаблення імунітету. Враховуючи ці фактори, доцільним є використання
у їжу біологічно активних добавок (БАД) на основі натуральної сировини
[1].
Згідно зі Ст. 1 Закону України «Про якість та безпеку харчових
продуктів і продовольчої сировини» № 191-ІV від 24.10.2002 р., біологічно
активна добавка – це спеціальний харчовий продукт, призначений для
вживання або введення в межах фізіологічних норм до раціонів харчування
чи харчових продуктів з метою надання їм дієтичних, оздоровчих,
профілактичних властивостей, для забезпечення нормальних та
відновлення порушених функцій організму людини [11].
БАДи використовують як додаткове джерело харчових і біологічно
активних речовин для оптимізації вуглеводного, жирового, білкового,
вітамінного і інших видів обміну речовин при різних функціональних
станах, для нормалізації і поліпшення функціонального стану органів і
систем організму людини [13]. Їх випускають у вигляді порошків,
таблеток, капсул, сиропів, екстрактів, настоїв, концентратів із рослинної,
тваринної або мінеральної сировини, виготовлених хімічним та
біотехнологічним способами [11].
Застосування БАД, отриманих з рослинної сировини – одна з
найефективніших, безпечних фізіологічних форм профілактики, лікування та
реабілітації хворих з різними захворюваннями і патологічними станами [1].
Здавна у різних галузях традиційної та народної медицини
використовуються лікарські рослини родини Айстрові. Метою та
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завданням нашої роботи було показати перспективи використання
лікарських рослин родини Asteraceae в якості біологічно активних добавок
на прикладі нагідок лікарських (Calendula officinalis) та ромашки
лікарської (Matricaria recutita).
Ці однорічні рослини вже декілька років культивуються у
господарствах зони Передкарпаття України. Дослідженнями, які
проводимо на базі Дрогобицького державного педагогічного університету
ім. І. Франка встановлено, що ґрунтово-кліматичні умови регіону є
сприятливими для їхнього культивування.
У квітках Calendula officinalis міститься близько 3 % каротиноїдів
(каротин, лікопін, віолаксантин, цитраксантин, рубіксантин, флавохром),
флавоноїди
(нарцисин,
рамнетин,
ізорамнетин-3-триглюкозид,
ізокверцитрин та інші), ефірна олія (близько 0,02 %), сапоніни, календен,
смолисті (до 3,44 %) і дубильні речовини, слиз (до 2,5 %), інулін, органічні
кислоти (яблучна, саліцилова, пантадецилова), фітостерини, ферменти,
вітамін C, алкалоїди та тритерпендіоли (арнідіол, фарадіол) [4, 9].
Такий різнобічний склад фізіологічно активних речовин зумовив
протизапальні, антибактерійні, в’яжучі, ранозагоювальні, спазмолітині,
жовчогінні, антиоксидантні, протипухлинні властивості цієї рослини [12].
Нагідки мають здатність не лише розслабляти гладкі м’язові структури
таких органів як шлунок, кишківник і печінка, але й збуджувати
секреторну активність їх клітин, що сприяє посиленню жовчоутворення і
жовчовиділення. Найкращі результати спостерігаються при застосуванні
нагідки лікарської разом з ромашкою лікарською і деревієм звичайним. У
результаті дії комплексного препарату з цих рослин покращується
жовчовидільна функція печінки, усувається застій жовчі в жовчевому
міхурі [3].
При пероральному застосуванні лікарських форм, до складу яких
входять квіти нагідок, вони проявляють протизапальну активність,
сприяють регенерації слизових оболонок шлунку і кишківника, загоєнню
виразок і ерозій. Механізм захисної дії препаратів календули складається зі
зниження агресивності шлункового соку і підвищення резистентності
слизової оболонки шлунку.
Нагідки лікарські сприяють нормалізації серцевої діяльності,
зменшенню набряків [6, 8].
Відомо, що сапоніни, як хімічні компоненти рослин, сприяють
розчинності, транспорту і всмоктуванню інших БАР, тому навіть мала
концентрація діючих речовин у присутності сапонінів викладає
терапевтичний ефект [10]. Це можна стверджувати і у випадку
використання нагідки лікарської.
Matricaria recutita є однією з найдавніших лікарських рослин.
Лікарською сировиною є квіткові кошики, які містять 0,05–1,9 % синьо
забарвленої ефірної олії, що складається з основної біологічно активної
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речовини – хамазулену (до 14 %), його попередника – прохамазулену та ін.
Із сесквітерпенів важливе значення мають лактони матрицин та
матрикарин, тому що в процесі переробки сировини з них утворюється
хамазулен. До складу ефірної олії також входять сесквітерпенові вуглеводи
фарнезен і кадинен; сесквітерпенові спирти бізаболол, бізаболоксид,
кетоспирт, бісаболол; каприлова кислота. Крім ефірної олії у квітках
присутні спазмолітичні флавоноїди (апігенін, лютеолін, патулітрин та
вільні аглікони), кумарини (умбіліферон, герніярин, двооксикумарин),
ситостерин, холін (0,23–0,42 %), каротин, гіркота, слиз, дубильні речовини,
кислоти (аскорбінова, валеріанова, саліцилова та ін.), полісахариди,
фітостероли, мінеральні солі (12 %) тощо [7].
Хамазулен підсилює регенеративні процеси, послаблює алергічні
реакції, має місцеву анестезуючу дію. Він і його синтетичні аналоги
застосовують при лікуванні бронхіальної астми, ревматизму, алергічних
гастритів і колітів, екземи, опіків рентгенівськими променями. Також
проявляє значний лікувальний ефект при запаленні, що виникає в
результаті опромінень [5, 10].
Глікозиди ромашки мають слабку атропіноподібну дію,
розслаблюють гладку мускулатуру, знімають спазми органів черевної
порожнини,
збільшують секрецію шлунково-кишкового
тракту,
посилюють жовчовиділення і покращують апетит.
Ефірна олія ромашки має дезінфікуючу дію, зменшує утворення
газів, знімає болі, послаблює запальні явища, нормалізує порушені функції
шлунково-кишкового тракту, посилює потовиділення.
Засоби з ромашки мають такі фармакологічні властивості:
протизапальні, антисептичні, спазмолітичні, пом’якшувальні, жовчогінні,
в’яжучі, болезаспокійливі, потогінні, снодійні. Для отримання позитивного
результату необхідно вживати БАДи, у складі яких є ромашка лікарська,
тривалий період, до 2-3 місяців [1].
Отже, лікарські рослини родини Asteraceae, такі як Calendula
officinalis і Matricaria recutita мають важливе біологічне значення як
складові БАД і перспективи їх використання з кожним роком зростають.
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АНАЛІЗ СТАНУ ЕНДОКРИННИХ ПОРУШЕНЬ ДИТЯЧОГО
НАСЕЛЕННЯ ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ
Патологія ендокринної системи займає одне з провідних місць у
структурі загальної захворюваності населення. В Україні відзначається
ріст числа хворих з різними ендокринопатологіями. Основними причинами
росту кількості хворих з ендокринною патологією є:
– інтенсивний вплив факторів ризику на населення (нераціональне
харчування, гіподинамія, надмірна маса тіла, ожиріння, хронічний стрес і
найголовніше – дефіцит йоду); відсутність сучасних методів діагностики
захворювань.
– відсутність проведення профілактичної роботи та ранньому
активному виявленню осіб з ендокринопатіями [Гонський Я. І., 2002].
Дослідження останніх років показують, що в багатьох регіонах
України поширеність зобу в популяції перевищує 5 %. Її пов’язують у
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більшості випадків із недостатнім вживанням йоду. Припинення йодної
профілактики Антиструміном призвело до збільшення кількості дітей з
ендокринним зобом. Найбільш вразлива категорія це – дівчата віком 12–14
років. Проведення масових медичних заходів сприятиме не лише
загальному оздоровленню дітей і підлітків, покращенню біологічної якості
й тривалості їх життя, збереження інтелектуального рівня населення, але й
стане проявом турботи про репродуктивну функцію нинішнього покоління
та охорони здоров’я нащадків [Власенко М. В., 2008].
Підвищена увага фахівців до сучасних проблем тиреоїдної патології
викликана її зростаючим поширенням серед дитячого населення, зокрема і
Дрогобицького району. Мета роботи – вивчити особливості стану
ендокринних порушень серед дітей Дрогобицького району.
Нами проведено аналіз захворюваності на ендокринні порушення у
дітей Дрогобицького району впродовж 2010–2014 років. Всі діти були
розділені на 2 групи: за віковою ознакою: від 0–14 років та 15–17 років.
Загальна кількість дитячого населення впродовж 2010–2014 рр. в групі від
0-14 р. – 12340; 15-17 р. – 3156.
Опираючись на статистичні дані районної поліклініки, нами
встановлено, що у дітей Дрогобицького району найчастіше зустрічаються
такі ендокринні патології, а саме: цукровий діабет І типу, дифузний зоб І
ступеня, дифузний зоб ІІ–ІІІ ступенів, тиреотоксикоз. Переважаючим за
кількістю хворих є дифузний зоб І ступеня, при цьому частота виникнення
його є високою, як серед дітей віком від 0 до 14 років, так і у віковій групі
15–17 років. Упродовж 2010–2014 років спостерігаються незначні
коливання хворих даної патології. Як свідчать наші дослідження, прояв
дифузного зобу ІІ–ІІІ ступеня, спостерігається значно рідше, що може
свідчити про своєчасне виявлення цього захворювання та правильне його
лікування. Серед ендокринних порушень найрідше зустрічається
тиреотоксикоз, що ймовірно пов’язано із переважанням гіпофункції
щитовидної залози у досліджуваному регіоні.
Цікавими є дослідження захворюваності на цукровий діабет.
Встановлено, що у всіх хворих дітей переважає цукровий діабет І типу,
який є визначальним у дитячій патології. Аналізуючи частоту його
поширення, можна стверджувати, що у віковій групі 15–17 років він
зустрічається приблизно у 3–4 рази частіше, ніж у дітей віком від 0–14
років. Це є свідченням прогресування цього захворювання у підлітковому
віці.
Порівнюючи отримані нами результати із даними стосовно України
можна констатувати, що поширеність цукрового діабету серед дитячого
населення віком до 14 років становить 0,66 на 1000 дітей, серед підлітків –
15,1 на 10000 відповідно населення. Показники захворюваності на
цукровий діабет дитячого населення віком 0–14 років включно
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залишаються стабільними і не перевищують 0,11 на 1000 дітей. Щорічний
приріст хворих, які потребують інсулінотерапії становить 9 %.
Згідно з літературними даними поширеність хвороб ендокринної
системи в дітей 0–17 років, які проживають у сільській місцевості, вища,
ніж у міського дитячого населення за рахунок більш частої реєстрації
дифузного зобу І ст., ІІ–ІІІ ст. та ожиріння, у дітей міських територій
частіше діагностують гіпотериоз, тиреотоксикоз, вузловий зоб, тиреоїдити
та цукровий діабет.
Також потрібно відзначити, що кожне з вище згаданих захворювань,
викликає ще й побічні ефекти. Так, у дітей з гіперплазією ЩЗ частіше
виявляються хронічні захворювання органів і систем, ніж у дітей із
нормальним розміром ЩЗ. Найпоширенішим захворюванням у дітей із
зобом є патологія ЛОР-органів (у 14,3 % порівняно з 7,8 % – у дітей з
нормальним розміром залози і сколіоз у 14,8 % проти 4,3 % у дітей з
нормальним розміром ЩЗ). Ендемічне збільшення ЩЗ супроводжується
погіршенням показників соматичного й фізичного розвитку дітей
[Вацеба А. О., 2002].
У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України №1418 від
26 вересня 2002 р. «Про затвердження Державної програми профілактики
йодної недостатності у населення на 2002–2005 р.», здійснюється
моніторинг йодного забезпечення населення, реалізується план
профілактичних заходів. Основні заходи з профілактики йодного дефіциту
в Україні містять: масове використання йодованої кухонної солі,
здійснення групової йодної профілактики препаратами йодиду калію в
групах особливого ризику, пропаганду в засобах масової інформації
[Власенко М. В., 2008].
Для того щоб виявити як проходить профілактика в школах,
наскільки учні інформовані щодо ендокринних порушень нами було
проведено соціологічне опитування школярів Нагуєвицької ЗОСШ І-ІІІ ст.
(10–11 класи) в кількості 25 учнів, Унятицької ЗОСШ І–ІІст. (9 клас) 15
учнів, та Лішнянської ЗОСШ І–ІІІ ст. (10–11 класи 25) учнів. Учням
пропонувалася анкета, яка містила 11 запитань. Загальна кількість
опитаних 115 учнів. На питання анкети, які передбачають знання учнів з
біології щодо ендокринних залоз і їх захворювань 75 % учнів (із 3-х шкіл)
дали правильні відповіді, а 25 % були некомпетентними в цих питаннях.
Цікаві відповіді дали школярі і на запитання щодо вживання йодованої
солі: 85 % учнів сказали, що вживають таку сіль, 15 % дали негативну
відповідь. На питання щодо особливостей зберігання йодованої солі лише
30 % вказали правильну відповідь: у керамічній чи глиняній закритій
посудині. Адже зберігання солі у відкритій посудині призводить до втрати
її властивостей уже через 2 години і споживання такої солі буде
неефективним.

335

Завдяки даному опитуванню виявилось, що профілактику
йододефіциту в школах не проводять ні у формі бесіди, ні препаратами
йодиду калію про це засвідчило 90 % респондентів і лише 10 % (учні
Лішнянської школи) стверджують про інформованість щодо проблем
йододефіциту на уроках біології. Ці дані ще раз підтверджують той факт,
що всі заходи передбачені програмою профілактики йодної недостатності
в районі є неефективними і мали випадковий характер. Необхідні
законодавчі та адміністративні заходи з її налагодження та контролювання.
На питання анкети чи є серед Ваших родичів хворі на цукровий
діабет чи зоб – 1 % учнів Нагуєвицької школи вказали так: дідусь чи
бабуся хворі на цукровий діабет ІІ ступеня, який є характерним для цієї
вікової категорії, а в Лішнянській школі зафіксовано один випадок зобу
теж серед старшого покоління. Єдине питання анкети, як за десятибальною
шкалою Ви оцінюєте стан Вашого здоров’я – 100 % відповіли, що добре.
Це може свідчити про те, що більшість учнів вважають себе здоровими,
хоч не знають про можливі приховані в них захворювання.
Проведені нами дослідження дають змогу стверджувати, що у
шкільних курсах біології та основ здоров’я вчителі мало уваги приділяють
знайомству учнів з ендокринними патологіями та заходами щодо їх
профілактики. Тому для підвищення поінформованості школярів необхідна
розробка освітньої програми з питань ендокринних порушень та
запровадження її в усіх школах району.
Висновки. Проаналізувавши стан ендокринних захворювань серед
дітей Дрогобицького району можна констатувати:
1. У дітей Дрогобицького району віком від 0–17 років наявна
ендокринна патологія, найчастіше зустрічаються захворювання на
дифузний зоб І ступеня та цукровий діабет І типу.
2. Упродовж 2010–2014 років не спостерігалося значних змін у
динаміці ендокринних захворювань. Коливання у кількості хворих не
виходили за межі вірогідності.
3. Наявність дифузного зоба І ступеня потребує профілактичного
використання фізіологічних доз йодиду калію (йодомарину) під
спостереженням педіатра.
4. Результати анкетування серед учнів в 9–11 класів шкіл
Дрогобицького району свідчать про недостатню поінформованість їх щодо
ендокринних порушень.
5. Виходячи з цього вважаємо за доцільне розробити освітню
програму з метою покращення поінформованості школярів щодо
ендокринних патологій та їх профілактики.
6. Для
забезпечення
контролю
профілактичної
програми
йодозалежних захворювань потрібне проведення подальшого регулярного
моніторингу з використанням критеріїв, рекомендованих ВООЗ.
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СТАН РЕПРОДУКТИВНОГО І СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я У
ЖІНОК ПІЗНЬОГО ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність. Стан здоров’я населення України характеризується
несприятливими тенденціями медико-демографічних процесів, що
відбуваються в сучасних умовах: низькою народжуваністю, високою
смертністю, незадовільними показниками здоров’я. Концептуальні підходи
до відтворення здорових поколінь тісно пов’язані з заходами по зміцненню
репродуктивного здоров’я жінок, тому вивчення цього питання
відноситься до числа найбільш значущих напрямків діяльності сучасної
охорони здоров’я [Антипкін Ю.Г., Татарчук Т.Ф., 2015].
Здоров’я жінки виступає одним з найважливіших факторів її
біологічного існування, природною і неперехідною життєвою цінністю,
значення якої зростає з розвитком суспільства. Сучасна наука і практична
охорона здоров’я всебічно вивчають медичні проблеми низького рівня
соматичного і репродуктивного здоров’я жінок. Вплив на здоров’я жінок
не обмежується наявністю тільки медичних причин. Діє цілий комплекс
соціально-економічних, суспільно-політичних, екологічних та інших
факторів, серед яких: матеріальне забезпечення, рівень культури,
національні звички, житлові умови, харчування, внутрішньо-сімейні
стосунки, забезпечення медичною допомогою та інші фактори, що
впливають тим чи іншим чином на якість життя жінок. На даний час
значно загострилися і специфічні соціальні проблеми жінок. До них
відносяться: підвищена тривожність, занепокоєння, страх, відчуття
невизначеності, пов’язані з майбутньою вагітністю, пологами,
благополуччям родини, здоров’ям дитини і т.д.
Відомо, що репродуктивна система є самостійно функціонуючою
системою, але одночасно і компонентом більш складної біологічної
системи – організму в цілому. Репродуктивна система складається з
тканинної структур і органів, які знаходяться між собою в певному
функціональному зв’язку і порушення структури або функції одного
ланцюга призводить до змін в діі всієї системи.
Мета дослідження – вивчити стан репродуктивного та соматичного
здоров’я у жінок пізнього фертильного віку.
Матеріали та методи. Під час віконання даної роботи було обстежено
57 жінок репродуктивного віку (від 21 до 49 років): 32 (35–49 рр.) жінки
пізнього фертильного віку склали основну групу, 25 (21–34 рр.) жінок
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активного репродуктивного включені до групи порівняння. Статистична
обробка даних проводилася з використанням пакетів статистичних
програм «Microsoft Excel», «Statistica 6,0».
Результати дослідження та їх обговорення. Аналізуючи
репродуктивної анамнез пацієнток, ми виявили, що 37,5 % пацієнток
основної групи мали в анамнезі термінові пологи, у 68,75 % жінок були
мимовільні викидні, 31,25 % – штучні аборти, у 6,25 % – позаматкова
вагітність, в той же час у жінок активного репродуктивного віку в анамнезі
достовірно менше пологів – 16 % (р<0,001), менше мимовільних викиднів
– 8 % (р<0,001) і не було позаматкової вагітності, відсоток артифіційніх
абортів не відрізнявся від основної групи – 20 % (р> 0,05).
З огляду на репродуктивний анамнез і бажання пацієнток
реалізувати репродуктивну функцію, становить інтерес аналіз стану
соматичного здоров’я жінок. Узагальнення результатів проведеного
дослідження дозволило виявити соматичні захворювання, що часто
зустрічаються у даного контингенту хворих.
Найпоширенішими хронічними соматичними захворюваннями були
хвороби шлунково-кишкового тракту, виявлені у 78,13 % пацієнток
основної групи, серед яких переважали жовчо-кам’яна хвороба (37,5 %),
хронічний панкреатит (43,75 %) і хронічний холецистит (53,125 %).
Захворювання органів дихання виявлено у 25 %, сечовивідної системи – у
53,125 % пацієнток. Дитячі інфекційні захворювання, серед яких частіше
зустрічалися вітряна віспа, червониця, інфекційний паротит, кір,
констатовані в 56,25 % пацієнток, часті гострі респіраторно-вірусні
інфекції – у 21,88 %. Таким чином, переважна більшість жінок пізнього
репродуктивного віку відмічає наявність того чи іншого соматичного
захворювання, що не може не впливати на стан репродуктивної системи.
3 огляду на спрямованість галузі охорони здоров’я на збереження та
відновлення репродуктивної функції, особливий інтерес представляє аналіз
гінекологічної патології жінок пізнього фертильного віку. Так, в анамнезі у
96,88 % жінок були хронічні запальні гінекологічні захворювання або
інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Найбільш частою
ІПСШ був хламідіоз, це захворювання раніше перенесли 37,5 % пацієнток.
Генітальний герпес відзначений в анамнезі у 59,38 %, трихомоноз – у
43,75 %, уреа-мікоплазмоз – 53,13 %. Кандидозний вагініт раніше
перенесли 62,5 % пацієнток. Лікування з приводу хронічної ЦМВ інфекції
було проведено 6,25 % пацієнткам, кожна третя пацієнтка відзначала в
анамнезі бактеріальний вагіноз. Хронічний сальпінгоофорит в анамнезі
відзначений у 65,6 % пацієнток, дисплазія шийки матки – в 25 %,
хронічний ендометрит – у 15,63 %.
Висновки. На формування репродуктивної функції жінок і всіх
параметрів гомеостазу, що забезпечує функціонування цієї системи,
суттєвий вплив можуть внести перенесені в дитинстві та поточні
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захворювання в репродуктивному періоді. Захворювання, перенесені в
дитинстві, можуть впливати на стартові значення формування
репродуктивної функції в подальшому і в визначенні індексу здоров’я в
цілому. Можна констатувати, що індекс здоров’я жінок пізнього
фертильного віку знижений. Серед соматичної патології з більшою
частотою були виявлені прояви захворювань шлунково-кишкового тракту,
а серед гінекологічних захворювань у обстежених хворих найбільш часто
зустрічалися хронічні запальні процеси.
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РОЗДУМИ ПРО СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ САНОЛОГІЇ В
УКРАЇНІ
Санологія як сучасне вчення про індивідуальне здоров’я людини
бере свій початок з наукових та практичних напрацювань групи
українських вчених під керівництвом професора Геннадія Леонідовича
Апанасенка. У 1991 р. МОЗ України включило «санологію» в перелік
лікарських спеціальностей та затвердило кваліфікаційну характеристику
«лікар-санолог». Наступного року в Київському інституті підвищення
кваліфікації лікарів (тепер Національна медична академія післядипломної
освіти ім. П. Шупика) була відкрита кафедра спортивної медицини та
санології, яку очолив професор Г. Л. Апанасенко. Постало питання про
післядипломне навчання лікарів та їхню практичну діяльність в медичних
закладах України.
На жаль, наказом МОЗ України № 114 від 22.06.1995 р. про перелік
лікарських посад у закладах охорони здоров’я посада «лікар-санолог» була
передбачена лише в тимчасових штатних нормативах медичного
персоналу центрів здоров’я (замість посади «лікар з санітарної освіти»).
Ретроспективний аналіз свідчить, що це не сприяло поширенню нових
прогресивних підходів до збереження і зміцнення здоров’я на
індивідуальному і популяційному рівнях. З об’єктивних причин ці фахівці
у центрах здоров’я (ЦЗ) не могли забезпечити розгортання ефективної
консультативно-оздоровчої роботи.
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Обласні/міські ЦЗ були створені в 1988-1989 рр. шляхом
реорганізації служби санітарної освіти в службу формування здорового
способу життя і гігієнічного виховання населення (тобто, на заміну
будинків санітарної освіти). Головною причиною стала докорінна зміна
структури захворюваності наприкінці минулого століття (перехід від
домінування інфекційних захворювань до пандемії хронічних
неінфекційних психо-соматичних поведінково обумовлених хвороб).
Незважаючи на переорієнтацію діяльності служби з санітарної освіти
(яка мала на меті підвищення санітарно-гігієнічної культури населення) на
медико-санітарну просвіту (в якій головні акценти зміщувалися на
промоцію здоров’я) до грудня 2015 року ЦЗ відносилися в номенклатурі
медичних закладів до категорії «санітарно-профілактичних». Внаслідок
цього лікарський і середній медичний персонал служби (поза ЦЗ)
знаходився в типових штатах санітарно-епідеміологічних станцій. Із
відомим реформуванням санітарно-епідеміологічної служби ці штатні
посади були ліквідовані. Зокрема, у Львівській області було втрачено 56
таких фахівців.
Будучи позбавленими мережі позаштатних медичних працівників та
вимушено адаптуючись до вимог часу, ЦЗ (як приклад, у Львові) головним
чином стали виконувати функції центрів медичної комунікації та
громадського здоров’я (зокрема, забезпечувати функціонування пресслужби, гарячої телефонної лінії, офіційного веб-сайту, тематичної
сторінки у соціальній мережі Facebook, регіональної студії телеконференц
зв’язку Департаменту охорони здоров’я ОДА), а також використовувати
інструментарій
АКСМ-стратегії,
здійснюючи
адвокаційний,
комунікаційний та соціально мобілізаційний супровід пріоритетних
програм у сфері охорони здоров’я.
Таким еволюційним чином ЦЗ в Україні стали подібними до Центрів
медичної профілактики (створених наказовим порядком в Російській
Федерації у 1993 році). Там же у 2009 р. в рамках загальнообов’язкової
страхової медицини (що забезпечувало мотивацію і потік пацієнтів)
створено центри здоров’я як функціональні підрозділи лікувальнопрофілактичних закладів, в т.ч., для дитячого населення. Тобто, центри
здоров’я під знайомою вивіскою, але з докорінно іншим змістом.
Алгоритм їхньої діяльності передбачає апаратно-програмне тестування,
інструментальне і лабораторне обстеження, консультацію лікаря-валеолога
з розробкою індивідуальної програми з корекції способу життя, та, за
потребою, заняття в школах здоров’я, лікувально-фізкультурні процедури
тощо.
В Україні ми не зуміли, маючи пріоритетні теоретичні розробки,
створити ефективну мережу юридичних і фізичних осіб, які б надавали
медичну допомогу з використанням санологічної методології. Вірогідно,
це лише одне з пояснень, чому в 2013 р. кафедра спортивної медицини і
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санології припинила своє існування, а станом на сьогодні МОЗ України не
вважає за доцільне включати спеціальність «санологія» в оптимізований
перелік лікарських спеціальностей і скасовує підготовку лікарів за фахом
«лікар-санолог».
У найближчій перспективі (до 2020 р.) реформування системи
охорони здоров’я України буде відбуватися в умовах обмеженого
фінансування галузі, відсутності загальнообов’язкового медичного
страхування і розширення переліку платних медичних послуг,
прогресуючого зменшення чисельності звернень громадян за медичною
допомогою через неможливість її оплатити, зменшення мережі медичних
закладів (так у Львівській області плануються створення лише 6 (шести!)
шпитальних округів) тощо. Тому суттєво зросте роль первинного рівня
надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини/загальної
практики. Адже власне на цьому рівні обсяг наданої медичної допомоги є
достатнім для 80 % випадків звернень, а також власне тут здійснюються
70–80 % всіх профілактичних заходів.
Звідси логічною видається потреба в системній роботі з підвищення
фахового рівня медпрацівників першого контакту, засвоєння ними
клінічного санологічного мислення, озброєння їх методологією промоції
здоров’я серед пацієнтів та територіальної громади, а також типовими і
локальними протоколами проведення валеометрії, корекції способу життя
тощо з відповідним їхнім ресурсним забезпеченням.
У цій роботі не обійтись без поглибленого вивчення та широкого
впровадження фундаментальних напрацювань з діагностики та
прогнозування здоров’я індивіда (Г. Л. Апанасенко), холістичного підходу
і розробки алгоритму немедикаментозної психосоматичної гармонізації
(Л. О. Попова), основ управління здоров’ям здорових, а також наукової
спадщини львівського професора С. Ф. Олійника (який, зокрема,
обгрунтував науковий напрям, що отримав назву «санологія», в працях
трьох санологічних конференцій, які відбулися у м. Львові в 1967–1969
рр.) і німецького лікаря Г. Г. Рекєвега (зокрема, його вчення про єдине
поле розвитку захворювань).
Обговорюючи проблему індивідуального і популяційного здоров’я
людини та шляхи і засоби впливу на нього, потрібно пам’ятати про
специфічні особливості Часу, в якому ми всі тепер перебуваємо, – Часу
системної кризи. Тому, насамперед, важливо усвідомити, що маємо справу
із здоров’ям людини у кризовому соціумі.
З-посеред характеристик цього стану речей виділимо ознаки
масового психічного ураження суспільства, визначені академіком
В.А.Лєгасовим на основі аналізу поведінки персоналу Чорнобильської
АЕС і вищого керівництва: неадекватність поведінки, несамокритичність,
десемантизація, делогізація, деструктивність, творче безпліддя і, що
найтрагічніше, втрата інстинктів самозбереження і збереження роду.
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У контексті сказаного, стає очевидною важливість першочергового і
системного розвитку міждисциплінарних підходів до безпеки
життєдіяльності людини. Маємо розвивати здатність до адекватного
реагування на виклики Часу і спроможність до адекватної відповіді на них.
Символічним і, без сумніву, позитивним є те, що питання здоров’я
людини на ХІV Міжнародній науково-практичній конференції
«Валеологія: сучасний стан, напрями та перспективи розвитку»
обговорюються в м. Дрогобичі – на благодатній землі з потужним
рекреаційним потенціалом, який має шанс стати ресурсною базою для
розбудови центру індустрії здоров’я у Східній Європі.
В добрий час!

Пелещак Р. М., Ковальчук Г. Я., Сенета М. Я.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Дрогобич, Україна
ДІАГНОСТИКА АМІНОКИСЛОТ ТА РУЙНУВАННЯ
ОНКОКЛІТИН МЕТОДОМ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЗА
ДОПОМОГОЮ НАНОКОМПОЗИТІВ (КВАНТОВІ ТОЧКИ NC-SI +
ОБОЛОНКА ПОРФІРИНУ АБО CAF2: EU2+ + ОБОЛОНКА
ПОРФІРИНУ)
Розвиток фізики наноструктур відкриває широкі можливості
практичного застосування наноструктур з квантовими точками (КТ) (nc-Si та
CaF2: Eu2+ , покритими оболонками порфірину товщиною 1 нм – 2 нм),
зокрема, в біофізиці та медицині як для діагностики [1], так і у
фотодинамічній терапії злоякісних пухлин в живому організмі [2, 3].
Безпосереднім введенням в кровоносну систему нанокомпозитів (nc-Si +
оболонка порфірину або CaF2: Eu2+ + оболонка порфірину) відбувається їхнє
розповсюдження по організму. Ці нанокомпозити, потрапляючи в пухлину,
яка має додаткову дуже пористу і розгалужену систему кровоносних судин,
накопичуються там як внаслідок зменшення пружних властивостей клітин,
так і завдяки їх здатності селективно накопичувати і утримувати порфірини
[4]. Під час опромінення порфіринів, як оболонки КТ, світлом довжинами
хвиль (420 нм, 470 нм, 625 нм, 670 нм [4]) виділяється у значній кількості
оксиген, що руйнує ракові клітини [2, 5]. Тому в якості діагностики клітин та
їх лікування пропонуємо використовувати нанокомпозити, ядро яких
складається з квантових точок nc-Si або CaF2: Eu2+ , покритих шаром
порфірину (1 нм), оскільки квантові точки мають порогову енергію
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збудження, тому їх можна збуджувати цією і більшою енергією. Порогова
енергія не співпадає з енергією випромінювального переходу всередині
квантових точок. Це дозволяє збуджувати на одній довжині хвилі багато
квантових точок, кожна з яких випромінює на своїй власній довжині хвилі.
Таким чином, унікальні спектральні властивості квантових точок [6] є дуже
перспективними для дослідження в біотехнології та медицині. Крім цього,
завдяки наявності вузьких і симетричних максимумів випромінювання
напівпровідникові квантові точки можуть бути використані для оптичної
діагностики, при якій отримання максимумів на різній довжині хвилі і різних
інтенсивностей може бути використано для ідентифікації генів, амінокислот,
білків і молекулярних ланцюгів.
У даній роботі нами пропонується один із способів діагностики
білкових молекул (амінокислот) за допомогою енергетичного зсуву спектра
фотолюмінесценсії квантових точок (nc-Si або CaF2: Eu2+), покритих шаром
порфірину товщиною порядку 1нм, та лікування біологічних систем
(онкоклітин) за допомогою нанокомпозитів (nc-Si + порфірин або CaF2: Eu2+ +
порфірин) на основі методу фотодинамічної терапії [2].
Необхідно зазначити, що вибір квантових точок nc-Si, покритих
шаром порфірину, зумовлений наступними міркуваннями:
1. Поширеність (Si – другий після оксигену елемент за поширеністю
в земній корі, де його частка становить близько 27 %).
2. Біосумісність (в організмі здорової людини вагою 50 кг – 70 кг
міститься 0,5 г – 1 г Si, що робить його третім за вмістом мікроелементів
після феруму і цинку).
3. Кремнієві (nc-Si) нанооб’єкти (квантові точки) розчиняються в
організмі людини зі швидкістю від 1 нм/день (кисле середовище) до 1000
нм/день (лужне середовище) з утворенням ортокремнієвої кислоти.
4. Вибір порфіринової оболонки навколо квантової точки кремнію
зумовлений тим, що ракові клітини селективно накопичують і утримують
порфірини, які під час опромінення їх світлом у спектральних діапазонах
(401 нм – 405 нм – максимум поглинання), а також чотири додаткові піки
поглинання у межах 480 нм – 620 нм виділяють у значній кількості кисень,
який виникає при переході адсорбованих на поверхні нанокристалу (nc-Si)
молекул кисню О2 з триплетного стану в синглетний за рахунок
фотозбудження nc-Si (фотодинамічна терапія [2, 3]). Надання енергії
молекулам кисню О2 здійснюється за рахунок резонансної передачі енергії
від екситонів до молекул кисню. У свою чергу, збільшення оксигену в
синглетному стані (О), який накопичується в області хворої клітини, де
локалізується квантова точка nc-Si із зовнішньою оболонкою порфірину
(рис. 1, рис. 2), призводить до оксидації онкоклітини включаючи і її
периферію, що зумовлює припинення обміну мікроелементів між
здоровими клітинами і хворими. Відсутність постачання мікроелементів до
онкоклітини в кінцевому рахунку призводить до її загибелі. Постачання
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нанокомпозитів (nc-Si + оболонка порфірину або CaF2: Eu2+ + оболонка
порфірину) в людський організм здійснюється способом введення їх разом
із фізіологічним розчином внутрішньовенно.

Рис.1. Схематичне зображення білкової молекули, що взаємодіє з
відкритою квантовою точкою, покритою шаром порфірину на відстані
20Å від її центру розміщення (для наочності співвідношення розмірів не
збережено).
Система координат зв’язана з геометричним центром молекули
таким чином, що  ri  0 , де r i пробігає усі радіус-вектори до і-го атома в
i

молекулі в системі, зв’язаній з її центром.

Рис.2. Зображення відкритої квантової точки, покритої порфірином, яка
взаємодіє з модельною білковою молекулою (зарядженою
амінокислотою), представленою у вигляді сферичної кулі та вигляд
потенціальної енергії електрона як функції радіуса
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Таким чином, на основі проведених досліджень та аналізу їх
результатів, зазначених вище, можна сформулювати такі основні
результати та висновки:
– запропоновано один із способів діагностики та лікування
біологічних систем (онкоклітин) за допомогою нанокомпозитів (nc-Si +
оболонка порфірину або CaF2: Eu2+ + оболонка порфірину, товщина
оболонок 1 нм) на основі методу фотодинамічної терапії, який
базується на взаємодії цих нанокомпозитів з зарядженими
амінокислотами під час лазерного опромінення;
– запропоновано один із механізмів знищення хворої клітини за
допомогою нанокомпозитів (nc-Si + оболонка порфірину або CaF2: Eu2+
+ оболонка порфірину) шляхом оксидації хворої клітини під час
лазерного опромінення;
– розраховано напруженість електричного поля, створеного
амінокислотою у вигляді сферичної кулі в залежності від її розміру та
заряду амінокислоти;
– проведено розрахунок зсуву рівнів розмірного квантування
електрона і дірки в електричному полі амінокислоти та проведено
порівняння з експериментальними даними енергетичного зсуву
максимуму фотолюмінесценції у нанокомпозитах nc-Si + оболонка
порфірину (50 меВ) або CaF2: Eu2+ + оболонка порфірину.
Розрахований енергетичний зсув (50 меВ) задовільно узгоджується з
експериментальними даними енергетичного зсуву максимуму
фотолюмінесценції.
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Гасс Ю. Р., Федорова О. В., Новіков В. П.
Національний університет «Львівська політехніка»
Львів, Україна
ПРЕПАРАТИ ДИСУЛЬФІРАМУ ЯК ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ
АДИКТИВНИМ РОЗЛАДАМ
Вступ. Проблемна адаптація до життя, бажання втекти від
реальності, позбутися невдоволеності життям, стати щасливим за
допомогою штучного змінення своєї психіки стає основою адиктивних
розладів. Забезпечення якості життя, збереження та зміцнення здоров’я
людини, формування установки на здоровий спосіб життя є непростими
задачами в сучасному світі і зокрема в Україні. Умови економічної та
політичної кризи породжують проблему напруженої адаптації у людей до
нових реалій життя. При цьому кожний індивідуум має характерний для
нього набір негативних та позитивних адаптаційних чинників.
Основною проблемою при лікуванні алкогольної та наркотичної
залежностей є мала ефективність протирецидивних програм (терапевтичні
ремісії спостерігаються за різними даними у 6–25 % пацієнтів). У пацієнтів
дуже часто відсутня психологічна мотивація до здорового способу життя,
що значно знижує кінцеву ефективність лікування. Таким чином,
переважна більшість залежних не має можливості досягнути ремісії.
Альтернативою є застосування лікарських засобів пролонгованої дії, що
забезпечує безперервність лікувального процесу та профілактику
рецидивів захворювання.
Метою наших пошуків стало дослідження можливості використання
як нових, так і уже відомих пролонгів дисульфіраму для терапії
алкогольної та наркотичної залежності, а також інших захворювань,
покращення якості життя пацієнтів.
Основна частина. Проблемою розробки нових ЛЗ пролонгованої дії
на основі нових та відомих активних субстанцій займаються науковці
нашої кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та
біотехнології
(ТБСФБ)
Національного
університету
«Львівська
політехніка». Проведені дослідження дозволили нам розробити
комбінований ін’єкційний ЛЗ Налтетлонг пролонгованої дії на основі
дисульфіраму та налтрексону для використання в протирецидивній терапії
опійної наркоманії та хронічного алкоголізму. Аверсивна терапія
залишається одним з основних методів лікування і входить до «Стандартів
лікування». Найпоширенішим засобом, який створює хімічний бар’єр та
формує відразу до алкоголю є дисульфірам. Більше 50 років він офіційно
зареєстрований у майже всіх країнах світу, як специфічний
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протиалкогольний лікарський засіб (ЛЗ). Незважаючи на протипокази та
побічну дію кількість рецептів на дисульфірам збільшується, тільки у
США більше 200 тисяч пацієнтів приймають дисульфірам щодня.
Методологічні обмеження та неоднозначність результатів досліджень не
дозволяють чітко визначити, якому числу пацієнтів дисульфірам дійсно
допомагає, проте порівняльна характеристика ефектів дисульфіраму та
Колме довела їх ефективність у 40 % пацієнтів. Одержані дані показують,
що дисульфірам може бути ефективним методом лікування кокаїнової або
опіатної залежності у пацієнтів з/або без алкогольної залежності.
Проведені в останні десятиліття дослідження показали ефективність
використання дисульфіраму в комбінації з іншим ЛЗ для лікування
супутніх залежностей. Наприклад, для лікування алкогольної залежності в
осіб з супутньою депресією та психічними розладами, а також супутніх
наркотичної та алкогольної залежностей.
При комплексному протирецидивному лікуванні з використанням
ін’єкційного ЛЗ пролонгованої дії на основі дисульфіраму Тетлонг-250
повної терапевтичної ремісії вдається досягти приблизно у 70 % пацієнтів.
Препарат показав також фармакологічну активність при лікуванні та
формуванні терапевтичної ремісії у хворих опіоїдною наркоманією.
Результати доклінічного вивчення токсичності та специфічної
активності розробленого нами комбінованого ін’єкційного ЛЗ
пролонгованої дії «Налтетлонг», який містить налтрексон і дисульфірам,
свідчать про його виражену фармакологічну активність і помірну
токсичність. Розпочаті клінічні дослідження дослідної партії лікарського
засобу показали, що застосування «Налтетлонгу» дозволило за менший
термін покращити психофізичний стан у більшості (89,3 %) пацієнтів.
Оскільки, алкогольні залежності часто супроводжується великою
кількістю захворювань різних систем і органів, нами здійснено
прогнозування фармакологічної активності препарату Тетлонг-250 за
допомогою відомої аналітичної програми Pharma Expert.
Висновки. 1. Ін’єкційні пролонги дисульфіраму значно покращують
життя пацієнтів з адитивними розладами, а також змінюють якість життя
їх близьких, родичів, оточуючих та колег по роботі. 2. Вивчення
властивостей відомих та нових лікарських форм дисульфіраму дозволить
значно розширити спектр їх застосування у терапії різних захворювань.
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Польща
RYZYKOWNE ZACHOWANIA ZDROWOTNE WŚRÓD MŁODZIEŻY
ZWIĄZANE Z AIDS
Zmiany w pojmowaniu zdrowia i choroby oraz podkreślenie znaczenia
zachowań zdrowotnych w procesie umacniania zdrowia spowodowały, że
człowiek stał się współodpowiedzialny za zdrowie swoje i bliskich.
Kształtując zachowania zdrowotne poprzez edukację człowiek ma wpływ
na własne zdrowie w sensie jego utrzymania i poprawy. Czy można mieć
kontrolę nad własnym zdrowiem w czasie pandemii AIDS, rozprzestrzeniającej
się na całym świecie, gdzie zakażonych zostaje tysiące osób dziennie?
Szkoły są najważniejszym miejscem dla prowadzenia edukacji dzieci w
zakresie HIV/ AIDS, w związku z tym mogą doprowadzić do znacznego
powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV.
Istnieją trzy główne drogi zakażenia HIV:
– podczas kontaktu seksualnego z osobą zakażoną (jest to najczęstszy
sposób szerzenia się HIV).
– przez przedostanie się zakażonej krwi do krwiobiegu zdrowego
człowieka (transfuzja zakażonej krwi; używanie igieł i strzykawek, z których
korzystali zakażeni HIV).
– w czasie ciąży, podczas porodu lub karmienia piersią matka zakażona
HIV może zakazić dziecko.
Edukacja seksualna nie nakłania do aktywności seksualnej wręcz
przeciwnie uświadamia jakie niesie ryzyko i zagrożenia. Taka edukacja odnosi
najlepsze rezultaty, jeżeli objęci będą uczniowie, którzy nie są seksualnie
aktywni. Część młodzieży, która jest po inicjacji seksualnej, zmieni swoje
zachowania na bezpieczne. Młodzież ma do czynienia z alkoholem i
narkotykami co sprzyja ryzykownym zachowaniom i zwiększa możliwość
zakażenia HIV. Aby wykształcić w uczniach odpowiednie postawy i nauczyć
unikania zakażenia, należy dostarczyć informacje na temat choroby.
Jednym z głównych problemów społecznych o skali globalnej jest
zakażenie HIV i zachorowania na AIDS. Podstawową metodą zapobiegania jest
promowanie zachowań prozdrowotnych, edukacja na temat dróg szerzenia się
zakażeń HIV i metod ochrony przed zakażeniem. Ryzykowne zachowania
zdrowotne zwiększają ryzyko zakażeń HIV (przypadkowe kontakty seksualne,
narkomania, alkoholizm).
Według WHO działania profilaktyczne powinny rozpoczynać się już od
szkoły podstawowej i być w programie nauczania.
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Wiek dorastania jest to czas w życiu człowieka, w którym dokonuje się
przeobrażenie dziecka w osobę dorosłą. Zmiany zachodzą szybko i są łatwo
dostrzegalne. Proces dorastania jest skomplikowany i obejmuje wiele dziedzin
osobowości. Poza dojrzewaniem biologicznym, umysłowym, emocjonalnym
następuje dorastanie społeczne. Polega ono na rozwoju świadomości społecznej,
tj. kształtowaniu się ocen, przekonań i postaw moralnych; na przygotowaniu się
do określonej roli społecznej i podejmowaniu zadań społecznych, np. praca w
organizacjach młodzieżowych.
Uzależnienie od nikotyny, alkoholu, środków odurzających jest
ogromnym problemem społecznym. Uzależnienia te pochłaniają mnóstwo ofiar
i eliminują młodych ludzi z życia szkolnego, zawodowego i rodzinnego.
Informowanie o szkodliwych następstwach picia alkoholu, palenia tytoniu i
zażywania narkotyków nie zawsze przynoszą pożądany efekt.
Wspieranie rozwoju osobowości ucznia spowoduje, że będzie jednostką
dobrze radzącą sobie z trudnościami i będzie podejmować racjonalne decyzje,
także w sprawie alkoholu i narkotyków.
Uzależnienia od narkotyków i alkoholu są nasilonymi zachowaniami
ryzykownymi dla zdrowia. Nadużywanie środków odurzających jest problemem
o mniejszym zasięgu niż alkoholizm, lecz ze względu na ich wpływ na skutki
zdrowotne i społeczne oraz tendencję wzrostu jest jedną z najgroźniejszych form
patologii społecznej w Polsce. Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ocenia,
że pierwszy kontakt ze środkami uzależniającymi następuje między 12 a 16
rokiem życia.
Młodzież najczęściej pije alkohol w takich okolicznościach jak prywatne
spotkania towarzyskie, wagary, obozy, kolonie. Główne powody spożywania
alkoholu to: chęć zaimponowania i przypodobania kolegom, alkoholizm w
rodzinie lub złe relacje z rodzicami. Alkohol jest łatwo dostępny, towarzyszy
każdemu spotkaniu towarzyskiemu młodych ludzi. Młodzieży nie przychodzi do
głowy, że picie ma coś wspólnego z nałogiem. Spożywanie alkoholu uznają za
zwyczajne i odprężające.
Głównym zadaniem wychowania zdrowotnego jest umiejętność
dokonywania właściwych wyborów związanych z prowadzeniem zdrowego
stylu życia. Młody człowiek powinien być przygotowany do pełnego,
skutecznego i odpowiedzialnego dorosłego życia.
Pielęgniarka szkolna jest przeważnie jedynym, pracującym na co dzień w
szkole fachowym pracownikiem ochrony zdrowia. Dlatego powinna zainicjować
pracę w zakresie zapobiegania uzależnieniom. We wszystkich działaniach
powinna współpracować z pedagogami.
Praca pielęgniarki ma odbywać się na trzech poziomach profilaktyki
uzależnień (pierwotna, wtórna, trzeciorzędowa).
Działania w profilaktyce pierwotnej:
– uczestniczenie w programach edukacyjnych realizowanych przez
szkołę;
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– ograniczenie podawania uczniom leków w gabinecie medycznym w
przypadku masowo występujących dolegliwości bólowych głowy,
zdenerwowania;
– współdziałanie w tworzeniu życzliwej dla wszystkich atmosfery
– stworzenie miejsca, w którym uczeń otrzyma w razie potrzeby
wsparcie, informacje i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów.
Działania w profilaktyce wtórnej:
– wczesne zidentyfikowanie uczniów zagrożonych narkomanią, np.
dzieci nieobecne w szkole z powodu wagarów, pochodzące z rodzin
patologicznych, pijących alkohol, dokonujących kradzieży.
Działania w profilaktyce trzeciorzędowej:
– wczesna identyfikacja uczniów używających środków odurzających
systematycznie lub eksperymentalnie, np. zwracanie uwagi na ślady po
wkłuciach, wygląd i zachowanie ucznia, przebywanie w ustronnych miejscach
budynku szkoły, poznanie środowiska rodzinnego ucznia.
Poruszając temat HIV/AIDS nie można pominąć zagadnienia udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym. Dzieci i młodzież są uczone w szkole
udzielania pomocy przedmedycznej. Dlatego muszą wiedzieć, że należy
zachować środki ostrożności, np. udzielając pomocy w szkole czy na zajęciach
pozalekcyjnych.
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ELECTROKINETIC INDEX OF BUCCAL EPITHELIUM
CORRELATED WITH SOME FUNCTIONAL AND METABOLIC
PARAMETERS
Introduction. Biological age is considered a basic component of
occupational health, which has a close relationship with clinical and professional
longevity. In terms of biological age are known to age-related changes specific
physiological systems of the body are compared to the average population
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parameters. Sensing the changes in the human body «after the fact», the concept
of biological age is limited prognostic capabilities, but on the basis of possible
development of correction most likely or those that have already occurred,
adverse changes in human account of the maximum number of factors that affect
his health. So, definition of biological age can be an example of general
biological («gerontologic») pre- and no-nozological diagnosis [11, 12].
According to the dynamics of biological age to judge the effect on
integratedbody as unfavorable and rehabilitation [10].
Known for a number of parameters of the body, which through regression
equations derived can assess biological age. These are clearly subordinate to agerelated changes include: body mass index, body fat content, dry weight, basal
metabolism, vital capacity and maximum ventilation, minute volume of blood
pulse wave velocity distribution in the arteries, blood pressure, force muscles,
maximal oxygen uptake, the state of the neuro-muscular system and sense organs,
urinary excretion of 17-ketosteroids, glomerular filtration rate of creatinine and
urea, blood levels of triglycerides, cholesterol, glucose, urea, ALT, salivary
secretory activity of the stomach glands, electrokinetic mobility buccal epithelium
cell nuclei, etc. [cited by: 10].
We chose it at the last marker of biological age, which is the basis of the
device «Biotest». According to the authors [4,8,9], electrophoretic mobility of
cell nuclei of animals naturally varies under various external influences,
including decreases under high temperature, UV exposure and inhibitors of
protein synthesis and nucleic acids, while under the influence of stimulants
increased biosynthesis. In human cell nuclei electrokinetic mobility buccal
epithelium (named as Electrokinetic Index) almost linearly decreases with aging.
However, it is reduced to a state of fatigue in different diseases, and reduction
measure associated with severity of disease and successful treatment at this rate
is reduced to a level typical for this age group. We were very impressed that
when the device patenting his main purpose was stated rapid testing efficiency
rehabilitation of human health, particularly in resort.
Materials and methods. Under a observations were 23 men by age 24-70
years with chronic pyelonephrite in the phase of remission. At a receipt, first they
determine the rate of electronegative nuclei of buccal epithelium by intracellular
microelectrophoresis on the device «Biotest» (Kharkov State University),
according to the method described [4, 8]. Then estimated the state of the vegetative
regulation by the method heart rate variability (HRV) [1, 3], using a hardwarilyprogrammatic complex «КардіоЛаб+ВСР» («ХAI-МЕДИКА», Харків). At last
determined content in plasma of blood Cortisol, Testosterone and Triiodothyronine (by the ELISA method with the use of analyzer «Tecan» from
Oesterreich and corresponding sets of reagents from ООО «Aлкор Биo», СПб,
РФ); lipide spectrum of plasma: total cholesterol (by a direct method after the
classic reaction by Zlatkis-Zack) and content of him in composition of αlipoproteins (by the enzyme method after precipitation of notα-lipoproteins); prae351

β-lipoproteins (expected by the level of triacylglycerides, by a certain metaperiodate method); β-lipoproteins (expected by a difference between a total
cholesterol and cholesterol in composition α-and prae-β-lipoproteins) according to
instructions [2] with the use of analyzers «Reflotron» (BRD) and «Pointe-180»
(USA) and corresponding sets of reagents. In addition used routine Stange’s and
Hench’s Tests and calculated Baevskiy Adaptation Potential. After 9-11 days all
testes repeated.
Results and discussion. First of all we confirned closely correlation
between Metric Age and Electrokinetic Index. It is detected that Biological Age is
more or less than Metric Age. Detected moderately negatively correlation between
Biological Age and Baevskiy’s Adaptation Potential, for calculation of which used
Metric Age, Body Weight, Height, Heart Rate and Blood Pressure. However
correlation between Electrokinetic Index and Stange’s Test is positively.
Two parameters together determines Electrokinetic Index on 28%
(Table 1)
Table 1. Regression Summary for Dependent Variable: EKI
R=0,573; R2=0,329; Adjusted R2=0,281; F(2,2)=6,85; p=,004; Std. Error of
estimate: 10,5%
Intercpt
Stange’s Test
Baevskiy’s AP

Beta

St. Err. of Beta

0,381
-0,285

0,175
0,175

B
51,84
0,19
-6,64

St. Err. of B
15,64
0,09
4,09

t(28)
3,31
2,17
-1,62

p-level
0,003
0,038
0,116

Among parameters HRV strongest directly correlates with Electrokinetic
Index markers of vagal tone RMSSD, HF (r=0,45), SDNN (r=0,43), DX (r=0,36),
however inversely with markers of sympathetic tone AMo (r=-0,44), Baevskiy’s
Stress Index (r=-0,41) and relative PS VLF HRV (r=-0,38). RMSSD and VLF
determines Electrokinetic Index on 31% (Table 2), and together with Baevskiy’s
Stress Index measure of determination increasing tо 33% (Table 3).
Table 2. Regression Summary for Dependent Variable: EKI
R=0,585; R2=0,343; Adjusted R2=0,312; F(2,4)=11,2; p=10-4; Std. Error of
estimate: 9,4%
Intercpt
RMSSD
VLF%

Beta

St. Err. of Beta

0,455
-0,296

0,126
0,126

B
45,52
0,273
-0,199

St. Err. of B
4,91
0,076
0,085

t(43)
9,28
3,62
-2,35

p-level
10-6
10-3
0,023

Table 3. Regression Summary for Dependent Variable: EKI
R=0,612; R2=0,374; Adjusted R2=0,329; F(3,4)=8,4; χ2(3)=19,9; p<10-3;
Std.Error of estimate:9,3%
Beta
Intercpt
RMSSD
VLF%
Stress Index

0,296
-0,338
-0,237

St. Err. of Beta
0,166
0,127
0,163

B
53,0
0,178
-0,227
-0,018
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St. Err. of B
7,1
0,100
0,086
0,012

t(42)
7,49
1,78
-2,65
-1,45

p-level
10-6
0,08
0,01
0,15

Completely expected was found negativelycorrelation Electrokinetic
Index with Plasma Colesterol as well as Klimov’s Atherogenicity Coefficient,
which together determines its on 56% (Table 4).
Table 4. Regression Summary for Dependent Variable: EKI
R=0,761; R2=0,580; Adjusted R2=0,560; F(2,4)=29,6; p<10-6; Std. Error of
estimate: 7,5%
Intercpt
Cholesterol
KAGC

Beta

St. Err. of Beta

-0,482
-0,473

0,103
0,103

B
100,45
-8,865
-4,654

St. Err. of B
9,05
1,887
1,010

t(43)
11,1
-4,70
-4,61

p-level
10-6
10-4
10-4

However Plasma Testosterone and Cortisol (but not Triiode-thyronin)
determines Electrokinetic Index positively.
In summary model of multiple regression with stepwise excluding are
currently two last parameters as well as Plasma Testosterone and relative Power
Spectral VLF HRV, which together determines EKI on 73% (Table 5).
Table 5. Regression Summary for Dependent Variable: EKI
R=0,868; R2=0,754; Adjusted R2=0,730;F(4,4)=31,4; χ2(4)=58,9; p<10-5; St.
Err. of estimate: 5,9%
Intercpt
Testosterone
Cholesterole
Klimov’s AGC
PS VLF

Beta

St. Err. of Beta

0,573
-0,410
-0,306
0,235

0,108
0,087
0,087
0,103

B
36,8
1,816
-7,525
-3,013
0,158

St. Err. of B
13,8
0,341
1,604
0,853
0,070

t(41)
2,66
5,33
-4,69
-3,53
2,27

p-level
0,011
10-5
10-4
0,001
0,028

Thus, Electrokinetic Index of buccal epithelium really rellects neuroendocrine regulation and metabolism of Cholesterol.
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PLASMA LEVELS PRINCIPAL ADAPTATION HORMONES AND
PARAMETERS OF IMMUNITY CLOSELY INTERACT
It is known that the nervous, endocrine and immune systems interact
closely with each other to form a three-pronged neuro-endocrine-immune
complex. However, results on power and even nature of the relationship
contradictory, so research in this area remain relevant. The aim investigation is
estimation of relationships between principal adaptation hormones and
parameters of immunity.
The study involved twentee volunteers – ten women and ten men aged 3376 years without clinical diagnose. In the morning on an empty stomach
determined content in plasma of blood principal adaptation Hormones: Cortisol,
Aldosterone, Testosterone, Triiod-thyronin as well as Calcitonin (by the ELISA
with the use of analyzers «Tecan» and «RT-2100C» and corresponding sets of
reagents from «Алкор Био», XEMA Co., Ltd and DRG International Inc.).
In portion of capillary blood counted up leukocytogram, on the basis of
which calculated its Entropy and Strain Index as well as determined Adaptation
Index according Popovych IL scale. Immune status evaluated on a set of I and II
levels recommended by the WHO. For phenotyping subpopulations of
lymphocytes used the methods of rosette formation with sheep erythrocytes on
which adsorbed monoclonal antibodies against receptors CD3, CD4, CD8,
CD22 and CD16 from company «Granum» (Kharkiv) with visualization under
354

light microscope with immersion system. The state of humoral immunity judged
by the concentration in serum immunoglobulins classes G, A, M (ELISA,
analysator «Immunochem», USA) and circulating immune complexes (with
polyethylene glycol precipitation method).
About phagocytic function of neutrophils judged by activity (percentage
of neutrophils, in which found microbes - Phagocytic Index), intensity (number
of microbes absorbed one phagocytes - Microbial Count) and completeness
(percentage of dead microbes - Killing Index) phagocytosis of museum cultures
Staphylococcus aureus (ATCC N 25423 F49) and Escherichia coli (O55 K59)
obtained from chemical-bacteriological laboratory of hydrogeological regimeoperational station spa Truskavets’.
Results processed by methods of cluster (k-means clustering) and
canonical analyses, using the software package «Statistica 5.5».
In the first stage of analysis, the information field hormones was formed
four clusters - homogeneous group (Table 1). Cluster N1 contains 5 cases with
drastically hypercortisolemia and moderately hypercalcitoninemia; 5 other cases
characterized moderately hypercortisolemia and borderline level of Triiodthyronin, reflected chronic stress. Majority cases (Cluster N3) characterized
upper borderline level of Cortisol, while in 5 cases hormonal costellation is
normal but with lower borderline level of Cortisol.
Popovych’s Adaptation Index in 25 cases make 1,95 (n=8), 1,70 (n=2)
and 1,46 (15), reflecting harmonious adaptation while in 15 cases make 0,98
(n=8), 0,74 (n=5) and 0,50 (2), reflecting disharmonious adaptation
Table 1. Cluster Means
Variables
Cortisol, nM/L
Calcitonin, ng/l
Triiod-Thyronin, nM/L
Testosterone, nM/L
Aldosterone, pM/L
Portio of Norm
Cortisol (405 nM/L)
Calcitonin (5,5 & 13,95 ng/l)
Triiod-Thyronin (2,20 nM/L)
Testosterone (2,3; 25,2 nM/L)
Aldosterone (238 pM/L)
Z-score
Cortisol (CV=0,315)
Calcitonin (CV=0,492)
Triiod-Thyronin (CV=0,222)
Testosterone (CV=0,253)
Aldosterone (CV=0,100)

Cluster
Cluster
Cluster
Cluster
N1(n=5)
N2 (n=5)
N3 (n=25)
N4 (n=5)
1297±88
875±24
600±14
317±17
8,3±1,0
3,2±1,1
6,9±0,7
5,0±2,0
2,15±0,27
2,99±0,65
2,20±0,17
1,71±0,22
3,92±1,04
3,37±1,22
7,76±1,07
7,10±2,34
244±8
240±3
244±3
239±7
Portio of Norm=Variable/Mean Norm
3,62±0,62* 2,16±0,06* 1,48±0,03* 0,78±0,04*
1,54±0,15*
0,90±0,28
1,11±0,13
0,92±0,35
1,02±0,13
1,42±0,31
1,05±0,08
0,81±0,11
0,87±0,16
0,89±0,10
1,04±0,09
1,25±0,22
1,03±0,03
1,01±0,03
1,03±0,01
1,00±0,03
Z-score=(Portio of Norm - 1)/Coefficient of Variation
8,32±0,87* 3,69±0,19* 1,53±0,11* -0,69±0,13*
1,10±0,31*
-0,21±0,56
0,23±0,26
-0,17±0,72
0,11±0,60
1,98±1,44
0,22±0,37
-0,87±0,50
-0,63±0,50
-0,33±0,27
-0,07±0,28
0,29±0,45
0,28±0,33
0,11±0,27
0,27±0,14
0,04±0,30
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Coefficient of canonical correlation (R) parameters of Immunity with
Cortisol level makes 0,88 (p<10-5), with Testosterone current level 0,57
(p=0,014), while with level normalized by Sex 0,70 (p<10-3), with Calcitonin
current level 0,62 (p=0,004) as well normalized level 0,55 (p=0,013), with
Aldosterone 0,47 (p=0,028) and with Triiod-thyronin 0,45 (p=0,042). Among
information parameters closely correlated with Hormones constellation
Leukocytogram Strain Index (R=0,76) and Popovych’s Adaptation Index
(R=0,74), while moderately correlated Entropy of Immunogram (R=0,47) as
well as Entropy of Leukocytogram (R=0,42). Among current parameters of
Immunity significantly correlated with Hormones constellation relative levels of
Eosinophiles (R=0,65), Stubnucleary Neutrophiles (R=0,49), Monocytes
(R=0,47) as well as CD8+ T-Lymphocytes (R=0,43) and 0-Lymphocytes
(R=0,43), Intensity Phagocytose by Neutrophiles of Staphylococcus aureus
(R=0,51) and Escherichia coli (R=0,48), serum levels of Immunoglobulines A
(R=0,46) and G (R=0,44) as well as Circulating Immune Complexes (R=0,45).
Coefficient of canonical correlation between Hormones constellation, on the one
hand, and parameters of Immunity, on the other hand, makes 0,966 (R2=0,933;
χ2(161)=197; p=0,028).
Conclusion. Between principal adaptation hormones and parameters of
immunity exist in general strong canonical correlation, but connections are
mixed.

Mizerska Krystyna
Akademii Polonijnej w Częstochowie
Полонійна академія в Ченстохові
Польща
PROBLEMY OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH NA CHOROBĘ
ALZHEIMERA
Podstawowym objawem choroby Alzheimera są zaburzenia aktywności
poznawczej. W miarę postępowania choroby, tzn. w miarę pojawiania się coraz
większych uszkodzeń mózgu, rozwija się proces otępienny, którego właściwa
postać ujawnia się w końcowym stadium choroby]. W dużym uproszczeniu
można powiedzieć, że choroba Alzheimera przebiega w trzech zasadniczych
stadiach.
W pierwszym z nich podstawowym symptomem są specyficzne
zaburzenia pamięci operacyjnej. Polegają one na trudnościach w
zapamiętywaniu nowej informacji. Patologiczna nietrwałość śladu
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pamięciowego przyspiesza zapominanie, powoduje niemożność przypomnienia
informacji.
W drugim stadium, w miarę postępu choroby, oprócz wymienionych
zaburzeń zapamiętywania pojawiają się trudności w zakresie pamięci dawnej,
tzn. w przypominaniu tego, co zdarzyło się kiedyś w życiu pacjenta i tego, czego
nauczył się kiedyś w szkole]. Jednocześnie pojawiają się zaburzenia w innych
sferach aktywności poznawczej, np. w procesie spostrzegania i działania w
przestrzeni bądź w zakresie mowy czy tez w procesach myślenia.
W trzecim stadium choroby Alzheimera, oprócz zaburzeń wszystkich
procesów poznawczych, następuje rozpad nabytych umiejętności – i jest to
otępienie właściwe, mające charakter nieodwracalny.
Zaburzenia aktywności poznawczej w chorobie Alzheimera pojawiają się
w sposób określany jako podstępny, zdradliwy. I zanim na podstawie różnych
technik obrazowania mózgu uzyskamy potwierdzenie wstępnego rozpoznania,
może upłynąć nawet kilka lat. Zależy to w dużym stopniu od potencjału
intelektualnego pacjenta, a konkretnie od mechanizmów kompensacyjnych
danej osoby, innymi słowy od plastyczności mózgu i radzenia sobie w trudnych
sytuacjach.
Choroba Alzheimera spowoduje konieczność przygotowania najbliższego
otoczenia chorego – mieszkania tak aby choremu zapewnić bezpieczeństwo.
Wszystkie zmiany, jakie chcemy wprowadzić nie mogą być zbyt radykalne ani
gwałtowne, gdyż mogą one powodować poczucie zagubienia u chorego,
dezorientację i przestraszyć go. Jeśli chory pozostaje sam w mieszkaniu trzeba
mu ułatwić funkcjonowanie]. Aby uczynić mieszkanie chorego bezpiecznym i
przyjaznym należy:
– usunąć przeszkody na drodze chorego: usunąć chodniki i dywaniki,
aby uchronić chorego od poślizgnięcia się, zabezpieczyć schody, usunąć lub
przestawić bliżej ściany drobne meble, pochować drobne przedmioty, bibeloty,
porcelanę itp.;
– należy trzymać pod kluczem ostre przedmioty, zapałki, dokumenty,
klucze do mieszkania i samochodu, rachunki i leki oraz substancje chemiczne i
środki czystości;
– uniemożliwić choremu dostęp do urządzeń mechanicznych, np. do
kosiarki, robota, miksera, lutownicy, itp.;
– odłączyć dostęp gazu i wody, gdy chory zostaje sam w domu;
– usunąć ze wszystkich drzwi zasuwki i haczyki, aby chory nie mógł
zamknąć się od środka;
– w łazience zainstalować uchwyty i, o ile to możliwe, zastąpić wannę
bezpieczniejszą dla chorego i wygodniejszą dla opiekuna kabiną prysznicową;
– w wannie i pod prysznicem stosować maty przeciwpoślizgowe;
– sprawdzać termin przydatności produktów spożywczych, aby chory
pod naszą nieobecność nie zjadł czegoś, co może mu zaszkodzić;
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– aby ułatwić orientację chorego na drodze z pokoju do innych
pomieszczeń, warto oznakować jego trasę za pomocą światła i znaków
graficznych (np. na drzwiach toalety, kuchni, drzwiach wejściowych umieścić
rysunki i napisy, które ułatwią choremu rozpoznanie miejsca);
– w zasięgu wzroku chorego należy umieścić zegar ścienny z dużą
tarczą i wyraźnie zaznaczonymi cyframi oraz kalendarz, co pomoże choremu w
orientacji w czasie;
– pomocne jest też stosowanie tablicy, na której pozostawimy polecenia,
przypomnienia i informacje dla chorego;
– przy telefonie umieszczony powinien być wykaz ważnych numerów
telefonicznych.
Opiekę ułatwi planowanie zadań na każdy dzień i wykonywanie
czynności według tego samego schematu i o tych samych porach. Regularny
tryb życia pozwoli uniknąć nieprzewidzianych sytuacji, wzmocni poczucie
bezpieczeństwa chorego, a opiekunowi pomoże w radzeniu sobie z licznymi
obowiązkami. Dobre zaplanowanie i organizacja dnia pozwoli opiekunowi na
wykrojenie czasu na odpoczynek.
Jeżeli chory ubiera się jeszcze samodzielnie, nie należy przejmować się
drobnymi niepowodzeniami. Nie denerwować się, jeśli te czynności zabierają
mu dużo czasu. Nie wyręczać chorego, jeśli to nie jest konieczne. Gdy chory
sam wychodzi z domu, warto wszyć do jego odzieży, na wypadek zagubienia
się, informacji z telefonem do opiekuna.
Jeśli sytuacja tego wymaga, przygotować należy choremu ubranie i
ogranicz pomoc do podawania kolejnych części garderoby. Z czasem chory nie
będzie potrafił samodzielnie sobie poradzić i ubranie się będzie ponad jego
możliwości.
Zabiegi higieniczne chorego powinny być rutynową i zaplanowaną
czynnością, wymagającą z czasem udziału opiekuna. Część chorych może
przestać dbać o higienę, a wręcz nie chcieć się myć. Trzeba więc ich zachęcać i
stwarzać spokojną atmosferę związaną z czynnościami higienicznymi. Należy
wystrzegać się poganiania chorego i kłótni z nim. Jeśli chory korzysta z wanny,
kąpiel ułatwi specjalna ławeczka. Należy pamiętać o umieszczeniu w wannie
maty przeciwpoślizgowej.
Chorego leżącego można myć bezpośrednio w łóżku. Poproś pielęgniarkę
środowiskową, aby nauczyła Cię tego. Należy również dbać o higienę jamy
ustnej, uszu, głowy i części intymnych. Mężczyźni będą potrzebowali pomocy
przy goleniu.
Ważne jest, aby chory odżywiał się regularnie. W chorobie Alzheimera
nie stosuje się szczególnej diety, ale chory powinien spożywać urozmaicone
potrawy i pić dużo płynów. Dopóki to możliwe powinno się spożywać posiłki
razem z chorym.
Choremu coraz trudniej będzie posługiwać się sztućcami. Z czasem
będzie jadł wszystko tylko łyżką, a potem może też jeść palcami. Musimy się
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pogodzić z tym, że ta czynność nie przebiega tak jak dawniej, że chory może
podczas jedzenia coś wylać lub nakruszyć. Pamiętajmy że ważne jest, aby jak
najdłużej jadł samodzielnie.
Jeśli chory mieszka sam, musimy liczyć się z tym, że zapomni zjeść, lub
przeciwnie, będzie stale podjadał. Przyjmowanie posiłków wymaga więc
kontroli.
Chory powinien przyjmować leki pod kontrolą. Nie można zawierzać
zapewnieniom chorego, że brał lek. Nawet stosowanie specjalnych pudełek na
leki może być zawodne. Leki przechowywać powinno się w bezpiecznym
miejscu, bez dostęp do nich chorego. Sprawdzać termin ważności leków.
Stosować dawki przepisane przez lekarza. Chorym, którzy uporczywie
odmawiają przyjęcia leku, próbujemy podawać je w potrawach, łatwych do
połknięcia, np. w budyniu, kisielu, itp.
Ważnym elementem opieki jest wypełnienie każdego dnia zajęciami
przeznaczonymi dla chorego.
Rozpoznanie choroby Alzheimera nie oznacza, że chory nie może już
niczego robić. Utrzymanie aktywności chorego – zarówno umysłowej jak i
ruchowej – jest bardzo ważne dla chorego, a także daje czas i wytchnienie
opiekunowi. Nie należy chorego wyręczać w czynnościach codziennych, które
może sam wykonywać, choć zrobi to gorzej niż przed chorobą. Zmywanie,
odkurzanie, prace w ogrodzie, podlewanie kwiatków, itp. to zadania, które
samodzielnie lub pod okiem opiekuna chory może wykonywać jeszcze przez
długi czas.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПАРАМЕТРАМИ ГАЗОРОЗРЯДНОЇ
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ І НЕЙРО-ЕНДОКРИННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ
Оцінки інформативності методу газорозрядної візуаліації (ГРВ,
синоніми:
кірліанографія,
електрофотоніка,
біоелектрографія)
неоднозначні, тому дослідження зв’язків між параметрами ГРВ, з одного
боку, і параметрами функціональних систем організму – з іншого боку,
вельми актуальне.
Об’єктом дослідження були 20 практично здорових волонтерів обох
статей віком 33–76 років, обстежених двічі з інтервалом 7 днів. В
базальних умовах реєстрували біоелектрограму ГРВ-камерою Короткова
К.Г. (в-ва «Биотехпрогресс», СПб, РФ), варіабільність ритму серця
апаратно-програмним комплексом «Кардіолаб+ВСР» (в-ва «ХАІ Медика»,
Харків), визначали рівень в плазмі головних гормонів адаптації: кортизолу,
трийодтироніну,
тестостерону
і
кальцитоніну
(твердофазним
імуноферментним методом на аналізаторі «RT-2100C»).
Результати оброблені методом канонічного кореляційного аналізу за
програмою «Statistica 5.5».
Виявлено, що коефіцієнти канонічної кореляції тієї чи іншої
констелляції параметрів ГРВ становлять з рівнем тестостерону
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0,81 (p<105), кортизолу 0,66 (p<10-3), кальцитоніну 0,61 (p<10-3),
трийодтироніну 0,60 (р=0,007), альдостерону 0,48 (р=0,022).
Стосовно параметрів вегетативної регуляції найтісніші зв’язки
параметрів ГРВ виявлені саме з інтегральними параметрами: стресіндексом Баєвського (R=0,80; p<10-5) і індексом LF/HF (R=0,76; p<10-4),
тоді як з їх компонентами зв’язки слабші, зокрема з AMo (R=0,70; p<10-3),
DX (R=0,63; p<10-3) і Мо (R=0,62; p<10-3), з одного боку, та LF (R=0,62;
p<10-3) і HF (R=0,41; p=0,034) – з іншого боку.
Варті уваги зв’язки з іншими спектральними компонентами
варіабільності ритму серця: VLF (R=0,66; p=0,006) і ULF (R=0,66; p=0,001), а
також часовими параметрами: Cv (R=0,66; p=0,003) і SDNN (R=0,51; p=0,013).
В цілому, канонічна кореляція між параметрами ГРВ, з одного боку,
і нейро-гормональної регуляції – з іншого боку, виявилась дуже сильною:
R=0,97; χ2(198)=264; p=0,001 (рис. 1).
При цьому суттєві позитивні факторні навантаження на радикал
ГРВ дають: асиметрія третьої чакри (Маніпура), зареєстрована як без
фільтра (R=0,47), так і з фільтром (R=0,37), другої чакри (Свадхістана) з
фільтром (R=0,36) і сьомої чакри (Сахасрара) без фільтра (R=0,30), а також
ентропія (R=0,40) і коефіцієнт форми (R=0,36) газорозрядного зображення
у лівій проекції без фільтра. Натомість негативні факторні навантаження
дають: асиметрія шостої (Аджна) (R=-0,39) і п’ятої (Вішудха) (R=-0,32)
чакр, зареєстрована без фільтра (R=0,47) і енергія чакри Сахасрара без
фільтра (R=-0,35), а також площа газорозрядного зображення у лівій
проекції без фільтра (R=-0,24).
З другого боку, нейро-гормональний радикал отримує суттєві
протилежні факторні навантаження від рівнів тестостерону (R=0,77) і
кортизолу (R=-0,69), а також стрес-індесу Баєвського (R=-0,58).
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Рис. 1. Канонічна кореляція між параметрами газорозрядної візуалізації
(вісь Х) і нейро-гормональної регуляції (вісь Y)
Отже, параметри газорозрядної візуалізації об’єктивно відображують
стан нейро-гормональної регуляції.
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МІЖСЕКТОРАЛЬНИЙ ПІДХІД У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ОХОРОНІ
ЗДОРОВ’Я
Актуальність проблеми збереження здоров’я населення підкреслена
тим, що за останні п’ять років принципово змінилось ставлення до цього
питання керівників і лідерів країн-членів ВООЗ. Світові лідери визнали
існування загрози неінфекційних захворювань для розвитку людства.
ВООЗ, як стратегічна міжнародна організація, прийняла низку документів,
що визначили основні ризики і загрози щодо здоров’я населення в
глобальних масштабах та базисні стратегії щодо збереження та охорони
здоров’я в ХХІ столітті.
В світлі цих документів валеологія, як наука про сутність здоров’я та
його забезпечення, набуває нового сенсу та має вийти за межі освітньої
галузі, а також поширити розроблені технології збереження здоров’я в
стратегії розвитку всіх галузей господарювання, що обґрунтовано в
матеріалах ВООЗ «Health in the all Policy» (2014 р.).
В Україні, як країні-члені ВООЗ, мають реалізовуватися стратегії
ВООЗ, перелік яких визначений як глобальні цілі, що необхідно досягти до
2025–2030 рр. Глави держав Європи одноголосно прийняли на себе
зобов’язання по організації зусиль всього суспільства для вирішення цієї
проблеми.
19–20 січня 2016 року у Женеві в Штаб-квартирі ВООЗ відбулася нарада
«Міжсекторальна взаємодія та врахування принципу «Здоров’я у всіх
стратегіях» на основі Хельсінських заяв «Здоров’я у всіх стратегіях» і
«Принцип врахування інтересів здоров’я у всіх стратегіях», які можна вважати
запропонованою методологією та підходами до реалізації стратегії ВООЗ.
Базисні завдання цієї стратегії наступні:
– «До 2030 року зменшити на третину передчасну смертність від
неінфекційних захворювань за допомогою профілактики, лікування,
підтримки психічного здоров’я та благополуччя.
– Покращувати профілактику та лікування залежності від
психоактивних речовин, в тому числі зловживання наркотичними засобами
та алкоголем».
Наведені завдання є також базисними для стратегії забезпечення
здорового способу життя та стратегій щодо збереження здоров’я в усіх
державних секторах, приватному секторі, громадянському суспільстві в
цілому, підкріплені відповідними дослідженнями в наукових колах.
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Слід зазначити, що проведені наради ВООЗ практично є важливим
кроком в управлінні, що визначають в менеджменті як «зворотний
зв’язок», який дозволяє виправити і скорегувати подальшу реалізацію
задекларованої стратегії, використати при необхідності нові технології і
ресурси. Так, в останні три роки були розроблені спільні швейцарськоукраїнський та нідерландсько-російський проекти щодо профілактики
неінфекційних захворювань, що, на думку експертів ВООЗ, потребувало
більшої імплементації в національні заходи.
Пропонується поширення найостанніших наукових знань, наявних
фактичних даних і міжнародного досвіду щодо того, як розвивати і
зміцнювати
національні
заходи
з
запобігання
неінфекційним
захворюванням, а також узагальнення і поширення прикладів кращого
досвіду в розробці, здійсненні та моніторингу багатосекторальних
національних заходів.
Були відмічені новаторські підходи, труднощі і можливості,
пов’язані зі скороченням факторів ризику щодо запобігання неінфекційним
захворюванням, до яких віднесені зміни оподаткування шкідливих
продуктів (що містять трансжири), обмеження їх маркетингу, зміни
технологій тощо. Важливим заходом є утворення сприятливих умов для
здорової поведінки людей: організація Центрів здоров’я, надання
необхідної інформації щодо здорового харчування, здорової фізичної
поведінки.
Останнім часом в Україні в рамках міжнародних програм
проводиться відповідна профілактична робота серед людей похилого віку з
попередження гіпертонічних криз, загроз діабету засобами корекції
харчування, соціально-психологічної адаптації. Значної уваги потребує
корекція здоров’я вимушених внутрішніх мігрантів, учасників бойових
дій. Утворюються нові та спеціалізуються ті, що мають схоже спрямування
досліджень, навчальні та профілактичні заклади для покращання здоров’я
населення в сучасних умовах України. Зокрема, активну роботу здійснює
Львівський католицький університет, впроваджуючи ізраїльський досвід
щодо збереження здоров’я населення в умовах перманентних бойових дій.
Таким чином, викликом сьогодення щодо збереження здоров’я
населення в Україні є накопичення суспільно-економічних негараздів та
стресогенних факторів гібридної війни. При цьому вчені підкреслюють
негативний вплив так званого вторинного стресу, що має більш глибокий
вплив на психіку, когнітивні характеристики та є підґрунтям для депресії
та суїциідальної загрози.
Характерним в сучасній стратегії ВООЗ є те, що до її реалізації
залучені приватні структури та підвищена відповідальність влади.
Зокрема, уряди на всіх рівнях несуть відповідальність за вироблення
державної політики, яка враховує інтереси охорони здоров’я, а також за
прийняття належних заходів у всіх відповідних секторах.
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КІБЕРНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОЗДОРОВЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у
промислово розвинених країнах лише чотири хвороби: атеросклероз та
його ускладнення (ішемічна хвороба серця, інсульт, інфаркт міокарда та
ін.), гіпертонічна хвороба, рак і цукровий діабет у середньому та похилому
віці є причинами смерті 75 відсотків людей. Тут слід зауважити, що
головною причиною цих захворювань є стрес, насамперед психоемоційний. Стрес пошкоджує клітини та веде їх до загибелі у
найважливіших органах та тканинах організму і може стати поштовхом до
виходу організму зі стану динамічної рівноваги, у якій він перебуває. Тому
при дослідженні кількості та якості здоров’я людини при формуванні
індустрії здоров’я, необхідно виходити з вивчення систем регуляції станів
організму, як основи надійності гомеостазу.
З метою вибору адекватних методів, моделей та алгоритмів оцінки,
аналізу і прогнозування надійності організму, кількості та якості його
здоров’я, пропонується вибрати для дослідження систему «людина –
середовище», де стресорами можуть виступати будь-які з емоційних,
фізіологічних, фізичних чи хімічних впливів (нехай це радість, печаль,
горе, хвилювання, больові подразнення, зміни атмосферного тиску,
космічної радіації, вологості середовища, приймання ліків, споживання
продуктів харчування, навіть проста фізіотерапевтична процедура тощо),
підвищення активності яких приводить у дію механізм стресу. Але чи
постраждають при цьому серце, нирки, шлунково-кишковий тракт чи
мозок значною мірою залежить від випадкових чинників та роботи систем
регуляції організму. В організмі, як у ланцюгу, рветься найслабша ланка,
хоча всі ланки однаково перебувають під навантаженням. Своєю чергою,
всяке захворювання зумовлює певний ступінь стресу, оскільки стимулює
організм до адаптації. Тому стрес бере участь у розвитку кожного
захворювання, і здоров’я людини слід розглядати як потенційну здатність
організму зберігати відповідну стійкість в умовах різких змін кількісних та
якісних характеристик триєдиного потоку сенсорної, вербальної та
структурної інформації. Правомірним тут можна вважати пошук таких
методів діагностики здоров’я людини, які б давали змогу інтегрально
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судити про стани організму на різних стадіях його адаптації до умов
зовнішнього середовища. В основі методів діагностики, як правило,
лежить дослідження діяльності систем регуляції організму людини. Тому
вони підлягають більш детальному вивченню, виходячи з кібернетичних
позицій до моделювання процесів регуляції.
Здатність організму формувати стан напруження, тривалий час його
підтримувати без виснаження і виникнення захворювань визначається
властивостями нервової, ендокринної та інших фізіологічних систем. При
дії будь-яких стресогенних чинників виникає збудження особливого
відділу нервової системи – симпатоадреналової системи, яка, по суті,
негайно перебудовує функції організму, забезпечуючи його напруження.
До цієї системи входять нервові клітини (нейрони) та мозкова частина
наднирникових залоз, які виділяють специфічні речовини: медіатор і
гормон, відповідно, норадреналін та адреналін. Ці речовини прискорюють
обмін речовин та забезпечують глюкозою тканини, стимулюють роботу
серця і підвищують кровообіг мозку, підвищують тонус м’язів,
стимулюють нервові процеси в головному мозку та психічну діяльність.
Але до тривалої активації симпатоадреналова система не здатна, і
збереження стійкого напруження організму протягом тривалого часу
визначається тим, що норадреналін і адреналін стимулюють певні залози
ендокринної системи. Ендокринні залози можуть перебувати у стані
підвищеної активності тривалий час. Якщо стадія тривоги в основному
визначається напруженням симпато-адреналової системи, то стадія
резистентності – напруженням таких важливих ендокринних залоз, як
гіпофіз та коркова частина наднирників. Гіпофіз виробляє
адренокортикотропний гормон (АКТГ), який стимулює кору наднирників,
а вона, своєю чергою, виробляє кортизол та інші гормони, які отримали
назву глюкокортикоїдів. Глюкокортикоїди в основному визначають
здатність організму тривалий час підтримувати стан напруження. Процеси,
які при цьому виникають в організмі, спрямовані на підтримку
артеріального тиску в об’ємі циркулюючої крові. Здійснюється це завдяки
взаємодії
гормонів
кори
наднирників
глюкокортикоїдів
і
мінералокортикоїдів (альдостерону), катехоламінів, антидиуричного
гормону (АДГ) та біологічно активної речовини реніну, який виробляється
у нирках і стимуляція вироблення якого здійснюється завдяки
послабленню кровообігу. Він, своєю чергою, запускає систему
ангіотензин-альдостерон-антидиуретичний гормон, дія кожного з
компонентів якої спрямована на затримку рідини у організмі і запобігає
падінню артеріального тиску. Механізми дії даних компонент різні. АДГ
сприяє зворотному всмоктуванню рідини у ниркових канальцях,
ангіотензин підвищує тонус судин та стимулює утворення альдостерону у
наднирниках, який затримує іони натрію в організмі, запобігаючи втраті
рідини та падінню артеріального тиску. Описані процеси безпосередньо
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стосуються підтримки активності життєво важливих органів, особливо
серця, легенів та мозку, тому при побудові кібернетичної моделі загальної
реакції людини на стрес їх обов’язково необхідно враховувати.
Виходячи з теорії кібернетичного регулювання, на основі наведених
уявлень про механізми нейрогуморальної регуляції, можна відзначити, що
останню доцільно відобразити у вигляді кібернетичної системи (рис. 1).
Вона, за рахунок наявності зворотних зв’язків, працює як система регуляції
за відхиленням. Завданням регулювання даної системи регуляції є
виведення симпатичної нервової системи у необхідний стан Y*, при якому
синтез адреналіну та норадреналіну перебуває у нормі. Однак регулювання
як спосіб управління опирається на інформацію про стан об’єкта
регулювання, отриману каналом зворотного зв’язку, і її достатньо для
синтезу управління Х – ацетилхоліну. Це дає можливість визначити
нев’язку [Y*-Y], тобто знайти, наскільки стани об’єкта управління відмінні
від необхідного.

Рис. 1. Система нейрогуморальної регуляції станів організму людини
Запропонована кібернетична модель реакції людини на стрес може
бути покладена в основу методології організації різного роду
оздоровлювальних систем та технологій діагностики здоров’я людини. Ці
технології мають бути орієнтованими на підвищення стійкості систем
регуляції організму людини, його резистентності до дії зовнішніх
чинників, кількості та якості здоров’я. Дана модель дає підставу для
висновку, що оздоровлювальний процес людини доцільно організовувати
за системою «діагностика – прогноз – терапія» і тут мають бути
присутніми зворотні зв’язки, які б допомагали постійно слідкувати за
станами оздоровлювального процесу, за прийняттям оптимальних рішень
щодо вибору ефективних технологій та підходів щодо їхньої корекції.
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ДО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ СПА-ІНДУСТРІЇ
Wellness з економічної точки зору можна розглядати як пакет послуг,
що включає елементи фізичної культури та красоти, здорового харчування
(у т.ч. й дієтичного), релаксації та медитації, освітніх послуг. У той же час
Myers et al. (2005) визначає Wellness як спосіб життя орієнтований на
оптимальне здоров’я та благополуччя, у якому тіло, розум та дух
інтегровані в особисте життя більш сильно, ніж сьогоденна інтеграція
людини та природи. Невід’ємною складовою Wellness є СПА (від лат.
Sanus per Aquam – здоров’я за допомогою води, Sanitas pro Aqua – здоров’я
через воду) – це комплекс оздоровчих процедур з використанням прісної,
мінеральної, морської води,а також морських водоростей, солей, пелоїдів.
Утім, сучасна СПА-індустрія не обмежується лише СПА-процедурами, але
й має забезпечити інтеграцію традиційних гідротерапевтичних і
бальнеотерапевтичних процедур з іншими оздоровчими послугами (догляд
за обличчям та тілом, масаж, здорове харчування, ароматерапія,
фітотерапія, альтернативні методи оздоровлення та релаксації тощо).
Дослідження свідчать, що більшість користувачів СПА-послуг
бажають отримати насолоду від природного середовища та красоти
ландшафту; відпочити у заспокійливих, комфортних і якісних умовах;
отримати користь для власного здоров’я та благополуччя; відчути
безпечність і турботу про себе; відвідати термічні, гідротерапевтичні та
бальнеотерапевтичні
процедури;
обслуговуватися
освіченим
та
висококваліфікованим персоналом; адекватне співвідношення ціна/якість
(Erfurt-Cooper et al., 2009). Отже, успішність розвитку СПА-індустрії
залежить не лише від матеріального оснащення центрів, але й від
професіоналізму обслуговуючого персоналу. Як свідчать соціологічні
опитування, у нашій країні СПА-послуги не виправдовують сподівань їх
споживачів, саме через недостатність професійних компетенцій
працівників. СПА-індустрія є складним конгломератом прикладних
аспектів різних галузей знань, а тому вимагає визначення компетенцій,
якими мають володіти кадри для СПА-індустрії.
Відзначимо, що в нашій країні не існує державного стандарту, що
регламентує умови надання СПА-послуг населенню. У зв’язку з цим,
кадрове забезпечення даного сектору економіки складається переважно
внаслідок міграції спеціалістів із споріднених напрямів діяльності. Досить
часто, це особи, що пройшли короткотривалі курси, семінари та тренінги
та не мають системних знань з різних складових здоров’я людини. Так,
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гідротерапевтичні, бальнеотерапевтичні процедури та процедури з
теплолікування у СПА-індустрії відпускаються переважно середнім
медичним персоналом, які не мають достатніх компетенцій у сфері
обслуговування та санології. Найбільш розвиненою є мережа підготовки
фахівців СПА-індустрії, що спеціалізуються на естетичній косметології.
Ця система підготовки подібна до міжнародної системи та не вимагає
наявності вищої освіти, достатнім є проходження професійних курсів з
оволодінням практичними навичками, пов’язаними з функціональними
обов’язками (косметологія, манікюр, педикюр, перукар), з подальшим
проходженням тренінгів, курсів з оволодіння окремими новітніми
техніками.
На нашу думку, кадрове забезпечення СПА-індустрії у нашій країні
сьогодні має найбільший потенціал для медичних СПА-центрів, основним
ядром якого є високваліфіковані лікарі різних спеціалізацій. Це
зумовленою наявністю сталої та розвинутої системи професійної
підготовки та перепідготовки медичних працівників, а також
впровадженою системою стандартизації, сертифікації та ліцензування
медичних послуг. До того, ж навички роботи на новітньому діагностичнолікувальному обладнанні, яким устатковуються сучасні медичні СПАцентри, можуть бути набуті лікарями під час стажувань або тренінгів, які
досить часто проводяться за кошти виробників цих товарів.
Можемо відзначити, що в останнє десятиріччя в Україні активно
розвивається система підготовки фахівців з менеджменту, маркетингу,
організації
готельно-ресторанного
та
рекреаційно-туристичного
обслуговування в об’єктах СПА-індустрії, що знаходить відображання у
появі нових магістерських програм та спеціалізацій. Це сприяє просуванню
товарів СПА-індустрії на внутрішньому та міжнародному ринках,
розширює спектр рекреаційно-аніматорських послуг, удосконалює систему
сервісного обслуговування споживачів та формуванню корпоративної
культури.
Сектор СПА-індустрії пов’язаний з релаксацією та методами
боротьби
зі
стресом
також
може
бути
забезпечений
висококваліфікованими спеціалістами в галузі психології та психіатрії,
підготовка яких в Україні має багаторічну історію. А оволодіння новими
психотехніками з правом їх практичного застосування реалізується через
систему сертифікації, яка проводиться громадськими професійними
спільнотами.
У той же час, в основі філософії об’єктів СПА-індустрії (за винятком
медичних СПА-центрів) лежить холістичний підхід до здоров’я людини, а
основними споживачами її послуг є здорова людина або людина у
преморбідному стані. Тобто, особи, які безпосередньо відпускають СПАпроцедури у їх класичному розумінні повинні володіти комплексом знань з
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профілактичної медицини, санології, курортології, рекреалогії, психології,
педагогіки та сервісного обслуговування.
В межах діючих стандартів підготовки фахівців з вищою освітою,
можемо відзначити, що найбільшою мірою холістичний підхід до здоров’я
закладений в систему підготовки за напрямом підготовки «Здоров’я
людини». Підтвердження цього можуть бути знайдені у характері
працевлаштування випускників даного напряму підготовки за останні 5
років у секторах СПА-індустрії. Відзначимо, що переваги в отриманні
подібних робочих місць мають випускники напряму підготовки «Здоров’я
людини» («Валеологія») з попереднім набуттям освітньо-кваліфікаційного
рівня молодший спеціаліст за напрямом підготовки «Медицина». Це вказує
на необхідність перегляду програм професійної підготовки фахівців з
СПА-процедур.
Прийняття нових нормативно-законодавчих актів у сфері вищої
освіти – Постанов КМУ «Про затвердження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти» (№ 266 від 29.04.2015 р.), «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти» (№ 1187 від 30.12.2015
р.), Наказу МОН України № 1151 від 06.11.2015 р. «Про особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» –
дає можливість впровадження програм підготовки фахівців з СПАпроцедур в системі вищої освіти шляхом розробки нових державних
стандартів вищої освіти. Спираючись на Наказ МОН України № 1151 від
06.11.2015 р. підготовка фахівців з надання СПА-процедур може бути
успішно реалізована також і в межах нових напрямів підготовки «Фізична
реабілітація» (попередній напрям підготовки «Здоров’я людини»
(«Валеологія»)) та «Медична та психологічна реабілітація».
При озробці державних стандартів з вищої освіти для означених
напрямів підготовки доцільно було б врахувати сучасні тенденції розвитку
СПА-індустрії мають тенденцію до поєднання традиційних і
нетрадиційних підходів до оздоровлення, оздоровчих технологій Сходу та
Заходу, то для забезпечення високої якості надання СПА-послуг їх
безпосередні виконавці повинні володіти глибоким знанням будови
людського організму та біофізичних, біохімічних і фізіологічних,
психофізіологічних механізмів впливу цих процедур на організм людини.
Адже, безпечні, на перший погляд, оздоровчі техніки через невміле їх
використання може призвести до погіршення стану здоров’я споживачів
послуг. З іншого боку, прогресуюча поява нетрадиційних оздоровчих
технік, селекція яких не здійснюється системою їх стандартизації та
сертифікації, підвищує рівень особистої відповідальності спеціаліста щодо
їх практичного впровадження в перелік СПА-послуг, оскільки вони також
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можуть або негативно позначатися на стані здоров’я споживачів послуг,
або ж взагалі не мати оздоровчого ефекту, дискредитуючи основну мету
СПА-індустрії. Для того щоб не допустити цього, фахівець із СПА-послуг
повинен вміти виявляти фізичну природу фактора, що лежить в основі
нової оздоровчої техніки, та передбачувати можливі біофізичні, біохімічні
та фізіологічні механізми його впливу на організм людини. У той же час,
фахівці з надання СПА-послуг повинні чітко усвідомлювати єдність
фізичної, психічної, соціальної та духовної складових здоров’я, оскільки
порушення останніх трьох складових може призводити до розвитку
психосоматичної патології.
З іншого боку не можна забувати про психолого-педагогічну
складову підготовки фахівця з надання СПА-послуг, оскільки їх діяльність
повинна бути спрямована також на мотивування до споживання цих
послуг й формування культури споживання СПА-послуг різновікових
верств населення.
Ще один із аспектів, нетрадиційний для підготовки фахівців з галузі
знань «Медицина», який доцільно було б включити до переліку
компетенцій фахівців з надання СПА-послуг – це сервісне обслуговування,
оскільки СПА-індустрія – це індивідуальне обслуговування найвищого
рівня, в якому надані послуги повинні викликати не лише оздоровчі
ефекти, а й формувати почуття задоволення від їх використання, тобто
формування «позитивного динамічного стереотипу» у споживача послуг,
який би спонукав до повторного їх використання.
На сьогодні в Україні відсутні державні стандарти з надання СПАпослуг, у той же час у Російській Федерації, Республіці Білорусь, які мають
аналогічний рівень розвитку СПА-індустрії, подібні стандарти буди
прийняті у 2012 та 2014 роках відповідно. Ці стандарти не є ідеальними,
насамперед через те, що чітко не визначають співвідношення між
центрами СПА-індустрії та діючою системою державних санаторнокурортних закладів. Однак, позитивним моментом можна вважати
введення нової посади – СПА-технолог, який забезпечує надання таких
СПА-послуг як: лікувальні ванни, душі, гідромасаж, пелоїдотерапія,
альготерапія, псамотерапія, кріотерапія, банні процедури, скрабування,
гоммаж, укутування та обгортання, сінотерапія, стоун-терапія,
ароматерапія, музикотерапія, хромотерапія, аквамедитація, гало терапія.
Отже, система вищої освіти вимагає інтеграції зусиль науковопедагогічних кадрів та фахівців зі стратегічного планування розвитку
держави з метою розробки адекватних державних стандартів з вищої
освіти та введення нових професій до державного класифікатора, які б у
перспективі задовольняли б потреби одного з перспективних секторів
економіки – СПА-індустрії.
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