Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Громадська організація «Українська асоціація валеологів»

ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МАТЕРІАЛИ
XVІІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦІЇ
9 квітня – 10 квітня 2020 року

Харків – 2020

УДК 613(082)
ББК 51.204.Оя431
В15
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку /
Матеріали ХVІІI міжнародної науково-практичної конференції, 9 квітня –
10 квітня 2020 р., Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 79 с.

Конференція зареєстрована як міжнародна в Українському інституті
науково-технічної експертизи та інформації, м. Київ, посвідчення про
реєстрацію № 828 від 18 грудня 2019 р.
Конференція проводиться з ініціативи Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна і Української асоціації валеологів з
метою обговорення останніх досягнень науки про здоров’я – валеології,
актуальних питань валеологічної освіти та оздоровлення населення,
підготовки валеологів, нагальних проблем, що постають перед цим
науковим напрямком і визначення шляхів їх розв’язання.
Редакційна колегія: М. С. Гончаренко (головний редактор),
О. О. Коновалова, Г. М. Тимченко, Н. В. Самойлова.
Адреса ред. колегії: м. Харків, майдан Свободи, 6, к. 396.
Відповідальність за зміст статті несе автор

УДК 613(082)
ББК 51.204.Оя431
В15
© Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна, 2020
© Українська асоціація валеологів, 2020

ЗМІСТ
Стор.

ПЕДАГОГІКА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ………………………… 5
Гончаренко М. С. Соціальні аспекти розвитку синергетики в педагогічному
процесі……………………………………………………………………………………. 5
Возносименко Д. А. «Кейс-метод» у системі валеологічного спрямування
уроків математики……………………….......................................................................... 11
Горбань Д. Д., Горна О.І., Станішевська Т.І., Тимошенко О. В. Оцінка стану
здоров’я сучасного вчителя …………………………………………………………….. 14
Куйдіна Т. М., Кабацька О. В.,Старосельська Ю. І. Ставлення до здоров’я як до
наукової та світоглядної проблеми……………………….……………………………. 17
Ковалевич Д. О. Розвиток валеопедагогіки в Україні…………………..…………… 19
Long Feng The formation of political culture among students in the universities of the
People’s Republic of China, Ukraine and France………………………………………… 22
Милованова Т. Ю. Учнівський самоменеджмент……………………………………... 24
Підберезкіна Т. Є., Дудченко О. В., Кабацька О. В.,, Нейкалюк Н. Х.,
Лукашова В. Л. Формування в учнівської молоді здорового сприйняття світу
через художньо-естетичний напрям позашкільної освіти……………………………. 25
ТЕХНОЛОГІЇ ЗДОРОВ’Я……………………………………………………….. 27
Малишевська І. А. Здоров’язбережувальні технології інклюзивної
дошкільної освіти………………………………………………………………………… 27
Мельник І. С., Літвінова А. М. Сучасні підходи до побудови індивідуальних
оздоровчих програм у студентів………………………………………………...…….... 29
Тараненко Р. К., Титаренко Ю. Л. Застосування авторської арттерапевтичної
методики «Responsum tuum» в умовах освітнього середовища………………............ 30
Ткаченко А. В., Літвінова А. М. Десинхронози у людини…………………………. 32
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ…………………………………………….. 36
Гончаренко М. С., Камнєва Т. П. , Титар В. П. , Мізрахі В. М. ,
Шпаченко О. В. , Петренко Г. В. Дослідження зв’язку між тактильною дією
на шкіру пальців рук і активацією зорових центрів……………………..…………….. 36
Волошко Л. Б. Психологічна безпека як складова професійного здоровʼя
особистості……………………………………………………………………………….. 39
Пивоварчук В. С., Усенко О. О., Знайда А. О., Романюк О. В., Резнік О. І.,
Камінський В. В., Пивоварчук О. В. Управління здоров’ям людини способом
конструювання здоров’ятм (психовалеологія, числографіка – концентратори
здоров’я проти розповсюджених захворювань)……………………………………… 41
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ…………………………..45
Ковтун Е. В., Жадан Ю. Г. Особенности физиологических механизмов
адаптации к тренировочной нагрузке у студентов…………………….……………… 45
Ходієнко А. С., Літвінова А. М. Фізичні вправи в системі фізичної реабілітації…. 47
ЕКОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ……………………………………… 49
Мовчан Л. П., Строілова Д. В. Формування еколого-валеологічної свідомості
в учнів школи з застосуванням інноваційних технологій освіти………………........... 49
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ……… 52
Жигульова Е. О., Хомовська К. О. Професійна безпека фізичного терапевта як
складова охорони праці медичних працівників……………………………………….. 52
Прохорова Л. М., Гончаренко М. С. Вивчення стану здоров’я IT працівників….... 55

3

Сімонова С. А., Хоменко О. М. Аналіз адаптаційних реакцій серцево-судинної
системи за показниками варіабельності серцевого ритму підлітків-випускників з
різним рівнем навчального навантаження……………………………….………………57
Yoichi Arai The key to solving a mystery of cancer lies in a mitochondria……………… 59

ФІЛОСОФЬКІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНОЗНАВСТВА,
ЗДОРОВ’Я ТА ДУХОВНОСТІ…………………………………………............. 66
Коньков А. М. Культурна пам’ять як основа духовного здоров’я нації…………….. 66
ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я……………………………………………………… 69
Бутенко В. Р., Москвіна Н. О. Ставлення підлітків до проблеми суїциду…………. 69
Дехтярьова О. О., Самохіна А. С. Методи профілактики дезадаптації дітей у
закладах дитячої освіти……………………………….…………………………………. 71
Москвіна Н. О., Вербицька К. Х. Дослідження особливостей
підліткової депресії………………………………………………………………………. 73
Пушенко І. В., Світлакова Н. Н. Фізіометричні показники оцінки стану здоров’я
осіб молодшого шкільного віку………………………………………............................. 75

4

ПЕДАГОГІКА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

Гончаренко М. С.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Професор кафедри валеології, доктор біологічних наук
61022, м. Харків, майдан Свободи 4
099-314-55-52
m.goncharenko@karazin.ua
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИНЕРГЕТИКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ
ПРОЦЕСІ
Термін «синергетика», який виник для визначення міждисциплінарного
наукового напряму досліджує процеси хаотизації та самоорганізації у складних
фізичних, хімічних, соціальних та біологічних системах [3].
На переконання І. Пригожина, саме синергетика здатна виконувати функцію
нового світоглядного принципу. Використовуючи можливості інформатики, теорії
зображень, комп’ютерної технології, загальної теорії надійності, теорії систем і теорії
ігор, синергетика поступово почала поширюватися на соціальні науки. Особливу
привабливість вона має для дослідження таких складних систем, як людське
суспільство, систем, які здатні на «парадоксальну поведінку». Думка про креативні
якості хаосу, про світоглядно-методологічні потенції синергетики знаходить своїх
прихильників. Синергетика «вчить нас бачити світ інакше», «відкриває нові принципи
побудови складного еволюційного цілого із частин» [5].
Синергетика претендує на статус універсального узагальнення в описі процесів
реального світу.
Саме синергетичний підхід дає можливість ґрунтовно міждисциплінарно
дослідити освіту як реальну проблему та «уможливлення» буття і мислення в контексті
певних цінностей.
Синергетична методологія вносить принципово нові сюжети в світоглядну
теорію. Згідно з нею в центр наукової уваги ставляться не об’єкти, а взаємодія між
ними. В науковому дискурсі спостерігається зміщення акценту з аналізу стаду речей на
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процеси, в яких вони перебувають, на дослідження спрямованості і незворотності змін
[1, 2, 3].
«Поява синергетики в системі новітнього природознавства і поширення її
принципів у вигляді теорії самоорганізації систем на Всесвіт зумовила встановлення
глибинної єдності і навіть тотожностей діалектичних закономірностей розвитку
природи, Всесвіту і людського суспільства... У зв’язку з цим стає помітною тенденція
застосовувати принципи теорії самоорганізації систем (синергетики) та суспільства», –
відзначав академік В. Шинкарук [4].
Переваги синергетичного мислення полягають у тому, що воно забезпечує
цілісність світобачення. Під впливом синергетики виникла, зокрема, ідея
коеволюційного, тобто узгодженого розуміння еволюційних процесів у природі та
суспільстві. Завдяки синергетиці науковий дискурс дедалі більше позбавляється
конфронтаційності, збагачується принципом доповнення.
В соціальному аспекті розвитку українського суспільства, ми визнаємо особливу
роль соціальних підходів до управління освітніми системами за такими компонентами:
1. Цілеспрямований управлінський вплив, який складається з цілеполягання та
цілездійснення.
2. Соціальна
самоорганізація,
або
самоорганізовані
процеси
внутрішньоколективного регулювання.
3. Організаційний порядок, включає в себе як «продукти» минулої
управлінської діяльності, так і правила та норми відносин, що склалися
стихійно, відповідно сучасного стану постнекласичного періоду розвитку
світу та науки.
Окрім цього нагальними є такі питання:
1. Управління великими соціальними системами сьогодні стає національним
завданням. Від якості управління залежить розвиток держави.
2. Забезпечення високої якості управління вимагає істотного підвищення ролі
гуманітарної, психолого-педагогічної, управлінської і, насамперед, загальної
культури управлінця, керівника.
3. Сучасне підвищення ролі особистісного фактору в забезпеченні належної
ефективності суспільного виробництва вимагає зміни парадигми управління,
підсилює
значення
психолого-педагогічних,
морально-етичних,
загальнокультурних і організаційних принципів [2, 4].
Цілеспрямованої системи підготовки фахівців з управління соціальними
системами в Україні немає.
Проведений аналіз дозволяє визначити принаймні три основних аспекти
тлумачення синергетики:
• світоглядний – синергетика як нова форма діалогу людини з природою та
людини з людиною;
• концептуальний – синергетика як універсальна теорія самоорганізації
складних систем;
• методологічний – синергетика як міждисциплінарна методологія дослідження
розвитку складних систем [1–4].
Роль принципів у синергетичному підході виконують патерни нового мислення.
До таких патернів відносимо наступні:
1. Практично всі існуючі системи є нелінійними та відкритими. А, відповідно, їх
функціонування та розвиток будується на основі механізмів і процесів
самоорганізації і саморозвитку.
2. Для виникнення, протікання процесів саморганізації і саморозвитку слугують
передумовами: а) здатність системи обмінюватися із середовищем енергією,
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речовиною та інформацією; б) достатня-віддаленість системи від точки
рівноваги; в) неврівноваженість системи, внаслідок чого посилення
флуктуацій може призвести до дезорганізації попередньої структури.
3. Хаос виконує конструктивну роль у процесах самоорганізації: з одного боку,
він виступає руйнівником, бо хаотично малі флуктуації за певних умов
призводять до руйнації складних систем; з іншого - він сприяє їх утворенню
та функціонуванню, оскільки хаос лежить в основі механізму об’єднання
простих структур у складні. Руйнуючи, хаос будує, а будуючи, він призводить
до руйнації.
4. Для життєдіяльності систем, що саморегулюються, важливе значення мають
не тільки стійкість та необхідність, але й нестійкість і випадковість.
5. Нове виникає в результаті біфуркації як емерджентне і непередбачуване, і в
той же час нове «запрограмоване» у вигляді спектру можливих шляхів
розвитку, спектру відносно стійких структур - атракторів еволюції.
6. Системі не можна нав’язувати те, що вступає в протиріччя з її внутрішнім
змістом та логікою перебігу її внутрішніх процесів. Ефективне управління
системою можливе при усвідомленні тенденцій її розвитку та здійсненні на
систему і її компоненти резонансного впливу, за якого зовнішній вплив
погоджується із внутрішніми властивостями системи.
7. 3амкнутість системи здатна породжувати такий тип стійкості, який може
перешкоджати її розвитку, або навіть призвести до еволюційного глухого
кута [1, 4, 9].
У відповідності до загальної теорії систем, аксіологічна парадигма, орієнтована
на особистість людини, означає:
1) особистість як система являє собою цілісний комплекс взаємопов’язаних
сутнісних сил;
2) вона утворює особливу єдність із середовищем;
3) вона є елементом систем більш високого порядку: з одного боку природи, з
іншого – суспільства;
4) її елементи – сутнісні сили – виступають системами ієрархічно нижчого
порядку (наприклад, фізіологічні системи людини) [4, 7].
Як відомо, не кожна система підкоряється принципам самоорганізації, а тільки
та, що володіє відповідними цьому процесу характеристиками. Особистість педагога як
система відповідає цим характеристикам, оскільки вона є:
1) складною системою, тому що має багато елементів і підсистем: кожна людина
складна, немає чогось такого, до чого її можна звести;
2) відкритою системою, тобто здатною вільно обмінюватися речовиною,
енергією чи інформацією з оточуючим середовищем;
3) дисипативною системою, тобто може існувати як фізично, так і духовно
тільки за умови постійного обміну з середовищем речовиною, енергією та
інформацією;
4) неврівноваженою системою – внаслідок існування процесів обміну між
самими сутнісними силами у структурі особистості;
5) нелінійною системою (здатною до самодії) – розвиток таких систем майже
непередбачуваний, кількість його варіантів більша, ніж у лінійних систем, бо
малі впливи можуть спричиняти дуже великі наслідки і навпаки [1, 4, 9].
Автори теорії синергетики І. Пригожин, Г. Ніколіс та І. Стенгерс визначили ряд
ідей, важливих для управління розвитком освітніми системами:

7

1. Складноорганізованим системам (їх частинам), до яких відноситься і система
освіти, неможливо нав’язувати шляхи розвитку, які не зумовлюються їхніми
внутрішніми потребами;
2. Ефективність розвитку системи освіти (освітніх систем та їх складових) може
визначатися і випадковістю, що ніякою мірою не суперечить існуванню
закономірних тенденцій її розвитку;
3. Успіх розвитку системи освіти значною мірою залежить від уміння керівника
прогнозувати, визначаючи можливості розвитку системи, її майбутнє,
елементи якого завжди наявні на даний момент;
4. Ефективний розвиток системи освіти може здійснюватися не тільки внаслідок
сильних всебічних управлінських дій, а й в результаті локальних впливів,
якщо останні точно розраховані і дають потужний резонансний ефект.
5. Для успішного розвитку системи освіти необхідне узгодження темпів
розвитку всіх її структурних компонентів, оскільки випередження або
відставання розвитку окремих елементів системи не забезпечує необхідних
темпів розвитку системи в цілому.
6. Окремі, навіть позитивні, зміни в системі не завжди приводять до її розвитку,
оскільки розвиток має місце лише тоді, коли система отримує нові
інтегративні властивості, яких у неї до цього не було [4, 6].
Через призму синергетичних ідей особистість постає організованою, відкритою
зовнішньому середовищу, нелінійною системою сутнісних сил .
В основі синергетики лежать відмінності між двома типами процесів:
зворотними процесами, що не залежать від напрямку часу, і незворотними процесами,
які залежать від напрямку часу. Заради розрізнення зворотних процесів від незворотних
було введено поняття ентропії, ентропія зростає тільки в результаті незворотних
процесів. Поняття ентропії у 1865 році ввів Клаузіус. У кінці кожного циклу функція
стану системи – ентропія – повертається до свого первинного значення. Ентропія, яка
безмежно зростає, перестає бути синонімом втрат. Зворотні перетворення визначають
можливість впливу на систему, управління системою. Динамічним об’єктом можна
керувати, варіюючи вихідні умови. Зворотний характер змін та управління об’єктом
через граничні умови - процеси взаємопов’язані. З цієї точки зору незворотність
«негативна»: вона виявляється у формі некерованих змін, що відбуваються за умов,
коли система виходить з-під контролю [3, 5].
Взаємодія коливань з різними частотами створює передумови для виникнення
великих флуктуацій. Область біфуркацій з великими параметрами флуктуацій
називається хаотичною.
Флуктуації визначають глобальний результат еволюції системи освіти.
Моделі управління, побудовані на основі поняття «порядок через флуктуації»,
сприяють більш точному формулюванню поведінки системи з виявленням явища
самоорганізації (рис. 1) [4, 7].
Явище самоорганізованої критичності відкрите наприкінці XX ст. Суть його
можна сформулювати так: системи різної природи, що складаються з великої кількості
взаємодіючих елементів, природним чином еволюціонують до критичного стану, в
якому доволі незначна подія може викликати ланцюгову реакцію, що веде до
катастрофічних змін у цій системі. Іншими словами, згідно з концепцією
самоорганізованої критичності катастрофічні зміни чи ланцюгові реакції, що
впливають на велику кількість елементів системи, є такою ж невід’ємною рисою
динамічної поведінки, як і незначні події. Більше того, можна стверджувати, що і малі, і
великі (катастрофічні) події мають однаковий механізм [4].
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біфуркація
Система стійкого
стану,
гомеостаз

Система неспокійного
стану через
субгармонійний
вплив флуктуації

Система у стані хаосу
вибір
Дисипативна
система у стані
самоорганізації

Флуктуації

Система у
спокійному стані

Рис. 1. Модель розвитку синергетичного циклу. Хвильова модуляція процесів та етапів
синергетичного циклу [4]
Якість самоорганізованої критичності та фрактали представляють собою
внутрідинамічні самоподібні системи, що кожну мить трансформуються!
І. Г. Єрмаков вважає, що це відкриття стосується передусім психіки людини і
пропонує будь-яку частку універсальної психіки називати психофракталом. За
І. Г. Єрмаковим, психофрактал – це принцип побудови психічного і соціального життя,
базове ядро психіки, яке в акті поєднання з конкретною тілесністю набуває певної
частковості: індивіду дісталися саме ті, а не інші, простір і час астрологічного
народження, та чи інша інформація, та чи інша енергія, ті чи інші батьки тощо. А тому
індивід приречений бачити світ крізь призму психофракталу, наче крізь власне, «богом
і батьками дане» віконне, яке має певні розміри, форму, колір тощо. Психофрактал
виступає для людини глибинним, передсвідомим, несвідомим, підсвідомим чинником її
життєвого шляху [4, 5, 7].
Психофрактал – це подарунок, який людина отримує при народженні, це певна
праструктура елементів психіки, що є базовою програмою, або призначенням людини.
Це – живий неусвідомлюваний пусковий механізм відбору суб’єктом певних
матеріалізованих і не матеріалізованих цінностей навколишнього світу і вибору на цій
основі певного шляху життєздійснення.
Як здійснюється розвиток синергетики в освітньому процесі та в підготовці
педагогічних кадрів?
Прагматизм управлінця. Керівник закладу освіти одночасно існує у декількох
площинах реальності та різних форматах виміру власного «Я». Згідно всіх владних
теорій основне завдання керівника полягає в тому, щоб переконати підлеглих у власних
цінностях (цінностях суспільства, держави). Риторичні здібності, знання технологій
НЛП, особиста харизма – далеко не повний арсенал сучасного управлінця, аби
засобами прагматизму згуртувати, об’єднати людей навколо прогнозованої цілі.
Прагматизм – це напрямок, який визнає істиною лише те, що дає практичні
корисні результати.
Ідеологами прагматизму виступили в кінці XIX – на початку XX ст.
американські філософи Джон Дьюї, Чарлз Пірс, Вільям Джеймс і Джорж Мід. У світі,
який постійно змінюється, прагматизм претендує стати загальним методом вирішення
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проблем, що постають перед освітою за різних проблемних ситуацій. Прагматичний –
це той, що буде (може бути) вирішений [6].
На думку Адьберта Швейцара, прагматизм вимиває з людини її людську,
духовну сутність, призводячи до того, що власне людини в людині стає все менше і
менше. В. Джеймс зазначав, що істина полягає в майбутній корисності для наших цілей
[6, 7].
Логіка нововведень. Нововведення ми розглядаємо як організаційний механізм
запровадження змін, як клітинку керованого розвитку. Метою керованого
нововведення на думку дослідника І. Пригожина є перехід [4, 5].
Нововведення в управлінні освітою, як однією із найбільш консервативних
галузей, розрізняються: за типом новизни, за механізмом здійснення, за особливостями
інноваційного процесу.
У свою чергу за інноваційним потенціалом нововведення поділяються на:
радикальні, або базові, (принципово нові технології та методи управління);
комбінаторні (використання різних варіантів конструктивного поєднання елементів);
модифікаційні (покращення, доповнення існуючих принципів, методів).
Найбільшу суспільну цінність мають радикальні нововведення, стосовно яких,
як правило, здійснюється найбільший опір. Модифікаційні нововведення за певних
умов можуть відігравати консервативну роль у вигляді гальма, продовжуючи життя
відживаючим методикам.
Нововведення можуть бути поодинокими або ж дифузними, завершеними, або
незавершеними.
Управлінські нововведення мають відстрочений ефект і стосовно них важко
застосувати затратний механізм.
Нововведення, що успішно завершилися, можуть бути необов’язково
успішними. В інновації поняття «ефективність» напряму пов’язане з тиражом
нововведень.
Аби визначити модальність та межі футурошоку, А. Тоффлер використав
величезний соціальний прогностичний ресурс, побудований на інтерполяції та
передбаченні. Те, що вивчалося у школах та університетах, він назвав «безнадійним
анахронізмом». Всі установи освіти, на його думку, рухаються п’ятами вперед, до
системи, що себе вже повністю зжила. Їх енергія спрямована на підготовку
Індустріальних Людей – людей, ангажованих для виживання в системі, яка перестане
існувати раніше, ніж вони [8]. Виклики завтрашнього дня вимагають не мільйонів
поверхово начитаних людей, не людей, які виконують вказівки не моргнувши оком, але
людей, які можуть знаходити свій шлях в новому оточенні, які досить швидко
адаптуються до нових стосунків за умов тотальною ринку.
Кожна установа освіти повинна запропонувати учням та студентам десятки
вільно обраних предметів, заснованих на передбаченнях про майбутні життєві потреби.
У людей майбутнього буде потреба нових навичок в трьох критичних областях –
безперервна освіта, продуктивні зв’язки та право вибору. За І. Пригожиним,
синергетична парадигма принципово відрізняється від попередніх під час вибору
діяльності будь-якої особистості тим, що вибір сьогодні здійснюється не між добром і
злом, не між стабільністю і мінливістю, а між різними несталими траєкторіями.
1.
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«КЕЙС – МЕТОД» У СИСТЕМІ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
УРОКІВ МАТЕМАТИКИ
Особливу стурбованість становлять сучасні умови нестабільності соціальноекономічного розвитку українського суспільства, втрата духовних цінностей,
притаманних нашій культурі, зменшувальна роль інституту батьківства, погіршення
екологічної ситуації у світі та погіршення здоров’я учнів.
Вчені та громадськість світової спільноти визначають, що однією із глобальних
проблем сьогодення є проблема збереження здоров’я підростаючого покоління як
головного чинника майбутнього добробуту країни. Проблема здоров’я, здорового
способу життя молоді визначається як найгостріша соціальна проблема в Україні.
Зміцнення здоров’я формується як стратегія гармонізації фізичного та
психічного розвитку особистості з метою забезпечення самореалізації та ефективної
адаптації до навколишнього середовища шляхом набуття необхідних знань про
здоров’я та закріплення навичок здорового способу життя.
Щоб вирішити це, потрібно створити правильні умови, шукати органічне
поєднання освітніх та оздоровчих процесів.
Одним із інтерактивних методів навчання, що набув популярності у
Великобританії, США, Німеччини, Данії та інших країнах став Casestudy (кейс-метод,
метод аналізу ситуацій), розроблений англійськими науковцями М. Шевером,
Ф. Едейем та К. Єйтс. В Україні даний метод став поширюватись тільки у другій
половині 90-х років ХХ ст., як пізнавальна акселерація у процесі вивчення
природничих наук.
Кейс-метод ґрунтується на принципах, які фактично змушують переглянути ролі
вчителя і учня. Зобов’язання вчителя при застосуванні кейс-методу полягає в тому, щоб
створити в навчальній аудиторії такі умови, які б дозволили розвинути в учнів вміння
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критично мислити, аналізувати, спонукати їх до того, щоб в процесі дискусії
поділитися власними думками, ідеями, знаннями та досвідом. Зобов’язання учня
полягає в тому, щоб збагачуючи своєю творчою енергією навчальний процес, прийняти
на себе частку відповідальності за його результативність. При цьому учні повинні
усвідомлювати, що вчитель знаходиться в аудиторії для того, щоб допомогти їм, і вони
мають скористатися цим у повній мірі, проте основна відповідальність за те, чому вони
навчились, лежить на них [2].
Завданням кейс-методу є не просто передача знань, а навчання учнів здатності
справлятися з такими унікальними та нестандартними ситуаціями, які вимагають знань
з багатьох наук, які, як правило, виникають у реальному житті.
Даючи учням завдання у формі кейсів, вчитель відкриває їм значно більшу
можливість поділитися своїми знаннями, досвідом і уявленнями, тобто навчитися не
тільки у вчителя, а й один у одного. Такий метод піднімає впевненість учнів у собі, у
своїх здібностях. Учні активно вчаться слухати один одного і точніше висловлювати
свої думки.
Навички, які формуються при
застосуванні
кейс-методу:
спостереження,
відбір
даних,
ідентифікація проблеми, розробка щодо
прийняття альтернативних рішень,
спілкування, мотивація.
Кейс-метод формує особистісні
якості: працьовитість, креативність,
здатності до конкурентоспроможності,
готовність
взяти
на
себе
відповідальності за результати власного
аналізу ситуації і за роботу всієї групи,
впевненість в собі, комунікативну
культуру, формує соціально активну і життєво компетентну особистість, здатну до
саморозвитку, самовдосконаленню і самореалізації [1].
Для прикладу пропонуємо розроблений нами кейс метод, який варто
використовувати на уроках математики.
Інформаційна частина
Вчитель пропонує учням скласти режим дня школяра, а також розрахувати
тривалість сну для кожного вікового періоду.
Важливе значення для нормальної життєдіяльності дитини має сон. Не
випадково у цьому функціональному стані людина перебуває близько третини свого
життя. Сон відіграє роль відновлювального процесу, під час якого відбувається
«очищення»всього організму. Крім того, він необхідний для нормальної розумової
діяльності, комфортного психологічного стану дитини.
Скорочення тривалості сну призводить до зниження опірності організму до
різних інфекцій, відхилень у психіці, до погіршення працездатності.
За висновками фізіологів, сон є неспецифічним показником загального стану
людини, оскільки при появі змін в організмі, пов’язаних з хворобою, перевтомою,
спостерігають порушення сну. Експериментально доведено, що інтенсивність і якість
розумової праці при систематичному недосипанні знижується майже вдвічі. Таким
чином, контроль за якістю сну необхідний для оцінки рівня функціонального комфорту
людського організму.
Гігієнічно повноцінний сон – це сон з достатньою тривалістю, глибиною з чітко
установленим часом відходу до сну та пробудженням.
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Щоб зрозуміти важливість сну в розвитку і рості дитини, необхідно спочатку
зрозуміти, що відбувається під час сну, що таке здоровий сон, що відбувається, якщо
дитина не отримує необхідної кількості або належної якості сну, або і те, і інше
одночасно. Також потрібно усвідомлювати, як сон впливає на активність, бадьорість,
розслабленість, стрес, і як це може відбитися на темпераменті, успішності і поведінці в
цілому.
У своїй книзі «Здоровий сон, здорова дитина» Марк Веіссблут, доктор
медицини, дає наступний цікавий і проникливий коментар про сон:
«Сон – це джерело енергії, який дає відпочинок і активізується сили. Під час
нічного сну і денного сну «батарейки мозку» перезаряджаються. Сон покращує
розумові здібності таким же чином, як і підняття важких речей збільшує м’язову масу.
Сон підвищує здатність концентрувати увагу, крім того, дозволяє одночасно і
відпочити фізично, і активізуватися розумово. У цьому випадку на ранок людина
відчуває себе прекрасно»
Поділ на групи:клас ділиться на 3 групи. Робота з групами
Перед групами ставиться проблемне запитання, та відно до цього дають
завдання:
«Що необхідно для здорового та повноцінного сну?»
Завдання групам:
1. Група 1. Скласти режим для школяра.
2. Група 2. Розрахувати тривалість сну школяра
3. Група 3. Вказати всі чинники, які впливають на здоровий сон школяра.
Завдання кейсу:
Кожній групі необхідно розв’язати по 2 задачі про повноцінний сон, а також
розробити і надати на уроці не менше 2 завдань даногоо виду.
Розв’язати задачі:
1. Здоровий сон підлітка складає 1/3 доби. Сон Світлани становить 1/4 доби.
Підрахуйте, скільки годин спить Світлана і буде її сон здоровим?
2. Дитина повинна спати 11 год. на добу. Скільки годин на тиждень повинна
спати дитина?
3. Хлопчик ліг спати о 10 год. вечора і прокинувся о 8 год. ранку. Скільки
годин спав хлопчик? Веде хлопчик здоровий спосіб життя?
4. Стрибуха Бабка половину часу кожної доби літа червоного спала, третю
частину часу кожної доби танцювала, шосту – співала. Решту часу вона вирішила
присвятити до підготовки до зими.
Скільки годин на добу вона готувалася до зими?
5. Немовля, наприклад, спить 22 години на добу, витрачаючи лише дві години
на їду. Доросла людина у середньому спить 6–8 годин, літні люди обходяться й 5
годинами. Підрахуйте, скільки це у відсотковому варіанті.
6. Медиками встановлено, що для нормального розвитку дитини, якій Р років (Р
меньше 18), вона повинна спати t годин на добу, де t визначається за формулою
t=16-Р/2.
Знайдіть t (6), t (10), t (11).
Обговорення матеріалів кейсу:
1. Обговоріть в групах результати дослідження.
2. У кожна група виступає із пропозиціями щодо вирішення задачі.
3. Обговорення результатів дослідження роботи в групах.
4. Вироблення рекомендацій за результатами роботи.
Використання інтерактивних методів навчання, зокрема кейсу, стимулює
індивідуальну активність учнів, формує позитивну мотивацію до навчання, зменшує
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«пасивних» і невпевнених у собі учнів, забезпечує високу ефективність навчання,
формує певні особистісні якості і компетенції, а вчителю дає можливість
самовдосконалюватись, по-іншому мислити й діяти та оновлювати власний творчий
потенціал.
1.

2.

1
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Здоров’я людини у кожній країні і для всього людства в цілому є одним з
найбільш важливих глобальних проблем. Українське законодавство одним з найвищих
соціальних цінностей визначає здоров’я людини. Професійний стрес являє собою
серйозну загрозу для охорони професійного здоров’я. Цей тип стресу Всесвітня
організація охорони здоров’я називає хворобою XXI століття, що стала глобальною
епідемією [5].
Висока емоційна напруженість у роботі вчителів зумовлена наявністю великої
кількості факторів ризику, стрес-факторів, які постійно присутні в їх професійній
діяльності і впливають на самопочуття, працездатність педагогів. За даними ВООЗ,
коефіцієнт стресогенності педагогічної діяльності складає 6,2 бали (при
максимальному коефіцієнті 10 балів) [3, 6].
Проблема стресів, пов’язаних з професійною діяльністю, представляє собою
сферу перетину багатьох галузей – від фізіології та медицини до психології та
соціології. Це обумовлено, з одного боку, фізіологічними і психологічними
механізмами стрес-реакцій, а з іншого – соціальним характером наслідків виробничих
стресів. Тривалі професійні стреси призводять до виникнення синдрому емоційного
вигорання – складного психофізіологічного феномену, який проявляється як емоційне,
розумове і фізичне виснаження через тривале емоційне навантаження [3, 4].
Вчителі знаходиться у стані стресу. Є багато причин для цього: низький престиж
професії, незадоволеність результатами своєї роботи, а також відповідні вимоги до
вчителя, велика відповідальність. Стрес вчителя частково обумовлений тим, що вимоги
до праці можуть призвести до емоційного виснаження, яке виникає, коли вчителі
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намагаються впоратися з емоційними потребами своїх учнів на додаток до їх
академічних потреб [3, 5, 6].
Актуальність роботи полягає в тому, що вчителі впливають не тільки на
психічний та розумовий розвиток учнів, а й на їх емоційний стан. Тому, стан
психічного здоров’я вчителя певним чином впливає на розвиток, формування
майбутнього покоління країни.
Таким чином, метою дослідження було проаналізувати емоційний стан педагогів
у професійній діяльності.
Дослідження проводилися зі вчителями-добровольцями, які проживають на
південному сході України, практично здорові чоловіки та жінки, що працюють у
загальноосвітній школі та у Центрі позашкільної освіти. Дослідження проводилися
відповідно до сучасних вимог біоетики.
Під час дослідження педагогічним працівникам було запропоновано самостійно
визначити рівень стресостійкості використовуючи методику С. Коухена та
Г. Віліансона «Методика самовизначення стресостійкості» [1].
За результатами дослідження було встановлено, що лише 20% досліджуваних
викладачів загальноосвітньої школи оцінюють свій рівень стресостійкості як добрий,
47% – задовільний, а 33% – поганий. Результати дослідження самооцінки рівня стресу
серед викладачів позашкільного закладу наступні: у 60% – задовільний рівень стресу,
решта 40% розділились порівну між показниками добрий (20%) та поганий (20%)
рівень.
Зазначимо, що більшість викладачів, у яких був визначений поганий рівень
стресостійкості, відносяться до вікової групи 20–30 років.
Визначення психологічного стану здоров’я сучасних вчителів проводилося за
методикою «Шкала психологічного стресу PSM-25» [1, 3].
Було встановлено, що у більшості педагогів (80%) низький рівень стресу, у 7% –
середній, а у 13% – високий рівень. Визначаючи рівень стресу у керівників гуртків
позашкільного закладу було виявлено, що у переважаючої більшості педагогів низький
рівень стресу (93%), проте, серед 7% досліджуваних спостерігався високий рівень.
Одержані дані свідчать про те, що більшість викладачів мають задовільний
рівень стресостійкості, та можуть протистояти стресу, не втрачаючи контроль над
собою та оточуючими обставинами. Також можна припустити, що досліджувані мали
власний інтерес до дослідження, та свідомо надавали невірні дані. Незважаючи на це,
13% досліджуваних знаходяться у стані емоційної напруги, що може негативно
впливати на їх здоров’я та якість життя. Оскільки стресові реакції мають вплив не
тільки на психологічні та соціальні сторони життя людини, а й на його здоров’я, стан та
перебіг хвороб.
Для оцінки психологічної атмосфери в колективі використовували методику
А. Ф. Фідлера [2]. В основі методики лежить метод семантичного диференціала.
Методика цікава тим, що допускає анонімне обстеження, а це підвищує її надійність.
На підставі дослідження самооцінки психологічної атмосфери в колективі
вчителів загальноосвітньої школи можна зробити висновок, що емоційний стан
вчителів був достатньо високим або середнім, тобто переважали позитивні емоції. За
результатами дослідження встановлено, що більшість педагогів як школи, так і
позашкільного закладу нейтрально оцінюють психологічну атмосферу в колективі. Так,
середні показники оцінки рівня психологічної атмосфери серед викладацького складу
школи та позашкілля майже не відрізнялися між собою, та не перевищували 5 балів.
Проте, показники балів викладачів позашкілля були на один порядок менший, в
порівнянні з їх колегами, що працюють у загальноосвітній школі.
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Аналізуючи отримані результати, нами був відмічений досліджуваний, який за
даними тесту самовизначення стресостійкості та методики «Шкала психологічного
стресу PSM-25» перебуває у стані психоемоційної нервової напруги, проте оцінив
психологічну атмосферу в колективі як комфортну. Отримані результати можна
пояснити наявними особистими проблемами та переживаннями, які вплинули на
загальний емоційний стан досліджуваного.
Зазначимо, що більшість педагогів школи, які за результатами дослідження,
перебувають у стані емоційної напруги поставили високі бали таким напрямкам як:
«Теплота – холодність», «Співпраця – неузгодженість», «Захопленість – байдужість»
«Зацікавленість – нудьга». Інтерпретуючи дані дослідження можна зробити висновок
про те, що рівень психологічної атмосфери в колективі безпосередньо впливає на стан
емоційної напруги викладачів.
Таким чином, більшості досліджуваним вчителям у школі цікаво, вони активні,
часто відчувають натхнення, та як правило, впевнені в собі. Це розглядається, як
необхідна умова творчої самовіддачі, тобто продуктивної педагогічної діяльності. В
той же час вони можуть відчувати і хвилювання, і стомлення. Комфортний стан
характерний для вчителів, в яких склалися доброзичливі, але офіційні відносини з
учнями та з адміністрацією школи, а також гарні неофіційні взаємовідносини з
колегами по роботі.
Незважаючи на те, що в середньому атмосфера в колективі знаходиться на
нейтральному рівні та домінують позитивні психічні стани, значна частина вчителів
знаходиться в школі в змінному настрої. При чому в них можуть проявлятись від двох
до чотирьох стійких психічних станів. Наприклад, радісне збудження, яке виникає від
спілкування з колегами або від успішної діяльності учнів, може змінитись на
протилежний настрій під час педагогічної ради чи класного часу. Активність та
впевненість, які пов’язані з проведенням відкритого уроку, можуть перейти в
депресивний стан та апатію в результаті конфлікту з іншими вчителями або у відчуття
безпорадності перед грубістю або нестаранністю окремих учнів. Пояснення нової теми,
в одному випадку, може супроводжуватись натхненням, а в іншому – викликати у
вчителя психічне напруження та втому.
Отже, узагальнюючі результати дослідження можемо зробити висновок, що
доброзичливі умови, які склалися в колективі позитивно впливають на вчителів, вони
не відчувають дискомфорту на роботі і мають високу стресостійкість. Саме такий
педагог може забезпечити освітній процес на високому рівні та позитивно вплинути на
психічний стан не тільки своїх колег, а й учнів.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
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СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я
ЯК ДО НАУКОВОЇ ТА СВІТОГЛЯДНОЇ ПРОБЛЕМИ
Вивчення досліджень науковців показують, щоодним із показників
сформованості здоров’язбережувального світогляду особистості є ставлення її до
власного здоров’я.
Питання збереження і зміцнення здоров’я, запобігання захворюванням, розвиток
охорони здоров’я завжди були в центрі уваги вчених з різних галузей знань. У
філософській літературі«здоров’я людини» постає «першим благом» і фундаментом
всіх інших благ. У працях вчених з економічної науки, а саме: У. Петті, Д. Рікардо,
А. Сміта– здоров’я розглядалося як соціально-ринковий ресурс суспільства. У. Петті в
1664 році в праці «Слово мудрості» показав економічну вигоду попередження та
профілактики захворювань. Відомий англійський економіст кінця XIX століття А. Сміт
виявив багатофакторну залежність між здоров’ям націїй показниками умов життя та
діяльності людини в економічному середовищі.
Основи соціальних аспектів здоров’я були закладені в працях Е. Дюркгейма і
М. Вебера.Методологічні основи дослідження «людського способу життя»
сформульовані М. Вебером лягли в основу поняття«здоровий спосіб життя». Розвиток
ідеї німецького соціолога в сфері вивчення способу життя людини знайшли
відображення в концепції про здоровий спосіб життя і здоров’я в цілому в працях
І. Брехмана.
Філософсько-соціологічний аспект поняття «здоров’я» відображали в своїх
працях сучаснівчені, а саме: Г. Апанасенко, М. Гончаренко, В. Казначеєв, В. Колбанов,
В. Петленко, Л. Попова, Г. Царегородцев та інші.
Поняття «здоров’я» в сучасному світі є загально-соціальної та культурнофілософською категорією. О. Каунова стверджує, що даний факт детерміновано
декількома причинами:
– у сучасних умовах спостерігається загальна світоглядна криза особистості,
яка пов’язана з проблемою глобалізації;
– спостерігається зміна ціннісних орієнтацій у сучасної молоді;
– ЗМІ деструктивне впливають на формування відповідального ставлення
молодої людини до власного здоров’я;
– молодь завжди виступала вагомим людським капіталом своєї країни.
Багатопланові дослідження особливостей формування відповідального
ставлення сучасної молодої людини до власного здоров’я показують необхідність
корекції, а саме: уявлень молодого покоління про здоров’я; стереотипів в моделях
поведінки; тактик у профілактики численних хвороб.
При рішенні даних завдань потрібна модернізація соціального середовища,
впровадження ефективних програм, спрямованих на пропаганду та популяризацію
здорового способу життя, а також створення комунікативних програм і проектів, які
сприяли ненасильницькій переорієнтації ризикогенних звичок та поведінки молодих
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людей на здоров’язбережувальні. Важливим в цьому процесі є створення
здоров’язбережувального освітнього середовища у закладах різного типу.
Здоров’я − це, за визначенням вчених, якісний фундамент подальшої
самореалізації молоді, активного довголіття, здібності до створення повноцінної
родини та здоров’язбережувальної професійної праці, соціально-політичної та творчої
активності.
Сьогодні стає актуальним вивчення специфіки формування відповідального
ставлення молоді до здоров’я в контексті зміни світогляду в цілому.
Різні дослідники сходяться в тому, що при аналізі комплексних змін світогляду
молоді слід виділяти так звані екзогенні і ендогенні фактори, що визначають
інтенсивність світоглядних трансформацій. Спосіб життя молодої людини, її
психологічне і соціальне здоров’я як певна динамічна, нестійка характеристика багато в
чому залежить від соціального середовища, від впливу соціальних груп.
До ендогенних факторів, вроджених або невід’ємних відносяться: стать, вік, тип
нервової системи, конституційні особливості будови і функціонування організму тощо.
Соціальне середовище в цілому (як екзогенній фактор) не здатне виростити морально
повноцінну особистість, винятком являються системи академічної освіти і важливою
рушійною силою являється позитивний приклад саморозвитку батьків.
Психолого-педагогічні дослідження свідчать, що у молоді немає орієнтації на
здоровий спосіб життя. Відсутність мотивів виявляє неспроможність освітнього
процесу формувати позитивну мотивацію щодо ведення здорового способу життя.
Необхідно одним із пріоритетних завдань освітнього процесу поставити саме
формування здоров’язбережувального світогляду молодого покоління.
На сучасному етапі необхідні розробка та апробація різних моделей формування
відповідального ставлення молоді до свого здоров’я, для цього необхідне об’єднання в
єдину інтегровану систему емоційно-образного, комунікативного, статистичного та
світоглядного аспектів.
Серед багатьох найважливіших характеристик, які мають принципове значення в
процесі підготовки успішного майбутнього фахівця в системі вищої професійної освіти,
є знання, що пов’язані зі здоров’ям людини, які включають об’єктивні показники
фізичного і психічного стану, умови життєдіяльності в процесі освіти (побут,
харчування, екологія тощо). Важливими є особистісні, суб’єктивні характеристики, які
впливають на здоров’я – установки, цінності та здоров’язбережувальна поведінка.
Установки, цінності, поведінка не з’являються самі по собі, а формуються в результаті
педагогічного впливу.
Формування і зміцнення позитивної мотивації на здоров’я, здоровий спосіб
життя, виховання відповідних валеологічних цінностей в процесі отримання
професійної освіти – це важлива умова повноцінного виконання в подальшому
молодим фахівцем своїх професійнихобов’язків в сучасних умовах ринкової економіки.
Здорова особистість майбутнього фахівця – це одна з базових умов успішності та
цінності молодої людини на сучасному ринку праці. Адже фізичне здоров’я і
працездатність давно розглядаються поряд вченими різних країн. Наприклад, за
визначенням французького соціолога П’єра Бурдьє – як «особистісний капітал».
Аналіз літератури показаввелику кількістьметодів поширення знань серед
студентів про важливість відповідального ставлення до власного здоров’я, при цьому
простежується недостатня увага до розвитку в студентів навичок самоорганізації для
успішного формування здоров’язбережувального світогляду.
Отримавши теоретичні знання в даній області в процесі освіти вони, якмайбутні
фахівці, не демонструють їх активне застосування в практичній діяльності. Більшість
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випускників не здатна до самостійного застосування отриманих знань, вмінь та навичок
спрямованих на збереження і зміцнення власного здоров’я.
Таким чином, щоб стати основою повсякденної діяльності та поведінки, знання
про здоров’я повинні усвідомлюватися. Це усвідомлення відбувається в процесі їх
«відчування» і емоційного «переживання», вонизакріплюється в ході виконання
спеціальних здоров’язбережувальних вправ. Таке практичне застосування забезпечує
особистісну значимість цих знань, їх осмислення і формує суб’єктно ціннісне
ставлення особистості до здоров’я.
Культивування або відмова від визнання цінності здоров’я, прийняття
відповідного способу життя, прагнення підтримувати і зміцнювати здоров’я або ж
навпаки, нехтування цією стороною свого життя, значною мірою визначать в
майбутньому не лише особливості долі, а й в тому числі успішність в професійної
діяльності. Сучасному студенту необхідні здорові орієнтири, які він буде визнавати,
приймати та реалізовувати і в особистому житті, і в суспільстві.
На сучасному етапі необхідно зосередити увагу на формування у молоді
моральної відповідальності за власне здоров’я, створення системи базових цінностей і
становлення стійкої внутрішньої потреби особистості до ведення здорового способу
життя. Необхідно в процесі освіти забезпечити умови для усвідомлення особистістю
смислів запропонованих ідей збереження здоров’я, позитивних змін в поведінці, тобто
формування здоров’язбережувального світогляду.
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студентка 3 курсу спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)
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РОЗВИТОК ВАЛЕОПЕДАГОГІКИ В УКРАЇНІ
Реформування змісту освіти, що відбувається в Україні, має на меті створення
умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного її громадянина. Для
гармонійного розвитку особистості важливою умовою є здоров’я людини. Щоб досягти
цієї мети потрібно звертати увагу школярів на відповідальне ставлення до свого
здоров’я та здоров’я оточуючих.
На сучасному етапі розвитку системи освіти актуальною лишається проблема
збереження і зміцнення здоров’я учнів. Тому нині формується нова стратегія
української школи, в якій здоров’я учнів розглядається як необхідний компонент
освіти. Однак в навчальних закладах педагоги все таки більше звертають увагу на
розумове навчання й виховання учнів. Хоча для сучасного суспільства важливим є
вивчення здорового способу життя, підтримки імунітету, вплив соціуму на розвиток
здоров’я кожного громадянина. На сьогоднішній день маємо ситуацію, що суспільство
не ознайомлене із здоров’язбережувальною компетентністю.
Мета – дослідження проблеми впливу негативних факторів на особистість,
зміцнення її здоров’я під час навчально-виховного процесу, збільшення оздоровчої
функції освіти, валеологізація освітнього процесу в школі й формування здорового
способу життя дітей.
Формування вчителем валеологічної культури учнів під час навчальновиховного процесу, повинно відбуватися через валеологізацію освітнього середовища,
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що сприятиме підготовці школярів до розуміння здоров’я, як особистісної цінності і
найбільшого багатства людини, умінню використовувати чинники й засоби збереження
і зміцнення здоров’я, запровадженню культу здоров’я в сім’ї, школі, вихованню
фізично міцного, здорового покоління.
Завдяки прогресивним ідеям українських вчених на сучасному етапі
утверджуються такі напрями педагогічної науки як «педагогічна валеологія» і
«валеопедагогіка».
Педагогічна валеологія – міждисциплінарна наука про виховання здорової
людини, розвиток її знань про здоров’я, уміння і навички здоров’язбереження,
формування здорового способу життя. Згідно з іншим визначенням, педагогічна
валеологія – це розділ валеології, галузь наукових знань про формування, збереження
та зміцнення здоров’я суб’єктів шкільного освітнього процесу (учнів і вчителів).
Досягнення педагогічної валеології сприяють вирішенню питань збереження і
примноження здоров’я за допомогою навчання й виховання, залученню людини до
процесу формування власного здоров’я.
Валеопедагогіка (педагогіка здоров’я) – це наука, яка вивчає методи та зміст
валеологічного виховання учнівської молоді, сприяє виробленню індивідуальної
поведінки, що базується на стійкій мотивації здорового способу життя, формуванню
особистості з новими ціннісними установками. Це новий рівень педагогічної науки, на
якому повинна базуватися система здоров’ятворчої освіти.
Основні завдання валеопедагогіки, формуються на основі потреб сучасного
суспільства:
✓ організація
особистісно-орієнтованого
навчання
з
урахуванням
психофізіологічних і соціальних можливостей людини;
✓ організація системи рекреаційних, корекційних і реабілітаційних заходів для
учнів і педагогічного колективу;
✓ діагностика індивідуальних конституціональних і соціально-духовних
показників особистості – моніторинг здоров’я й адаптації;
✓ вибір оптимальних педагогічних технологій, навчальних програм з
урахуванням віку, статі, психотипу, середовища (здоров’язберігаючі технології);
✓ формування індивідуальних потреб особистості та професійної орієнтації на
основі знань індивідуальних особливостей і можливостей;
✓ оптимізація соціально-гігієнічних умов життєдіяльності учнів і вчителів;
✓ формування духовно-моральних і соціальних орієнтирів, що визначають
здоров’я та благополуччя особистості на кожному етапі онтогенезу;
✓ підвищення валеологічної грамотності вчителів і батьків.
Валеопедагогіка, як і всі інші важливі науки, має взаємозв’язки з іншими
дисциплінами з педагогікою і валеологією, а також вона пов’язана з філософією,
фізичною культурою, етнологією, філософією, фізіологією та гігієною, фізикою,
антропологією, соціологією, медициною, математикою, програмуванням тощо.
Методи валеопедагогіки – шляхи, способи пізнання валеологічної педагогічної
дійсності, а саме: анкетування, тестування, спостереження, валеологічний моніторинг,
вивчення результатів діяльності учнів, бесіди, експеримент, аналіз теорій на
встановлення нових понять, підходів, моделювання, тренінг, інтерв’ювання,
функціональна діагностика органів і систем організму, визначення ефективності
адаптаційних механізмів та енергетичного потенціалу організму тощо.
Валеопедагогічна робота – діяльність працівників закладу освіти (вихователів,
учителів, медиків, психологів тощо) з охорони та зміцнення здоров’я дітей, формування
їх фізичних, інтелектуальних, особистісних, соціальних, емоційних, духовних
компонентів, формування творчої особистості дитини засобами валеофілософії та
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валеопедагогіки, створення предметно-розвиваючого середовища як засобу
повноцінного розвитку здорової дитини, формування та розвиток соціально-моральних
якостей особистості.
Валеопедагогічна робота здійснюється через: аналіз і систематичну діагностику
фізичного та психічного стану дітей і персоналу, рівня емоційної напруги,
інтелектуального та морального виховання, міжособистісних стосунків; розв’язання
таких завдань: навчити дитину бути здоровою, закласти в неї резерв здоров’я,
виховувати та формувати такий стан здоров’я, який дасть можливість бути здоровим як
фізично, так і психічно, інтелектуально, морально; усебічний фізичний розвиток дітей;
загартовування та гігієну; навчання дітей розуміти себе й уміти «знаходитися в злагоді
із собою»; виховання інтересу до оточуючих людей, розвиток почуття розуміння та
співпереживання іншим людям; вироблення в дітей позитивних рис характеру, які
сприяють кращому взаєморозумінню у процесі спілкування з оточуючими людьми;
корекцій у дітей небажаних рис характеру; екологічне виховання; естетичне виховання.
Основна мета сучасної валеологічної освіти – збереження та зміцнення
індивідуального здоров’я кожного школяра шляхом розвитку особистісних, духовних,
психічних і фізичних можливостей, необхідних для успішної самореалізації й адаптації
до соціальних і екологічних умов, що змінюються, формування відповідного
світогляду, поведінки й мотивації, які забезпечать активне та свідоме формування свого
здоров’я.
Валеологічна освіта повинна базуватися на таких принципах: індивідуальність,
комплексність
(системність),
безперервність,
послідовність,
науковість,
прагматичність, креативність, міждисциплінарність, активність, свідомість, відкритість,
затребуваність, історичність, гуманність.
Валеологічна система освіти включає отримання знань про збереження,
зміцнення здоров’я та формування високої культури здоров’я, а також валеологізацію
освітнього середовища шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій:
організація особистісно-орієнтованого навчання з урахуванням індивідуальних
можливостей дитини; діагностика рівня індивідуального здоров’я з урахуванням
психосоматичних, конституційних і соціально-духовних особливостей особистості;
здійснення системи корекційних і реабілітаційних заходів щодо збереження здоров’я та
створення комфортних умов для дітей «груп ризику»; вибір оптимальних педагогічних
технологій і навчальних програм, що враховують стать, вік, соціальне й екологічне
середовище; формування на основі знань про власні можливості та особливості
соматичного, психічного, інтелектуального, духовного та соціального здоров’я,
індивідуальних потреб особистості та профорієнтації; навчання методів
самодіагностики, самооцінки, самоконтролю та самокорекції психосоматичного
статусу організму; оптимізація соціально-гігієнічних умов життєдіяльності дітей,
вихователів, педагогів.
Насамперед вчитель повинен розвивати валеологічну культуру, яка є
результатом валеологічної освіти, який передбачає знання учнів своїх генетичних,
фізіологічних і психологічних можливостей, методів і засобів контролю, збереження та
розвитку свого здоров’я, уміння розповсюджувати валеологічні знання.
Цілі формування валеологічної культури: формування цілісної системи
валеологічних знань, яка включала б у себе питання валеопедагогіки, валеопсихології;
виховання валеолого-моральної культури; організація валеологічної освіти;
гуманістичний розвиток особистості (виховання здорового способу життя, оволодіння
навичками психологічного захисту від соціальних факторів, саморозвиток); виховання
духовної культури (прищеплення почуття прекрасного, розуміння екологічної цінності
оточуючого світу, прищеплення любові до всього живого світу, культури, до людей і
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самого себе); засвоєння системи знань і прийомів самостійної навчальної діяльності на
рівні Держстандарту (реалізація загальнонавчальних програм на рівні базової освіти,
розвиток учнів через практичну діяльність, матеріально-технічне, науково-методичне
забезпечення програм діяльності школи, органів керівництва, психолого-соціальних і
медико-валеологічних, інших служб та організацій, родин для здійснення цілей і
завдань, додаткова освіта дітей зі здібностями, нахилами та бажаннями, розвиток
пізнавальних інтересів у дітей); розвиток здібностей через систему самопізнання
(розвиток психічних функцій інтелекту, емоційності, волі, створення творчої
атмосфери в колективі, суб’єктивний характер у навчанні та вихованні, особистісно
орієнтована система навчання, соціально-професійне самовизначення випускників).
Отже, різні проблеми валеопедагогіки, зокрема, зменшення негативного впливу
навколишніх факторів на дитину, зміцнення її здоров’я під час навчання та виховання,
збільшення оздоровчої функції освіти залишаються надзвичайно актуальними сьогодні.
Тому перед педагогами постає важливе завдання – виховання валеологічної
культури в учнів. Розвиток методик викладання та структури валеологічної освіти в
Україні є досить інтенсивний на теперішній час.

Long Feng
V. N. Karazin Kharkiv National University
THE FORMATION OF POLITICAL CULTURE AMONG STUDENTS IN THE
UNIVERSITIES OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, UKRAINE AND
FRANCE
The political culture of a student as an integrative personal entity that determines its
relation to political reality, the way of political behavior and the form of political activity in
the society. The students’ political culture includes the following components: motivational,
emotional, value-based, cognitive, behavioral, personal.
It has been established that the experience of forming the political culture of university
students in each of these countries has its own peculiarities. Thus, in the PRC a leading role in
the formation of political culture is played by the Communist Party and the Communist Youth
Union of China, whose representatives strictly control the course and content of the
implementation of this process. Thus, the PRC plays a leading role in the formation of
political culture by the Communist Party and the Communist Youth League of China, whose
representatives strictly control the course and the implementation of this process. During the
scientific research it became clear that in Ukraine there is an active renewal of the process of
forming the students’ political culture. However, unlike in China, the modernization of the
political life of the Ukrainian society is not gradual, it is implemented through radical
reforms, which leads to an escalation of conflicts between supporters of different political
views. The consequence of such a situation in the country is that despite the focused work on
the formation of students’ political culture in the educational institutions, many future
professionals do not share persistent political beliefs and are characterized by low levels of
political activity. It is also important to note that French universities do not involve curators or
other teachers to organize educational work with students in the indicated direction. The
leading role in the process of forming the political culture of future specialists belongs to
youth public organizations and other informal student associations, student councils, interim
commissions and discussion groups that are set up to perform specific tasks.
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Based on the results of the comparative analysis the prospective areas of creative
implementation of pedagogically valuable theoretical and practical achievements by Chinese
and French teachers on formation of students’ political culture in the conditions of Ukrainian
universities have been determined. Thus, among the perspectives of creative usage of
pedagogically valuable ideas and experience in forming the students’ political culture at
Chinese universities in the functioning of Ukrainian universities the following directions
should be distinguished: ensuring systematic influence on the formation of students’ political
culture in their classroom and extracurricular activities; development and offering students
new advanced courses of social studies, enriching the content of various social studies with
educational materials which contribute to the formation of students’ political culture;
encouraging future specialists to actively participate in various types of political activities,
forming their willingness to make active efforts for the further development of democracy in
the country, responsibility for their actions both before themselves and before other people;
strict monitoring of the students’ political activity, which should take place within the
framework of the law; the formation of students’ respectful attitude towards the history of
their own people and the development of its civil society as well as towards the current
policies of the government of the day.
During the scientific research, the following sources of the ideas for the formation of a
person’s political culture have been identified: the maintenance of a fair and wise order in the
country, rulers’ awareness of their own responsibility for the people’s destiny and the active
efforts to improve society members’ lives, education of the youth in the spirit of devotion to
popular traditions and willingness to obey to the existing laws and moral standards of
behaviour (China); pursuing a policy of strengthening national statehood, establishing
harmonious relations between the state and the church, ensuring unity and sovereignty of
political power, governors’ taking into account state and national interests while ruling the
country, the importance of educating young people in the spirit of their loyalty to their people
and readiness with arms in their hands to protect its independence, aspiration to comply in
good faith with the laws and moral regulations (Ukraine); the implementation of a policy
favorable to the state’s development, the strengthening of state power by allowing its citizens
to partially govern the state, organizing the education of young people in order to educate
them as loyal and law-abiding citizens and supporters of the Catholic faith (France).
The practical significance of the obtained results in the completed analysis of
theoretical ideas and experience generalization of forming students’ political culture in the
PRC, Ukraine and France; the formulated theoretical positions and conclusions may be useful
for increasing the efficiency of this process in the higher school of Ukraine. Theoretical and
practical achievements on university students’ political culture formation can be used in the
process of teaching pedagogical disciplines: to update the content of classes; when preparing
teaching aids and methodical recommendations, writing master’s papers by students of higher
pedagogical educational institutions; in the further training for teaching staff.
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УЧНІВСЬКИЙ САМОМЕНЕДЖМЕНТ
Сучасні вчені звернули увагу, що більшість молодих людей старшого шкільного віку
виявляють високий рівень інфантильності, менш приймають самостійні зважені рішення й вони
часто мають проблеми з організацією навчального часу. Але на сьогоднішній день Україні
потрібне таке появлення нового покоління, яке буде здатним усвідомлено та швидко

вирішувати складні завдання; мати можливість організувати не тільки себе, а й інших;
брати відповідальність за своє життя на себе.
Бути патріотом своєї країни це не тільки вірити в світле майбутнє свого народу,
це ще і вміння формувати позитивну концепцію майбутнього молодого покоління
рідної Батьківщини, яке буде здатним до саморозвитку, самоорганізації та
раціонального використання навчального часу. Важливим чинником, який повинен
розвинути у себе кожний школяр стає самоменеджмент. Самоорганізація, вміння
управляти та керувати собою, яке спрямоване на застосування випробуваних методів
роботи в повсякденній практиці для оптимального використання свого часу [5].
Основні завдання учнівського самоменеджменту:
1. Сформувати цілі для розвитку особистості;
2. Виявити і розвинути ресурси, здібності для досягнення поставлених цілей;
3. Розробити найбільш оптимальні методики для реалізації навчальних цілей [1].
Розглянемо складові ефективного учнівського самоменеджменту :
1. Самооцінка. Самооцінка грає важливу роль в самоменеджменті. Нормальна
самооцінка дає учню впевненість у собі і сприяє досягненню особистих та колективних
успіхів.
2. Дисципліна. Робота над досягненням цілей, вимагає чіткої координації
особистих та колективних дій .
3. Організаторські здібності – здатності до організаторської діяльності;
включають комунікативні здібності, практичний розум, здатність активізувати інших,
тактовність, ініціативність, вимогливість до себе, самовладання, наполегливість.
4. Впевненість в собі – властивість особистості, ядром якого виступає позитивна
оцінка власних навичок і здібностей, як достатніх для досягнення.
5. Почуття особистісної достатності – відсутність психічних захворювань.
6. Потреба в досягненнях – це людське прагнення перевершити вже досягнуті
результати і змагатися в цьому плані з іншими людьми або з собою. Вченими було
доведено, що люди більшою мірою досягають успіху, якщо у них добре розвинена
потреба в досягненнях. Такі люди мають тенденцію покращувати досягнутий рівень,
переживають успіх від своєї діяльності, прагнуть завершити роботу за всяку ціну,
наполегливі в подоланні перешкод.
7. Локус контролю на внутрішні чинники: на власні зусилля, якості, наявність
або відсутність необхідний знань, умінь і навичок.
Щоб цього досягти сучасному школяру потрібно мати:
1. Чітко сплановане майбуття й сформульовану довготривалу мету, що є
наслідком розвинутого самоменеджменту.
2. Високий показник життєстійкості, що є одним із чинників, що прискорює
розвиток самоменеджменту.
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3. Досвід роботи у колективі дорослих, який також сприяє активному розвитку
самоменеджменту.
4. Наявність чітко спланованого дозвілля.
1.
2.
3.
4.
5.
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ФОРМУВАННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗДОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ
ЧЕРЕЗ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У «Витягу із Закону про позашкільну освіту» (Розділ 3 – «Організація
позашкільної освіти у позашкільному навчальному закладі», стаття 15) наведені
основні напрями позашкільної освіти. В цьому документі зазначено, що позашкільна
освіта саме у позашкільних навчальних закладах може здійснюватися за таким
напрямом, як художньо-естетичний. В процесі реалізації основних завдань сучасної
системи освіти в Україні в художньо-естетичному напрямі, педагогам, а особливо
керівникам гуртків, необхідно забезпечувати розвиток творчих здібностей та
обдарувань вихованців, створювати комфортні умови для здобуття учнівською
молоддю різних вікових груп практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері
вітчизняної і світової культури та мистецтва. В процесі позашкільної освіти вихованці
потрібують створення умов для реалізації оздоровчого напряму, який виконує завдання
для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями знаннями,
вміннями та навичками, які сприяють веденню здорового способу життя; формуванню
їх культури здоров’я; забезпечення організації оздоровлення вихованців та набуття
ними здоров’язбережувальних навичок; зміцнення особистого здоров’я та формування
гігієнічної культури тощо.
Спираючись на законодавчу базу можна підкреслити важливу роль художньоестетичного напряму в системі позашкільної освіти та зазначити вимоги до діяльності
педагога. Педагогу закладу позашкільної освіти потрібно:
– мати орієнтири в мистецькому просторі, знати особливості культурологічних
напрямків з давнини до сучасності та застосовувати набутий матеріал у своїй творчої
професійної діяльності з вихованцями тощо;
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– відображати особливості сучасної культури та надбання віків в реальні
образи, відповідно до національних традицій, стилістики тощо;
– володіти педагогічним інструментарієм – методами, формами та засобами
художньо-естетичному напряму, а саме: композиційними підходами та різновидами
декоративного мистецтва, фактурно-текстурними особливостями різних матеріалів,
стилями в орнаментах та доцільним використанням символіки в творчої професійної
діяльності тощо.
Ветеран позашкільної освіти, Комунальний заклад «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості», якому в 2020 році виконується 85 років з
радістю відкриває свої двері для розкриття талантів молодого покоління Харківщини. В
цьому поважному творчому закладі працює відділ «Образотворчого та декоративноприкладного мистецтва» та «Центр валеологічних знань». Мистецтво та здоров’я
об’єдналися для формування в учнівській молоді здорового сприйняття світу через
художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Відділ працює в постійної
співдружності з кафедрою валеології Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна. Викладачі кафедри приймають участь у заходах відділу:
виступають на семінарах з доповідями про основи здоров’я людини; працюють у складі
журі конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт з валеології та рецензують
учнівські науково-дослідницькі роботи, які рекомендують до захисту в МАН України.
Різноманітні заходи спрямовані на здорове та естетичне сприйняття світу
вихованцями відділу, збагачення їх уяви, розвиток смаку, світорозуміння та
відображення у власних творах мистецтва історичних подій та сучасних змін в нашої
країні. Це такі заходи відділу як: обласна акція «Молодь за здоровий спосіб життя»;
обласна виставка писанкарства «Різдвяна писанка» та «Українська Великодня
писанка»; обласний конкурс та конференція учнівських науково-дослідницьких робіт
«Валеологічна культура – вибір ХХІ століття»; обласний етап Всеукраїнського
конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій
край»; обласний вернісаж дитячої творчості, присвячений 34 річниці Чорнобильської
катастрофи тощо.
Вихованці зі своїми власними творами мистецтва виходять за межи відділу та
приймають участь в різноманітних заходах, а саме: міжнародні дитячі конкурси «Діти
проти війни» та «Назустріч щастю»; всеукраїнські конкурси дитячої та юнацької
творчості «Гуманне ставлення до тварин» й образотворчого та декоративно-ужиткового
мистецтва «Сонячний Великдень»; обласний конкурс «Харків добрих надій»;
регіональний художній конкурс малюнку «Світ і Я», присвячений Всесвітньому Дню
охорони навколишнього природного середовища тощо. Неодноразово вихованці
отримували найкращі нагороди за результатами участі в різних заходах.
Гурток оздоровчого напряму відділу працює на базі Комунального закладу
«Циркунівський ліцей Харківської сільської ради Харківської області». Вихованці
гуртка постійно приймають участь в обласних заходах Комунального закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», які спрямовані на
формування оздоровчих знань, вмінь та навичок учнівської молоді.
Нова модель сучасної освіти в Україні вимагає оновлення підходів до виховання
учнівської молоді в позашкільних навчальних закладах. Нова українська школа, як
сучасний приклад європейської освіти показує шляхи, які сприяють гуманізації освіти
учнівської молоді. Зберігаючи традиційні підходи та впроваджуючи сучасні,
позашкільна освіта виконує своє призначення в справі формування творчої особистості
молодого покоління.
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Поширення гуманістичних ідей у суспільстві зумовило виникнення нової
освітньої парадигми, що базується на сприйнятті дитини з особливими освітніми
потребами як ціннісної особистості, яка має право на реалізацію своїх потреб та
інтересів в умовах освітнього простору. На сучасному етапі розвитку вітчизняної
системи освіти саме інклюзивна освіта є відкритою до проблем усього дитячого
розмаїття.
Теоретичні здобутки та практичний досвід організації інклюзивної освіти
висвітлено у вітчизняних наукових дослідженнях Є. Данілавічютє, А. Колупаєвої, І.
Кузави, З. Ленів, С. Литовченко, О. Таранченко та інших. Аналіз їх наукових розвідок
засвідчує, що для впровадження інклюзії у закладах дошкільної освіти надзвичайно
важливою є готовність вихователів до надання освітніх послуг дітям з особливими
освітніми потребами. Це означає, що вони мають прийняти і усвідомити нову освітню
парадигму, опанувати інноваційні здоров’язбережувальні технології.
Пріоритетним завданням системи дошкільної освіти є виховання дітей
дошкільного віку у дусі відповідального ставлення до власного здоров’я як найвищої
індивідуальної і суспільної цінності. Включення дітей з особливими освітніми
потребами в освітній процес дошкільного закладу має змінити установки вихователів
на розуміння психофізичних порушень дітей. В інклюзивних групах вихователі можуть
використовувати ефективні педагогічні технології для збереження і зміцнення здоров’я
та забезпечення повноцінного фізичного розвитку усього дитячого розмаїття. До них
відносять, наприклад: технологію М. Єфіменка (програма «Театр фізичного виховання
дошкільників»); загальні вправи для фізкультхвилинок під час тривалої роботи сидячи
(гімнастика «Сидячи на стільці»); елементи ритмічної гімнастики із музичним
супроводом; дихальну гімнастику (наприклад: вимова голосних (ооо, ууу, ааа),
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шиплячих (ж, ш, шч), поєднання звуків (ох, ах, ух), у вигляді гри – звуки літака, бджіл
тощо; використання дихальних тренажерів: надування гумових іграшок, м’ячів, кульок
тощо); гімнастику «Зіркість» для профілактики короткозорості; ігри-медитації під
музичний супровід (наприклад, «Квіти», «Сонечко», «Життя моря», «Поза кішки»,
«Стрибки жаби», «Равлик» тощо); вправи для розвитку дрібної моторики пальців рук,
ніг, обличчя та зорово-моторної координації (узгодженість руху рук та очей); вправинаслідування рухів тварин, птахів, комах, транспорту, явищ природи тощо,
супроводжуючи розповіданням коротких віршиків [1].
Ефективною здоров’язбережувальною технологією для розвитку та корекції
дрібної моторики пальців рук та артикуляційного апарату є біоенергопластика. Ця
технологія передбачає техніки з’єднання рухів артикуляційного апарату з рухами кисті
рук, пальчиковий масаж, або масаж долоней, наприклад кам’яними, металевими і
скляними різнокольоровими кульками, прищіпками, ґудзиками, горіхами, каштанами,
шестигранними
олівцями,
трав’яними
мішечками,
камінням
тощо
[3].
Біоенергопластика активізує інтелектуальну діяльність дітей. У результаті
біоенергопластичних вправ покращується мовлення, пам’ять, увага, уява, мислення.
Для корекції психоемоційного стану у дошкільників з особливими освітніми
потребами в умовах інклюзивної освіти доцільно використовувати, наприклад,
природотерапевтичну технологію розроблену І. Малишевською. Науковець розглядає
природотерапію як специфічну педагогічну технологію збереження і корекції здоров’я
дітей на засадах впливу об’єктів природного оточення, як педагогічне «лікування»
засобами природи. До засобів природотерапії дослідниця віднесла: звукотерапію,
рослинотерапію (деревотерапія, терапія кімнатними рослинами), хромотерапію (ігри з
кольоротерапії), ароматерапію (подушечки з різних трав), пісочну терапію та інші [2].
Використання засобів природотерапії під час освітнього процесу дає можливість
створити таке корекційно-розвиткове середовище, яке сприятиме попередженню,
виправленню, або послабленню психофізичних порушень у дітей, покращенню
психоемоційного стану; знімати перевтому (навчальні та фізичні навантаження),
переносити стреси з найменшими нервовими втратами, формувати навички
спілкування, адекватного вираження почуттів, активізації загального потенціалу
можливостей дитини з особливими освітніми потребами та її адаптації в соціумі.
Педагогічна діяльність вихователів інклюзивних груп має бути спрямована на
пошук нових і адаптацію традиційних здоров’язбережувальних освітніх технологій, що
забезпечать ефективну підтримку дитини з особливими освітніми потребами в умовах
інклюзивної дошкільної освіти.
1.
2.
3.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ОЗДОРОВЧИХ ПРОГРАМ У СТУДЕНТІВ
Здоров’я людини – головна цінність людства. Саме здоров’я є основою
благоденства нації, розквіту щасливого суспільства, осередком безжурного життя.
Здоров’я завжди було, є і буде ключовим моментом захищеності держави . Нині освіта
широко впроваджує сучасні оздоровчі програми. Це є новим кордоном в еволюції
становлення навчання, на якому будуть переглянуті підходи до забезпечення та
супроводу процесу безпосереднього розвитку людини. Головна функція 21 століття –
надання знань, до неї приєднується оздоровча функція, яка насамперед передбачає
створення здоров’язбережувального освітнього середовища. У зв’язку з цим особливої
уваги потребує розвиток сучасних оздоровчих програм в системі виховання студентів.
Актуальність теми дослідження обумовлена в першу чергу загальнокультурними
змінами властивими прогресивному соціуму. Однією з таких найбільш значущих
проблем є рівень самопочуття та здоров’я студентської молоді.
При розробці оздоровчого середовища особлива увага надається таким
проблемам, як самовдосконалення, самокорекція та самоорганізація своїх дій;
досягнення вершин професійності, самоосвіта, самоорганізація і самоконтроль у галузі
збереження здоров’я; самореалізація творчого потенціалу, потенціалу здоров’я та
розвитку готовності до майбутньої професійної діяльності; суб’єктивні та об’єктивні
фактори, які сприяють збереженню здоров’я; вплив нових вимог на професію,
суспільство, науку, культуру, усвідомлення своїх здібностей і можливостей, сильних і
слабких сторін своєї діяльності в охороні здоров’я. Фізичне виховання молоді на
сучасному етапі суспільства має зображати нові підходи до формування особистості.
Діяльність в спорті й оздоровча діяльність необхідна умова гармонійного розвитку
молоді, яка стає сторінками цілеспрямованого впливу на конкретну людину згідно з її
потребами. Сьогодні в освітніх закладах гостро стоїть проблема збереження здоров’я
студентів, і тому до напрямку традиційної освітньої системи додають
здоров’язберігаючи технології.
Формування культури здоров’я студентів передбачає, перш за все, їх озброєння
відповідними знаннями з питань здоров’я за допомогою яких формується певне
уявлення про значення здоров’я в житті кожної людини, відповідальне ставлення до
його збереження, а також знаннями певних оздоровчих технологій, їх застосування в
практичній діяльності та ведення здорового способу життя. Індивідуальні оздоровчі
програми мають бути інтерактивними, такими, що мають потенціал одужання.
Стратегічними цілями оздоровчої програми є фізичне виховання студентів, формування
у них морального, психічного та фізичного здоров’я, усвідомленої потреби у фізичному
вдосконаленні, розвитку інтересу і звички до самостійних занять спортом, придбання
знань і умінь до здорового способу життя. Створення індивідуальної оздоровчої
програми повинно відбуватися комплексно, та стати міцним фундаментом для
збереження та зміцнення не лише фізичного здоров’я, а й соціального, психічного та
духовного.
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У зв’язку з цим, для оптимального розв’язання проблеми формування та
збереження здоров’я студента, необхідна така система освіти, в якій на основі глибоких
фундаментальних знань про особливості професійної діяльності, оздоровчі функції та
процеси фізичного виховання, можна створити таку особисту установку на здоров’я,
яка надасть впевненість в собі й у своїх можливостях. Індивідуальні оздоровчі
програми є способом організації послідовних дій в ході навчально-виховного процесу,
реалізації освітніх технологій на основі всебічного урахування індивідуального
здоров’я студентської молоді, особливостей її вікового, психофізичного, духовного,
морального стану і розвитку. Оздоровча спрямованість фізичного, духовного,
психічного та соціального виховання у поєднанні з інноваційними освітніми
технологіями дозволить досягти бажаного результату, сформувати гармонійно
розвинену і конкурентоспроможну особистість, здатну до самореалізації.
Таким чином, за підтримкою якісного впровадження індивідуальних оздоровчих
програм в навчально-виховний процес, застосуванню позааудиторних заходів з
оздоровчих технологій, головним чином скерованих на всестороннє оздоровлення
студентів, сучасний педагог має змогу повною мірою сприяти вихованню повноцінної
здорової молоді, утворювати у неї високий рівень культури здоров’я.

Тараненко Р. К.1, Титаренко Ю. Л.2
Українська асоціація арт-терапії, президент Асоціації
2
Гірнича гімназія Міської ради міста Кропивницького, вчитель біології та хімії
art_therapy_ua@ukr.net
1

ЗАСТОСУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ АРТТЕРАПЕВТИЧНОЇ МЕТОДИКИ
«RESPONSUM TUUM» В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Актуальність застосування арттерапевтичних методик і технік із метою
психологічного забезпечення навчально-виховного процесу є досить високою,
враховуючи природню потребу людини у творчому самовираженні, а також збереженні
власного здоров’я. Маргарет Наумбург – американський психолог, педагог, художник,
автор і один із перших теоретиків арттерапії, засновник динамічно орієнтованої
арттерапії, звернулася до використання мистецтва як терапевтичного засобу в 1940-х
роках і вважала арттерапію не допоміжним, а основним видом психотерапії. Її підхід
заснований на психоаналітичній теорії З. Фройда, універсальному символізмі
К. Г. Юнга та інтерперсональній психіатрії Г. С. Саллівана. За допомогою візуальних
мистецтв клієнт може спроектувати свої внутрішні переживання назовні.
Методика «Responsum tuum» («Ваша відповідь») лежить на перетині
арттерапевтичного і юнгіанського підходів роботи з клієнтом і була успішно
апробована в ряді навчальних закладів Кропивницього та Полтави.
Методика «Responsum tuum» («Ваша відповідь»)
(автор – Рустам Тараненко)
Мета: формування здатності у клієнта якомога об’єктивніше проаналізувати
проблемну ситуацію, знайти оптимальний шлях її вирішення.
Витратні матеріали: папір формату А4 або А3, олівці, фарби, пастелі, пензлі, бланк
«8 асоціацій».
Час виконання методики – орієнтовно – 60–80 хв.

30

Алгоритм дії:
1. Сісти зручно (тіло розслаблене, дихання глибоке, повільне), заплющити очі та
сконцентруватись на своєму запиті, уявити проблемну ситуацію (2–3 хв).
2. Зробити 3 глибокі вдихи та видихи, розплющити очі та виконати малюнок
№ 1 – власне, власне найгостріший момент ситуації (5–7 хв).
3. Зображення малюнка № 2 – та ж ситуація, але очима опонента (5–7 хв).
4. Зображення малюнка № 3 – вищезазначена ситуація очима близької значимої
людини (5–7 хв).
5. Зображення малюнка № 4 – вищевказана проблемна ситуація очима
випадкової абсолютно сторонньої людини (5–7 хв).
6. Розкласти
перед
собою
малюнки
у
будь-якій
послідовності.
Психологу/педагогу звернути увагу, який малюнок клієнт викладає першим, а яким
останній? Які зображення ближче чи далі від себе.
7. Запитання до клієнта та його відповіді (5–7 хв):
✓ Чи вдалось поглянути на ситуацію очима іншої людини? Якщо ні, чому?
✓ Яка Ваша потреба в цій ситуації недостатньо задоволена?
✓ Чи змінилось Ваше сприйняття, бачення ситуації після її зображення?
✓ Чи виникло бажання щось змінити в малюнках (якщо так, внести ці зміни
протягом 5–7 хв)?
8. Записати на бланку «8 асоціацій» незадоволену потребу, пов’язану із запитом,
і заповнити таблицю для асоціацій (8→4→2→1) та сформулювати ресурсний вираз із
використанням слів із передостаннього та останнього стовпців (5–7 хв).
9. Визначення клієнтом, які ресурси він/вона має для вирішення проблемної
ситуації. Сформулювати конкретні кроки щодо вирішення запиту (до 10 хв).
Бланк «8 асоціацй»
Незадоволена потреба, пов’язана із запитом:
_______________________________________
___________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
1.
2.
1.
3.
2.
4.

Ресурсний вираз:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Про ефективність застосування арттерапії, зокрема й методики «Responsum
tuum» («Ваша відповідь»), в освітньому середовищі свідчать схвальні відгуки
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науковців, педагогів і психологів шкіл, професійно-технічних училищ, викладачів
закладів вищої освіти. У багатьох педагогічних працівників та учнів посилився інтерес
до власної творчості й бажання продовжити опановувати мистецькі напрямки в
спеціалізованих навчальних закладах, студіях тощо.
Особливістю арттерапії є її висока екологічність і ресурсність, однак
використання арттехнік і методик передбачає базову підготовку психологів і педагогів
із цього напряму в рамках програм спеціалізації (підвищення кваліфікації). Українська
асоціація арт-терапії проводить спеціалізовані курси навчання «Арттерапія: теорія та
практика», в якій сьогодні беруть участь психологи, педагоги і медичні працівники.

Ткаченко А. В.1, Літвінова А. М.2
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
1
студентка кафедри валеології,
2
доцент кафедри валеології, кандидат педагогічних наук
tkachenko2402@gmail.com
anastasia.tymchenko@karazin.ua
ДЕСИНХРОНОЗИ У ЛЮДИНИ
Кожна людина повинна знати про сприятливі та несприятливі для неї періоди
доби, щоб у випадку необхідності приймати міри застереження. Потрібно
прислуховуватися до свого організму у «важкі години» доби. Біоритми організму різко
не узгоджуються з добовими біоритмами, якщо людина перебуває в іншому годинному
поясі (працює в нічні зміни, у полярних широтах). Порушення координації тих чи
інших біоритмів, що сприяє виникненню своєрідного патологічного стану називається
десинхронозом. Спеціальними дослідженнями виявлено, що зміщення біоритму на 2
год. має мінімальний негативний вплив. Організм людини пристосовується до нових
умов поступово, внаслідок перебудови біоритмів. Наприклад, при зміщенні на 12годинний пояс організм пристосовується до нових умов протягом 10–15 днів.
При десинхронозі у людини знижується працездатність. Якщо на новому місці
передбачена робота з максимальною затратою енергії (спортивні змагання), то треба
заздалегідь (за 3–10 днів) поступово змінювати режим праці та відпочинку на місці
тимчасового проживання, щоб організм людини пристосувався до нової годинної
широти. Учені багатьох країн світу намагаються використати дані про біоритми для
прогнозування, попередження загострень деяких захворювань, нещасних випадків,
синхронізації соціального ритму з біологічними можливостями людини, а також для
вдосконалення системи планування спортивних змагань. Сезонні біоритми тісно
пов’язані з метеорологічними явищами природи: атмосферним тиском, температурою,
вологістю повітря, кількістю кисню, режимом електромагнітних коливань атмосфери,
космічною радіацією, тощо. При зміні пори року виникає недостатність різних
природних факторів – світла, ультрафіолетових променів. Усі ці коливання впливають
на стан людського організму, зокрема, на обмінні процеси, артеріальний тиск, роботу
ендокринних залоз, психіку, працездатність. Найзгубніше ці коливання біоритмів діють
на хворий організм, стан якого за несприятливих умов значно погіршується.
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Добова періодичність коливання інтенсивності фізіологічних процесів в
організмі людини:
• 1-3 год. – максимальна активність жовчного міхура. «Важкі години» печінки
в її напруженій діяльності – йде велика боротьба з отрутами організму.
• 1-4 год. – тиск крові і частота дихання мінімальні. Тіло відпочиває, організм
фізично повністю виснажений і особливо чутливий до болю.
• 1-5 год. – понижена температура тіла. Мінімальна кількість цукру в крові.
Тіло працює на найменших «обертах», але слух загострений і чутко реагує на шум.
• 2 год. – різке звуження капілярів кровоносних судин.
• 2-5 год. – мінімальна фізіологічна активність (людина слабка). Мінімальна
працездатність легень, пульс і дихання найбільш повільні.
• 3-5 год. – максимальна активність печінки. 3 год. – найнижчий тиск крові.
• 4 год. – найменша частота пульсу. Мозок постачається найменшою кількістю
крові. Це час, коли найчастіше помирають люди.
• 4-5 год. – максимальна активність кісткового мозку.
• 5 год. – мінімальна температура тіла. Нирки вільні і нічого не виділяють.
Пробудження від сну бадьоре.
• 5-6 год. – відчуття голоду. Навіть якщо людина хоче спати, її тіло
пробуджується. Тиск підвищується.
• 5-7 год. – максимальна активність легень. Серце б’ється швидше.
• 6-7 год. – найменша швидкість осідання еритроцитів (НІОЕ). Імунологічний
захист організму особливо сильний.
• 7-9 год. – максимальна активність товстого кишечника. Зниження активності
шлункових протоків і роботи шлунку.
• 9 год. – максимальний вміст адреналіну в крові. Підвищується психічна
активність, зменшується чутливість до болю. Кров’яний тиск знижується до мінімуму.
Серце працює на повну потужність.
• 8-12 год. – перший підйом працездатності (людина сильна).
• 8-9 од. – тіло відпочило, печінка повністю звільнила організм від отруйних
речовин. В цей час особливо шкідливий для печінки алкоголь.
• 9-10 год. – максимальна кількість цукру в крові. 9-11год. – максимальна
активність шлунку.
• 10 год. – перший пік підвищеної працездатності (найсильніша людина). 11-12
год. – відчуття голоду. Серце продовжує працювати ритмічно.
• 11-13 год. – максимальна активність підшлункової залози і селезінки. Печінка
відпочиває, в кров поступає невелика кількість глікогену.
• 12 год. – максимальне пробудження біологічно активних точок шлункових
протоків. Максимальне відчуття голоду. Обід краще перенести на 1год. пізніше.
• 13 год. – різко понижується, працездатність органів кровообігу. Минув
перший період активності, відчувається втома.
• 13-15 год. – мінімальна фізіологічна активність (найслабша людина).
Максимальна активність серця.
• 15-17 од. – максимальна активність тонкого кишечника.
• 15-19 год. – другий підйом працездатності (людина стає сильною). Органи
чуттів напружені до краю, особливо нюх і смак.
• 16 год. – максимальна кількість азоту в крові. Рівень цукру в крові
підвищується, але після цього наступає спад його кількості.
• 16-17 год. – відчуття голоду.
• 16-18 год. – найбільш високий вміст гемоглобіну в крові.
• 17 год. – другий пік підвищеної працездатності.
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• 17-19 год. — максимальна активність сечового міхура. Наступає дуже
поганий час для алергіків. Психічна стабільність на нулі. Людина нервова, може
посваритися через дрібниці.
• 17-20 год. – максимальна активність лімфатичних вузлів і селезінки.
• 18 год. – максимальна температура тіла, максимальне число скорочень серця
(пульс), розширення капілярів. Максимальна кількість адреналіну в крові. Психічна
бадьорість поступово зменшується. Знижується відчуття фізичного болю.
• 19-21 год. – максимальна активність нирок. Тиск крові підвищується,
починаються головні болі.
• 20 год. – мінімальна кількість азоту в крові. В цей час вага людини досягає
максимуму, реакції дивовижної швидкості.
• 21 год. – різкий спад працездатності органів кровообігу. Зменшується
працездатність серцевого м’яза.
• 21-22 год. – максимальна швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ).
• 21-23 год. – максимальна активність судинної системи. Кров переповнена
білими кров’яними тільцями. Температура тіла знижується.
• 22-23 д. – фізіологічний спад (перебудова організму до нічного циклу).
• 23 од. – початок сну.
• 24-1 год. – відчуття голоду у «сов».

Підпорядковуючись біоритмам, кожний фізіологічний показник протягом доби
може суттєво змінюватися, що слід враховувати при діагностиці різних захворювань.
Незнання таких закономірностей може призвести до діагностичних помилок. Цей факт
потрібно завжди враховувати при поясненні хворим шкідливості самодіагностики та
самолікування на її основі. Досить точно вивчений добовий біоритм симпатикоадреналінової системи. Найпростіша схема виглядає так: максимальна активність
(збільшується виділення адреналіну) ранком (8–12 год), мінімум – в середині дня (12–
16 год.), другий максимум — увечері (16–22 год.) найбільш виражений мінімум —
уночі (22–8 год.). Відповідно коливається рівень процесів життєдіяльності. Найбільша
активність та продуктивність у ранкові години, у другій половині дня вона спадає,
увечері дещо посилюється і значно знижується уночі. Тому здавна люди жили в строгій
відповідності до вимог біоритмів не тільки тому, що користувалися часом відповідно
до Сонця, але й тому, що знали зі власного досвіду – найпродуктивніше працювати
зранку. Рано лягали спати не для економії світла, а найперше для того, щоб добре
виспатися і продуктивно працювати протягом дня. Після обіду відпочивали, щоб
відновити сили до кінця трудового дня. Такі умови диктувала природа, забезпечуючи
значну трудову віддачу.
З розвитком людства змінилися спосіб життя і характер праці. Однак природні
біоритми залишилися такими ж тому, що еволюційні зміни не встигають за науковим і
суспільним прогресом. Усупереч природним біоритмам у деяких людей виробилася
звичка пізно лягати спати і пізно вставати. У результаті цього зламалися адаптаційні
механізми, що сприяє виникненню неврозів. Здорова людина має один-єдиний біоритм,
синхронний з природою, відхилення людини від нього є небажаними. Біоритми є
основою раціональної регламентації всього життєвого розпорядку людини. Цим
забезпечується висока продуктивність праці і добре самопочуття. Досягти цього можна
лише в тому випадку, якщо дотримувати сталого розпорядку дня.
Вивчення біоритміки – основа прогнозів у багатьох галузях нашого життя,
медицині, психології, спорті. Ритмічність властива природі, наше завдання – жити в
союзі з нею. Нейтралізувати порушення у біоритмах допоможе здоровий спосіб життя,
виконання конкретних рекомендацій для відповідних професій та видів праці.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ТАКТИЛЬНОЮ ДІЄЮ НА ШКІРУ ПАЛЬЦІВ
РУК І АКТИВАЦІЄЮ ЗОРОВИХ ЦЕНТРІВ
Термін «тактильний» – походить від лат. tactilis – дотиковий. Тактильні відчуття
– це відчуття дотику. Найбільша гострота відчуття дотику характерна для частин тіла,
які активно здійснюють рухові функції. Це кінчики пальців рук і ніг, кінчик язика.
Співробітниками кафедри валеології спільно з лабораторією радіо- та оптичної
голографії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводилися
дослідження впливу тактильного подразнення шкіри кінчиків пальців рук на стан
енергоінформаційної складової організму осіб з вадами зору, а також зрячих. [6, 7].
Під час експерименту очі піддослідних були закриті непрозорою пов’язкою.
Піддослідні кінчиками пальців рук тактильно контактували з кольоровими листками
однакової текстури, при цьому здійснювали механічні рухи шляхом тертя,
надавлювання, пересування пальців, впливаючи на сполучні тканини шкіри, у тому
числі на колаген.
Згідно з низкою наукових робіт, сучасні дослідники багато уваги приділяють
властивостям колагену. Колаген – це головний позаклітинний білок сполучної тканини,
він входить до складу кісток, сухожиль, судин, хрящів і шкіри, що забезпечує міцність і
еластичність тканин. У роботі [5] сказано, що колаген – один із компонентів сполучної
тканини, важлива структура з напівпровідниковими властивостями. Об’єднуючись із
молекулами води в кластерні системи, колаген надає сполучній тканині
рідкокристалічних властивостей.
Співробітниками інституту імені А. А. Богомольця НАН України встановлено,
що завдяки тому, що сполучні тканини мають п’єзоелектричні властивості, вони здатні
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перетворювати в електричну енергію механічну енергію стискання, розтягнення,
згинання. При цьому викликається поява різноманітних електромагнітних полів, які,
поширюючись через сполучну тканину, змінюють функціонування організму [8].
Дослідниками також встановлено, що у різних представників тваринного світу і
в людському організмі знаходиться біогенний магнетит [9]. Біогенний магнетит – це
система нанокристалів, що мають магнітні властивості. Також вчені прийшли до
висновку, що точки акупунктури та кластери біогенного магнетиту є
електромагніторецепторами.
Понад дві тисячі років тому Аристотель написав, що в людини є п’ять чуттів:
зір, слух, дотик, нюх і смак. Органи чуттів із їх численними рецепторами часто
називають «воротами у світ». Рецептори – це спеціалізовані нервові утворення, що
слугують для трансформації світлової, механічної, хімічної, термічної енергії
зовнішнього і внутрішнього середовища в нервові імпульси, тобто вони здатні
трансформувати різні подразнюючі стимули у біоелектричний потенціал.
У людини найбільш відомими рецепторами, що налаштовані на сприйняття
електромагнітних коливань, є фоторецептори, що розташовані в сітківці ока.
Як і будь-яка інша система організму, система електромагнітного гомеостазу
представлена відповідними структурами на суто матеріальному (молекулярному,
клітинному, тканинному) рівні. Вважається, що роль електромагніто-рецепторів на
молекулярному і клітинному рівні виконують молекули води та колагену, а на
тканинному – точки акупунктури і канально-меридіанна система, а також кластери
біогенного магнетиту [4, 8, 9].
Дослідження останніх років збагатили новими доказами теорію, згідно з якою
електромагнітні поля в біологічних системах виконують регуляторну та інформаційну
роль. У роботі [4] вводиться термін «електромагнітний гомеостаз» і доводиться, що
електромагнітні поля, які існують у людському організмі, регулюють біохімічні реакції
та впливають на інтеграцію його регуляторних систем.
Таким чином, доведено, що в організмі людини колагенові структури
виконують роль електромагніто-рецепторів, а точки акупунктури мають підвищений склад колагену,
тому виміри шкірного електропотенціалу в акупунктурних точках за допомогою
приладу Р. Фолля є інформативними. Адже, як зазначив А. Залманов, шкіра є
своєрідним периферійним мозком, який сприймає вплив навколишнього середовища,
передає отриману інформацію далі до головного мозку, який, у свою чергу, скеровує
внутрішні органи на максимальне пристосування до умов довкілля.
На початку ХХ1 століття в Болгарії академіком А. Влаховим і О. Влаховою [2].
розроблено метод скринінгової енергоінформаційної адаптометрії голографічної матриці
людини, який базується на вимірах шкірного електропотенціалу в акупунктурних
точках за допомогою приладу Р. Фолля.
Застосовуючи
метод
скринінгової
енергоінформаційної
адаптометрії
голографічної матриці людини [2] нами проведені дослідження впливу механічного
подразнення шкіри кінчиків пальців рук на адаптаційні процеси у дітей з патологіями
зору та у зрячих студентів. Як показано в [8], механічне подразнення шкіри кінчиків
пальців завдяки п’єзоефекту викликає появу різноманітних електромагнітних полів, які,
поширюючись через сполучну тканину, змінюють функціонування організму.
Аналіз отриманих нами експериментальних результатів показав, що під час
впливу на шкіру кінчиків пальців рук відбувається активація шостого (лобного)
енергетичного центру, який розташований у голові. Стан лобного центру пов’язаний зі
станом мозкової активності, в тому числі й зорових центрів [1, 3]. Активація лобного
енергетичного центру відбувалася як у слабозорих, так і у зрячих.
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Для нашого експерименту це є важливим показником, адже він вказує на
наявність інформаційного зв’язку між шкірою кінчиків пальців рук і зоровою
системою людини (навіть при закритих очах або при відсутності чи ослабленні зору).
Слід відзначити, що адаптаційна реакція на закривання очей значно відрізняється у
сліпих і зрячих.
У осіб з вадами зору до сприйняття інформації підключаються інші канали, в
тому числу і тактильний. Характер ліній розподілу енергії по енергетичним центрам
незрячих дітей до і після роботи схожі між собою, що свідчить про відсутність стресу
при виконанні завдання із зав’язаними очима. Під час експерименту у незрячих
активується лише лобний центр. Тобто, інформація від тактильного каналу передалася
у вигляді активації центру, відповідального за стан мозку і зорової системи.
А у зрячих студентів відбувається різка зміна адаптаційних характеристик,
свого роду стрес при незвичній ситуації, що виражається в активації одразу трьох
енергетичних центрів, стан яких пов’язаний зі станом шкіри, рук та зорових центрів.
Це пояснюється тим, що зрячі люди більшість інформації одержують через зір, тому
відключення зору непрозорою пов’язкою і включення тактильного каналу сприйняття
інформації викликало сильний відгук на рівні енергетичного поля та на рівні трьох
енергетичних центрів, тобто відбувалася адаптаційна реакція.
Якщо зважити на те, що вплив факторів експерименту досить незначний, щоб
викликати адаптаційні стреси, то з точки зору синергетики [10] є наступне пояснення:
«Згідно з теорією синергетики, у складних системах, що самоорганізуються (такими є
й людські організми), слабкі впливи та малі флуктуації є пріоритетними, вони
визначають подальший розвиток системи. Роль таких флуктуацій в організмі належить
ендогенним електромагнітним полям, інформаційний характер дії яких полягає в тому,
що енергія самого стимулу при цьому набагато менша від енергії, що необхідна для
перебудови у самій системі» [5, 10].
Висновки. Наш експеримент вказує на наявність інформаційного зв’язку між
шкірою кінчиків пальців рук і зоровою системою людини. Слід відзначити, що на
закривання очей у сліпих і зрячих адаптаційна реакція значно відрізняється. Під час
експерименту у незрячих активується лише лобний центр, пов’язаний зі станом мозку
та зорової системи.
У зрячих студентів відбувається активація одразу трьох енергетичних центрів,
стан яких пов’язаний зі станом шкіри, рук та зорових центрів, що характеризує різку
адаптаційну реакцію організму на відключення основного інформаційного каналу –
зорового (непрозорою пов’язкою) і підключення тактильного каналу сприйняття.
Нашими дослідженнями підтверджена гіпотеза про наявність такого феномена
як «шкірний зір», причому він проявляється при закритих очах або при відсутності чи
ослабленні зору.
Також підтверджена теорія Су Джок про існування систем відповідності
(енергоінформаційного зв’язку) між зонами на кистях рук і всім тілом, між кінчиками
пальців рук і головою людини.
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ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВʼЯ ОСОБИСТОСТІ
Актуальність теми. На сьогоднішній день досить складно знайти сферу
діяльності, де були б відсутні негативні чинники, що впливають на психіку людину.
Психологічну безпеку часто розкривають через поняття «психічне здоров’я»,
«психологічно безпечне середовище». Психологічна безпека трактується як стан
психіки людини, при якому забезпечується успішний психічний розвиток, адекватно
відбиваються внутрішні та зовнішні загрози психічному здоров’ю; як уміння людини
створити психологічно безпечні відносини навколо себе [3]. Психологічна безпека
розглядається нами як складова професійного здоров’я, що особливо актуально для
сучасного інформаційного суспільства, з новими підвищеними вимогами до суб’єкта
професійної діяльності. Аналіз літературних джерел із проблем психологічної безпеки
засвідчив відсутність достатньо обґрунтованої деталізованої класифікації загроз
психологічної безпеки та джерел їх виникнення, що вказує на актуальність і складність
цієї проблематики.
У зв’язку з цим метою роботи є теоретичний аналіз основних загроз
психологічної безпеки особистості, як складової її професійного здоров’я, для
визначення можливих способів і механізмів психологічного захисту під час
професійної діяльності.
Викладення основного матеріалу. Ураховуючи, що сучасна людина більшість
часу проводить на робочому місті, виробниче середовище розглядається нами як
детермінанта психологічної безпеки суб’єкта діяльності. Серед загроз психологічної
безпеки особистості вагоме місце посідає професійний стрес [2]. Професійний стрес –
багатовимірний феномен, що виражається у фізіологічних і психологічних реакціях на
складну робочу ситуацію. Статистика ВООЗ свідчить: внаслідок депресії і
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професійного стресу до 200 млн. осіб на рік втрачають працездатність. Стрес,
пов’язаний із роботою, є важливою проблемою приблизно для однієї третини
працівників країн Європейського Союзу, а вартість вирішення проблеми щодо
збереження психічного здоров’я працівників у зв’язку з цим складає в середньому 3–
4% валового національного доходу [1].
Джерелами професійного стресу визнано: організаційні, робочі, соціальні,
особистісні характеристики та чинники, пов’язані з діловою кар’єрою. Найвагомішою
причиною розвитку професійного стресу є людські стосунки. Стрес має серйозний
вплив на фізичне здоров’я людини. До негативних наслідків стресу відносяться:
зниження працездатності, погіршення якісних і кількісних показників роботи;
зниження адаптаційних можливостей організму; особові деформації і стрес-синдроми;
хвороби адаптації (виразкова хвороба шлунку, інфаркт міокарду, гіпертонія, вегетосудинна дистонія).
Наслідком робочих стресів є синдром вигорання, який в останні роки широко
досліджується в зарубіжній психології. У вітчизняній науці інтерес до цього питання
виник порівняно недавно, у зв’язку з цим дана проблематика не отримала поки
належного розгляду. Синдром вигорання належить до феноменів особистісної
деформації, набором негативних психологічних переживань, пов’язаних із тривалими
та інтенсивними міжособистісними взаємодіями, що відрізняються високою емоційною
насиченістю, когнітивною складністю [3]. Зазначимо, що в 11-й варіанті Міжнародної
класифікації хвороб (МКБ 11) включено професійний синдром емоційного вигоряння.
Даний синдром не класифікується як медичний стан, повідомляє Всесвітня організація
охорони здоров’я (ВООЗ).
Професійне вигорання включає три основні компоненти: емоційне виснаження,
деперсоналізацію, редукцію персональних досягнень. Ми дотримуємося думки про те,
що вигорання, як особливий стан людини, потребує екзистенціального рівня опису,
оскільки розвиток вигорання не обмежується професійною сферою, а виявляється в
різних ситуаціях буття людини – хворобливе розчарування в роботі, як способі
отримання сенсу, змінює всю життєву ситуацію. При цьому важливо виділити чинники,
від яких залежить розвиток синдрому вигорання: індивідуальна межа, межа
можливостей «емоційного Я» протистояти виснаженню; самозбереження як протидія
вигоранню; внутрішній психологічний досвід, що включає відчуття, установки, мотиви,
чекання; негативний індивідуальний досвід, в якому сконцентровані раніше пережиті
проблеми, дистрес, дискомфорт, їх негативні наслідки.
У даний час дослідниками виділено понад ста симптомів, що сигналізують про
розвиток вигорання, серед них виділяють наступні групи: фізичні: втома; відчуття
виснаження; астенізація; часті головні болі; розлади шлунково-кишкового тракту;
надлишок або недостача ваги; задишка; безсоння; поведінкові й психологічні: робота
стає все важчою і важчою, а здатність виконувати її – все меншою; співробітник рано
приходить на роботу й пізно уходить; або пізно з’являється на роботі та рано її
покидає; бере роботу додому; переживає почуття нудьги; відчуття незатребуваності;
легко виникає відчуття гніву; дратівливість; найрізноманітніші психосоматичні
розлади – від виникнення розвитку артеріальної гіпертензії до інфарктів та інсультів.
Виникає закономірне питання щодо практичних аспектів виходу з професійного
стресу. Виділимо два напрями подолання виробничого стресу – робота з емоційною та
когнітивною складовими.
Робота з емоційною складовою стресу може включати : різні види релаксації:
рухова активність, раціональне харчування, бальнеотерапія, музика, масаж,
аутотренінг, дихальні вправи, аромотерапія, фітотерапія. Корисним є спосіб відпочинку
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з навантаженням обох півкуль головного мозку; цього можна досягти, виконуючи будьякі рухи одночасно руками та ногами; обов’язкове переключення уваги на інше заняття.
Робота з когнітивною складовою стресу передбачає: усвідомлення головних
цілей життя – власне здоров’я (професійна діяльність – лише частина життя);
багаторазове проговорювання проблеми (психологи рекомендують детально розповісти
про свої відчуття співрозмовнику; під час розповіді ми навантажуємо ліву півкулю, а
права півкуля в цей час відпочиває); візуалізація проблеми в певних рамках [4].
Висновки. Психологічна безпека особистості, як складова її професійного
здоров’я, забезпечується системою заходів, спрямованих на задоволення базової
потреби в безпеці, фізичному та психологічному самозбереженні. Психологічну
безпеку особистості слід розглядати складовою категорії «якість життя», оскільки вона
формується в рамках певного образу життя, детермінованого впливом зовнішнього
середовища.
1.

2.
3.

4.
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УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВ’ЯМ ЛЮДИНИ СПОСОБОМ КОНСТРУЮВАННЯ
ЗДОРОВ’ЯТМ (ПСИХОВАЛЕОЛОГІЯ, ЧИСЛОГРАФІКА – КОНЦЕНТРАТОРИ
ЗДОРОВ’Я ПРОТИ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ)
Управління здоров’ям – це управління механізмами самоорганізації живої
системи, що забезпечують її динамічну стійкість. Психовалеологія – комплекс
наукових дисциплін, що вивчають проблеми психічного здоров’я людини-індивіда,
групи людей, народу. Із психовалеологією тісно пов’язана Числографіка (GRAPHICSNUMBER), яка висвітлює новий метод нормування стану свідомості людини,
прискорення мислення та посилення концентрації через малювання для реалізації
планових дій швидким і гармонійним способом.
Мета роботи – репрезентація узагальненого досвіду використання методів
інтегративного валеологічного підходу – «Конструктор здоровья»ТМ в управлінні
здоров’ям індивіда проти розповсюджених захворюваннях; доведення пріоритету
навчання здоров’ю перед лікуванням хвороб, впровадження ідеї ВООЗ про те, що лікар
повинен не «лікувати хвороби», а «конструювати здоров’я». Надані приклади щодо
управління здоров’ям із використанням концентраторів здоров’я.
ВООЗ запропонувала інтегративну концепцію розвитку медицини, основна ідея
якої полягає в тому, що в ХХІ столітті медицина повинна перейти від «захиснооборонних» позицій до «соціально-конструктивних», пов’язаних зі створенням
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» [8, с.14]. Навесні
2018 року компанія «Apple» без широкого розголосу запустила проект власних
медичних клінік первинної медико-санітарної допомоги для співробітників і членів їх
сімей. Мережа отримала назву «AC Wellness». У списку відкритих вакансій чергового
підприємства «Apple» є позиція лікаря-дизайнера оздоровчих програм для населення. В
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описі вакансії зазначено, що цей фахівець повинен буде не тільки відслідковувати
хронічні захворювання пацієнтів, а й відповідати за зміцнення здоров’я клієнтів,
попередження і раннє виявлення хвороб [5, с.3]. Компанія «Apple» використовує
рекомендації ВООЗ «лікар повинен не «лікувати хвороби», а «конструювати здоров’я»
і «медицина хвороб» повинна перетворитися в «медицину здоров’я» – це засвідчує
обов’язки лікаря- дизайнера. Ідеї ВООЗ ми почали впроваджувати наступними
кроками: створено авторське право «Інтегративний валеологічний метод Конструктор
здоров’я»; успішно захищена дипломна робота на тему «Інтегративний комплексний
метод для осіб, схильних до повноти, способом «конструювання здоров’я» (кафедра
валеології, філософський факультет Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна); торгова марка «Конструктор здоровьяТМ» (рецензіції на програми і
методику «Конструктор здоровьяТМ проти поширених захворювань» підготував
академік, докт.мед.наук, професор Г. Л. Апанасенко, створено робочмй сайт (www.
healthquide. com. ua – метод Пивоварчука); проведений майстер-клас Володимира
Пивоварчука «Інтегративний комплексний валеологічний метод «Конструктор
здоров’ятм» в управлінні здоров’ям при надмірній вазі і розповсюджених
захворюваннях» (Міжнародний конгрес «Здоровый Мир – Здоровый Человек», 15–19
жовтня 2013р., Крим); Міжнародний навчально-консультаційний центр «Валеологія»
заснований у 1993 році готує валеологів-консультантів, числографів-інструкторів,
лікарів-дизайнерів.
Природа не думає по частинах щодо організму людини. Тому основним
принципом психовалеологічної числографіки «Конструктор здоров’яТМ» є теза:
«Управляти своїм здоров’ям так само, як думає і управляє природа». Усім живим
управляє потік порядку світла (Нобелівський лауреат Ервін Шредінгер). Хвиля – життя.
Світло знань. Синхронізація свідомості в со-бутті здоров’я як єдність потоку всіх,
відразу і вчасно хвиль життя: і хвиль свого здоров’я, утворюючого мислення, і хвиль
своїх вихованих почуттів здоров’я, і хвиль свого особистого досвіду, і хвиль природи
буття. У світі величезні гроші йдуть на дослідження мозку. Хвороби Альцгеймера,
шизофренія, по суті це несправність нейронної мережі. 120 мільярдів нейронів і в
кожного з них від 50 до 100 тисяч зв’язків з іншими нейронами мозку. Ми думаємо всім
тілом і за межами мозку. Якщо дітьми управляє фізичне тіло («гра дитинства»,
біологія), то дорослими керують тонкі, світлові, хвильові тіла (психіка, свідомість,
світло знань, духовність), за якими слід у слід як «матрьошка в матрьошці» твориться,
оновлюється і фізичне тіло. Психовалеологічна числографіка «Конструктор
здоровьяТМ» постійно активує, оновлює потік (ефект новизни) асоціативних зв’язків по
всьому об’єму тонких, хвильових, світлових тіл внутрішнім стилем м’яких звичок,
використовуючи мікрорухи руки і очей при малюванні числографіки і при роботі зі
своїми концентраторами здоров’я. Для сучасної людини як і раніше актуально
направляти вектор свідомості – «Пізнай себе» (Сократ) і «Допоможи собі сам»
(Конфуцій). Інтегративний підхід: Людино, Пізнай себе і Допоможи собі сам. Рухи
руки і очей Числографіки (дрібна моторика) – ефективний метод отримання постійного
оновлення особистого досвіду (асоціативних зв’язків нейронних полів) на потоці хвиль
життя, що дозволяє не випадати з потоку змін хвиль природи (законів природи),
забезпечувати своє здоров’я, молодість, довголіття [5, с.5]. Наш мозок не відрізняє
реальність (як спостереження органами почуттів) від уявної (думками, почуттями)
реальності. Свідомість потребує опори. Вигідно постійно спиратися («Конструктор
здоров’яТМ», «Метод Пивоварчука») на подану своїм здоров’ям, утворюючим
мисленням і вихованими почуттями реальність. Постійна робота на потоці управління
своїм здоров’ям з концентраторами здоров’я дає можливість бути в со-бутті здоров’я,
наприклад, со-буття здоров’я «осанка – фігура» як усвідомлення через мікрорухи руки,
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очей і саме в своєму досвіді, і з опорою на концентратор здоров’я «осанка – фігура».
Потік спонтанних асоціацій – це тільки свій потік, яким кожен може активізувати
резерви здоров’я, безмежні можливості свідомості і людини. І саме свій досвід дає
самоорганізацію здоров’я. Ніякими «шпаргалками» консультацій, рекомендацій і порад
не можливо передати чужий досвід, мислення, почуття. Рух це життя. Здоров’я – це
природність рухів.
Для
відновлення
природності
рухів
цивілізація
людей
створила
психофізіологічну культуру, наприклад: йога, ци-гун, тай-дзи, які важливі для людини з
позиції повернення природності рухів, наприклад, стилі тварин (сінь-і, лікаря Хуа-То)
ніби копіюють рух тварин і повертають людині природність. Саме природність рухів
дозволяє бути в со-бутті здоров’я як єдиному потоку змін з природністю законів
природи (функція існує завжди і скрізь для реалізуючих її тканин і органів).
Числографікою – рукою і очима ми оптимально швидко завжди, скрізь і вчасно
повертаємося на потік природності. Протягом дня людина входить у свої робочі
стереотипні рухи, які знову відводять від природних рухів. І, оскільки на роботі вже
практично неможливо виконувати, наприклад, йогу, тай-дзи, то штучність робочих
рухів відводить від природності. Виробнича гімнастика, фізкультурні хвилинки не
дають свого повноцінного ефекту. Важливою і на роботі є цілісність, потоковість
природних рухів, подібно до того, як рухаються тварини. Числографіка на роботі
повертає природність рухів, оскільки ми завжди можемо дозволити собі мислити і
відчувати природність, і відтворювати це мікрорухами руки і очей у своєму малюнку.
Висновки. 1. Здоров’ю потрібно вчитись. 2. Потрібна нова стратегія
профілактики – управління здоров’ям індивіда. 3. Рекомендувати лікарям усіх
спеціальностей скеровувати пацієнтів на навчання, консультації, у школи здоров’я для
превентивної реабілітації проти розповсюджених хвороб. 4. Навчатись числографічній
грамотності здоров’я. 5. Людина-продукт біологічної та соціальної еволюції. Її здоров’я
залежить не тільки від дії соціальних факторів, спадковості та екології, які в останній
час суттєво погіршуються, а від індивідуальної освіти з питань здоров’я. Протидію
негативному стану в суспільстві та екології тільки медичними методами неможливо,
необхідно звертатися до самої людини, до безмежних можливостей її свідомості,
використовувати методи валеології, які пов’язані з інтегративною й інформаційною
медициною www.healthquide.com.ua
1.
2.
3.

4.

5.
6.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ
К ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКЕ У СТУДЕНТОВ
Актуальность. Выполнение тренировочной нагрузки связано с вовлечением и
реализацией всех ресурсов жизнедеятельности организма. Каждый моторный акт
сопровождается включением соответствующих физиологических механизмов и
биохимических процессов, происходящих в мышцах, что обусловливает выход на
новый уровень функционирования. Скорость и характер адаптационных процессов
детерминированы рядом факторов, среди которых ведущее место принадлежит
наследственности; уровню физической подготовленности, сформированности
мотивационной сферы; соответствию целей и задач спортивной подготовки
физическому развитию и функциональным показателям организма.
Цель исследования – изучение особенностей адаптации к тренировочным
процессам у спортсменов с учетом современного ритма жизни.
Материалы и методы. В исследовании принимало участие 24 человека (12
девушек, 12 юношей), студентов, участников областных соревнований по настольному
теннису, которые проводились поэтапно в течении года. Средний возраст – 21 год (1824 лет).
Все обследованные были разделены на 2 группы. Первую группу составили 12
практически здоровых юношей и девушек (средний возраст 21,4±3,1 г) по результатам
диспансеризации и на основании отсутствия жалоб на момент исследования; острых
инфекционных заболеваний на момент исследования и в течение 3 недель до него, а
также нормальных показателях ЧСС и АД. Данные студенты относятся к категории
молодежи с умеренным/низким уровнем физической активности (стаж занятий менее 3х лет и интенсивностью тренировок 2 раза в неделю по 2 часа). Вторую группу
составили 12 студентов, которые постоянно занимались (-ются) настольным теннисом
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(средний возраст 21,4±3,1 г). Стаж занятий спортом не менее 5-х лет и интенсивностью
тренировок не менее 2,5 часов, не реже 3 раз в неделю. Данная группа студентов
аналогична по состоянию здоровья с первой группой. Всем студентам проводился
Тредмил-Тест по стандартной методике с синхронной записью ЭКГ в 12 стандартных
отведениях длительностью не менее 5 секунд в покое, на 3 мин каждой ступени
нагрузки.
Результаты исследования. Все студенты 2-х групп продемонстрировали
адекватную реакцию на пробу с дозированной ФН, при этом средний уровень нагрузки
составил 110±10 Вт. У нетренированных студентов процесс адаптации ЧСС к
физической нагрузке происходил нерационально (подчинялся общим закономерностям
стресс-реакции). Максимальная скорость увеличения ЧСС у практически здоровых
студентов 1 группы (на 28–26% от исходного уровня) наблюдалось на 1 ступени
нагрузки, а на остальных ступенях прирост ЧСС происходил более равномерно.
Студенты 2 группы продемонстрировали более равномерный прирост ЧСС независимо
от степени нагрузки. В раннем восстановительном периоде сохранялась следовая
стресс-реакция в виде тахикардии и ЧСС возвращалась к исходным значениям к 7–8
минуте у большинства обследованных в 1 группе, тогда как оптимизация процессов
восстановления во второй группе происходила через 3–4 минуты.
Длительность и характер адаптации организма к тренировочной нагрузке
определяются ее объемом и интенсивностью, показателями физической и техникотактической подготовленности, функциональным и психоэмоциональным состоянием
спортсмена. При организации учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать
следующие закономерности адаптации к мышечной работе: 1. Постепенное повышение
работоспособности организма; 2. Возникновение специфической для конкретного вида
спортивной деятельности доминанты, обеспечивающей координацию физиологических
процессов; 3. Постепенное уравновешивание возбудительно-тормозных нервных
центров; 4. Гетерохронность настраивания на активную мышечную работу различных
систем организма и развития качественных сторон двигательной деятельности.
Выводы. В ходе адаптации к физическим нагрузкам у студентов-спортсменов
отмечено формирование особенной реакции организма на физический стресс,
заключающейся в более медленном нарастании частоты сердечных сокращений, что
обеспечивает большую экономичность деятельности сердечно-сосудистой системы.
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ФІЗИЧНІ ВПРАВИ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Процес фізичної реабілітації є діяльністю з відновлення здоров’я людини
шляхом усунення або компенсації різноманітних вад. Сучасна практика фізичної
реабілітації застосовує фізичні вправи з метою покращення рівня розвитку фізичних
якостей,
нервово-м’язової
працездатності,
моторно-вісцеральної
регуляції,
профілактики контрактур, парезів, паралічів, формування компенсаторних механізмів,
адаптації до різноманітних умов життя. Фізичні вправи, здійснюючи корегуючий
вплив, є одним із найбільш дієвих засобів фізичної реабілітації при порушеннях
опорно-рухового апарату. Саме тому проблема здоров’я людини здебільшого
пов’язується з ефективністю системи фізичного виховання.
Утім, хоча фізичні вправи мають надзвичайно потужний і широкий спектр
оздоровчої дії, здоров’я людини визначається величезною кількістю різногалузевих
чинників, коло яких не можна обмежувати лише фізичною культурою. Тому
професійна діяльність фахівців з фізичної реабілітації та валеологів має бути
спрямована на оздоровлення організму людини за допомогою комплексу різноманітних
факторів, де фізична культура виступає як одна з головних ланок у ланцюгу оздоровчих
засобів. Знання валеологічних засобів, методик і систем оздоровлення для майбутніх
фахівців набувають особливої ваги, оскільки вони можуть бути використані як з метою
збереження та зміцнення власного здоров’я, так і в процесі подальшої професійної
діяльності.
Тому на сьогодні пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в
дусі відповідального ставлення до власного здоров’я й здоров’я оточуючих як до
найвищої соціальної цінності, формування високого рівня здоров’я дітей та молоді.
Теоретичний аналіз показав, що здоровий спосіб життя є важливим фактором
формування і зміцнення здоров’я молоді, яке від нього залежить на 50% і, навіть,
більше. На сьогодні процес формування культури здорового способу життя, на
прикладі, студентів вищих навчальних закладів стикається з багатьма проблемами:
спостерігається формальність в управлінні фізичною культурою і спортом; недостатня
поінформованість викладачів з питань валеології, як наслідок, їх непідготовленість до
розв’язання навчально-виховних проблем; недостатня матеріальна база для організації
занять; відсутність пропаганди здорового способу життя тощо.
Отже, найбільшого успіху при заняттях фізичними вправами можна досягти при
свідомому, зацікавленому відношенні студентів. Цьому сприятиме формування
осмисленого відношення і стійкого інтересу до занять фізичними вправами. Викладач
повинен чітко поставити мету на заняттях, довести до свідомості вихованців не тільки
те, що і як треба виконувати, але і чому пропонується саме ця, а не інша вправа.
Наслідком свідомого відношення до фізичних вправ при підборі цікавого матеріалу і
оптимальної організації занять повинна стати активність молоді, яка виявляється в
ініціативності, самостійності і творчому відношенні до справи.
Якщо ми не прищепимо молоді звичку щоранку або після занять займатися
фізичними вправами, рухатися, свідомо розуміти, що заняття фізичною культурою – це
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здоров’я, що фізична культура – частина загальної культури, то стан справ у фізичному
вихованні не зміниться. Необхідно практикувати моральне й матеріальне заохочення
студентів і викладачів, розвивати бажання активно займатися фізичними вправами,
створювати необхідні умови для цих занять.
Основним специфічним засобом фізичного виховання є фізичні вправи – рухові
дії, які використовуються у відповідності з закономірностями фізичного виховання, або
фізичні вправи – це такі види рухових дій, які спрямовані на реалізацію завдань
фізичного виховання та підпорядковані його закономірностям. Тільки за допомогою
фізичних вправ здійснюється спрямований вплив на людину з метою розвитку його
фізичних і духовних здібностей. Ми пропонуємо внести зміни – звертати увагу на
розкриття можливостей фізичної культури в оздоровленні студентів. У навчальному
закладі навчальні заняття та спортивні свята, які бажано проводити в музикальному та
кольоровому супроводі, з іграми, конкурсами, наприклад, конкурс на кращу жіночу та
чоловічу спортивну фігуру. Відповідальність за своє здоров’я кожна людина повинна
нести сама. Наша свідомість повинна визначати наше життя. Здоровий спосіб життя –
це перш за все правильно організована побудова часу свого життя, послідовність своїх
дій, визначена система праці та відпочинку, характер спілкування з людьми і стиль
життя. Підсумовуючи зазначене, можемо стверджувати: «Давайте ще раз продумаємо
свої життєві задачі та цілі, виділивши тим самим час для зміцнення власного здоров’я».
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ
В УЧНІВ ШКОЛИ З ЗАСТОСУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОСВІТИ
Постановка проблеми. На сьогоднішній день завданнями школи є не тільки
дати учням запас знань на все життя, а й надати кожному учню опорні знання,
розвивати його мислення. Школа має розвивати здібності, надавати знання, виховати
особистість, забезпечивши її системою знань й умінь, які будуть підґрунтям
подальшого саморозвитку.
Поняття еколого-валеологічна свідомість тісно пов’язане з взаємозв’язком
природних процесі та сутністю соціальних взаємозв’язків, відповідальним ставлення до
навколишнього
середовища,
формуванням
ресурсозбережувального,
природоохоронного мислення та поведінкою, із здоров’ям у всіх його аспектах та
здоровим способом життя.
Мета роботи полягає у аналізі еколого-валеологічної свідомості в учнів школи з
застосуванням інноваційних технологій освіти.
Відповідно до мети визначено наступні завдання:
1. На підставі аналізу наукової літератури розкрити сутність поняття
«інноваційні технології».
2. Порівняти еколого-валеологічну сформованість в учнів, які вчаться із
застосуванням інноваційних технологій освіти та учнів, які вчаться за
звичайною програмою.
Проблему еколого-валеологічного виховання, на сьогоднішній день пов’язують
із споживчим мисленням людей. Людині потрібні нові знання, нова система цінностей,
які, безумовно, потрібно створювати і виховувати з дитинства.
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Питання такого виховання доки ще не приймається більшістю людей як
особисте, що перехрещується безпосередньо з життєвим шляхом окремої людини і
часто, навіть, визначає її долю. Причиною цього є відсутність елементарної екологічної
та валеологічної культур у вихователів – батьків та вчителів.
Сьогодні, як ніколи, перед людством стоїть питання про необхідність зміни
свого ставлення до природи і забезпечення відповідного виховання і освіти нового
покоління [4].
В умовах розбудови національної системи освіти важливого значення набуває
інноваційна діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, яка характерна системним
експериментуванням, апробацією і застосуванням інновацій в освітньому процесі. За
оцінками авторів [3], сьогодні відомі понад три сотні визначень поняття «педагогічна
технологія».
Педагогічна технологія – це суворо обґрунтована система педагогічних засобів,
форм і методів, їх етапність, спрямованість на вирішення конкретних навчальновиховних завдань [1].
Для аналізу сформованості еколого-валеологічної свідомості в учнів школи із
застосуванням інноваційних технологій, було проведено дослід у Харківській
спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 18 Харківської міської ради Харківської області.
У дослідженні взяли участь дев’яті класи. Разом 37 осіб, віком 14–15 років. В
одному класі навчання відбувається за стандартною системою, а в іншому з
застосуванням інноваційних технологій. Ноосферна освіта – це система науковотеоретичних, гносеологічних, методологічних, медико-психологічних і практичних
поглядів на природу навчання і шляхи досягнення природовідповідного виховання
підростаючого покоління [2]. Дана концепція відповідає за головне питання: «як
практично організувати педагогічний простір у справді екологічному, гуманному
освітньому процесі?».
Всі учасники були проінформовані про хід, мету та очікувані результати від
тестування. Дослідження проводили з дозволу батьків та дирекції шкільного
навчального закладу.
Результати тестування наведено в таблиці.
Таблиця. Результати тестування «Екологічна культура учнів» (за. Байденк В. І.)
для учнів 9 класів
Рівні екологічної культури
Екологічна освіченість:
А
Б
В
Екологічна свідомість:
А
Б
В
Екологічна діяльність:
А
Б
В

Клас з застосуванням
інноваційних технологій

Клас з звичайною системою
навчання

6,25%
56,25%
37,5%

4,7%
71,4%
23,8%

6.25%
62,5%
31,25%

9,5%
66,6%
23,8%

18,75%
62,5%
18,75%

33,3%
47,6%
19,04%

Примітка. А – низький рівень, Б – середній, В – високий.
Отже, зробивши результати тесту, ми бачимо, що клас у якому у навчання
застосовували інноваційні технології, має незначні, але все-таки кращі результати, це
говорить про те що дана технологія працює. І діти, які навчаються в цьому класі
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проявляють інтерес до вивчення екології, у них більш виражена система переконань і
установок, що спонукають оволодівати новими екологічними знаннями та
реалізовувати їх у діяльності.
Підсумовуючи вище сказане, можемо зробити такі висновки :
1. Сучасний освітній заклад повинен бути центром інновацій: навчальних,
виховних, розвивальних, соціальних, інформаційних, технологічних тощо.
2. Еколого-валеологічне виховання – єдиний процес впливу на свідомість людей
і він повинен здійснюватися у комплексі, і також враховувати науково обґрунтовані
методичні вимоги.
3. Розвиток людської цивілізації неможливий без раціональної взаємодії з
природою.
1.
2.
3.
4.
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ЯК СКЛАДОВА ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Актуальність теми. Професіонали галузі охорони здоров’я роблять значний
внесок у збереження здоров’я населення, а, отже, і в підвищення ефективності
трудового потенціалу держави і добробуту її громадян [1].
У процесі виконання трудових обов’язків фізичним терапевтам доводиться
контактувати з багатьма професійними шкідливостями, і не завжди можна врахувати
всі виробничі чинники, що впливають на організм фахівця, а також інтенсивність цього
впливу [3; 4]. Різні захворювання фахівців цієї сфери є досить високими, до того ж,
існують також «приховані» захворювання. Саме тому сьогодні набуває актуальності
питання щодо професійних шкідливих чинників, особливості їх дії на організм
фізичних терапевтів та шляхи запобігання їх негативного впливу.
Мета роботи – проаналізувати відомості науково-методичної літератури щодо
шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища, що діють на
професіоналів галузі охорони здоров’я під час виконання ними професійних обов’язків.
Результати і дискусія. Охороною праці фізичних терапевтів під час виконання
професійних обов’язків є система правових, соціально-економічних, організаційнотехнічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів,
спрямованих на збереження здоров’я і працездатності професіоналів галузі охорони
здоров’я в процесі праці [3; 5]. Серед основних принципів, на яких базується державна
політика в галузі охорони праці можна виокремити:
• Пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність роботодавця
за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

52

• Підвищення рівня промислової безпеки шляхом гарантування постійного
технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння
підприємствам у створенні безпечних і нешкідливих умов праці;
• Комплексне розв’язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної,
галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів
економічної і соціальної політики, досягнень у галузі науки і техніки та охорони
довкілля;
• Соціальний захист працівників, повне відшкодування збитків особам, які
потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
• Встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств і суб’єктів
підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності;
• Адаптація трудових процесі до можливостей працівника з урахуванням його
здоров’я та психологічного стану;
• Використання економічних методів управління охороною праці, участь
держави у фінансування заходів з охорони праці, залучення добровільних внесків та
інших надходжень для таких цілей, отримання яких не суперечить законодавству;
• Інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і
підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;
• Забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ,
організацій, об’єднань громадян, які розв’язують проблеми охорони здоров’я, гігієни та
безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями і
працівниками (їхніми представниками), між усіма соціальними групами під час
прийняття рішень з охорони праці на місцевому і державному рівнях;
• Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і
підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва [5].
Гігієна праці це галузь практичної і наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я
працівників залежно від умов праці і на цій основі обґрунтовує заходи і засоби
збереження і зміцнення здоров’я працівників, профілактики несприятливого впливу
умов праці (сукупності чинників виробничого середовища і трудового процесу, які
впливають на здоров’я і працездатність людини під час виконання нею трудових
обов’язків) [3; 4].
Шкідливі чинники, як чинники середовища і трудового процесу, які мають
негативний вплив на фізичного терапевта можна класифікувати за природою дії на
хімічні, фізичні, біологічні, психофізичні [5].
Серед фізичних небезпечних і шкідливих виробничих чинників виділяють такі:
підвищений рівень вібрації, підвищена яскравість світла, недостатня освітленість
робочої зони, підвищена або знижена вологість, іонізація повітря.
Хімічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники підрозділяють за характером дії
на організм фізичного терапевта і за шляхом проникнення в нього.
За характером дії виділяють наступні: токсичні, подразні, сенсибілізуючі,
канцерогенні, мутагенні і такі, що впливають на репродуктивну функцію.
За шляхом проникнення в організм є: ті, що проникають через органи дихання,
через травний тракт, через шкірні покриви і слизові оболонки.
Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники включають біологічні об’єкти,
а саме, патогенні мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності.
Психофізичні небезпечні і шкідливі виробничі чинники за характером дії
поділяються на фізичні перевантаження (статичні та динамічні) та нервово-психічні
перевантаження
(перенапруження
аналізаторів,
розумове
перенапруження,
монотонність праці, емоційні перевантаження [3; 5].
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Фізіологічною особливість трудової діяльності фізичного терапевта є вимушена
робоча поза стоячи зі статичним напруженням м’язової системи. Велику частину часу
тулуб фізичного терапевта нахилений вперед під кутом 45о, окрім того працівник часто
повернутий в один чи інший бік. Статичне м’язове напруження супроводжується
тонічним і тетанічним скороченням м’язів плечового пояса, спини, нижніх кінцівок,
таза, рук, появою втоми, яка прямо залежить від тривалості робочого процесу.
Кров’яний тиск підвищується у два рази, в ділянці таза – на 50% [5].
В контексті охорони праці професіоналів галузі охорони здоров’я, принагідно
навести ергономічні і фізіологічні показники важкості та напруженості праці фізичного
терапевта. Ергономічними ознаками важкості праці є наступні показники фізичного
навантаження: фізичне динамічне навантаження, маса вантажу, що підіймається і
переміщується, стереотипні робочі рухи, статичне навантаження, робоча поза, нахили
корпусу понад 30 градусів, переміщення у просторі. Ергономічними показниками
напруженості праці є показники нервово-психічного навантаження, монотонність
навантажень, режим праці [3; 5].
Ергономічні показники важкості і напруженості праці та їх оцінювання
недостатньо враховують фізіологічну вартість виконуваних робіт, не враховують
фізіологічних особливостей працівників (вік, стать, стан здоров’я). Тому в разі потреби
використовують фізіологічні показники і критерії оцінювання важкості й напруженості
праці.
Фізіологічними показниками важкості і напруженості праці є показники
фізіологічної вартості роботи (функціонального напруження організму), які визначають
ступінь напруженості (І, ІІ, ІІІ, ІV) фізіологічних функцій [5].
Згідно зі шкалою ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», напруженість
фізіологічних функцій під час трудового процесу оцінюється за показниками середньої
величини енерговитрат і середньої частоти пульсу за 1 хв за зміну (робочий день),
зміни функцій після завершення робочого дня (робочої зміни) – м’язова витривалість,
обсяг оперативної пам’яті, латентний період простої зорово-моторної реакції (ПЗМР),
латентний складної зорово-моторної реакції (СЗМР), час розрізнення (концентрація
уваги). Залежно від змін досліджуваних функцій наприкінці робочого дня, визначених
у відсотках, та стану показників частоти пульсу й енерговитрат, виражених
абсолютними величинами, визначають ступінь напруженості фізіологічних функцій під
час такої роботи (табл. 1).
Таблиця 1. Оцінювання напруженості фізіологічних функцій під час фізичної
роботи за шкалою ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» (Взято з
О.П. Яворовський, М.І. Веремей, В.І. Зенкіна, Ю.О. Паустовський, В.Г. Сук, Г.А. Шкурко,
Л.О. Куюн, К.С. Мурланова. Охорона праці в медичній галузі, 2017)

М’язової
витривалості

Обсягу
оперативної
пам’яті

До 80

До 10

До 5

ІІ
ІІІ
ІV

175-290
291-406
407 і >

81-95
96-110
111 і >

11-30
31-50
51 і >

6-25
26-50
51 і >
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Немає
збільшення
1-25
26-50
51 і >

Часу
розрізнення
(концентраці
я уваги)

Середня частота
пульсу за 1 хв
протягом робочої
зміни

До 174

Латентного
періоду
СЗМР

Середнє значення
енерговитрат,
Дж/с

І

Латентного
періоду
ПЗМР

Ступінь
напруженості
фізіологічних
функцій

Зміна функцій по завершенні робочого дня (зміни), %
зменшення
збільшення

До 5

До 5

6-30
31-60
61 і >

6-25
26-50
51 і >

Висновки. Вимоги з охорони праці поширюються на всі підприємства, установи
й організації, незалежно від форм їх власності та видів діяльності, а також усіх
громадян, які працюють. За порушення організації охорони праці однаковою мірою
несуть відповідальність перед законом як роботодавець (власник), так і працівник
(виконавець).
1.
2.

3.
4.

5.
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ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я IT ПРАЦІВНИКІВ
В період зміни людських потреб і напрямків їх діяльності я переконана, що
вивчення стану здоров’я IT працівників є важливим етапом у формуванні визначальних
чинників суспільного життя світової спільноти, важливим елементом освіти,
виховання, охорони здоров’я, соціальної сфери, мистецтва тощо. Вивчення нових
технологій ІТ-індустрії, що тільки-но увійшли у сучасне виробництво програмного
забезпечення та принципів роботи із ними з метою поліпшення умов праці є
актуальним і має значення для вдосконалення системи управління охороною праці.
Приймаючи до уваги, що цей напрям є новітнім, а його окремі напрями ще недостатньо
розроблені та висвітлені тема даного наукового дослідження потребує подальшого
вивчення. Саме тому це питання вимагає детального з’ясування, а також оцінки
можливих професійних ризиків при взаємодії з сучасним комп’ютерним обладнанням.
Метою роботи є розробка конкретних системних заходів щодо вдосконалення охорони
праці фахівців у сфері ІТ-індустрії. Для її реалізації була зібрана та проаналізована
сучасна вітчизняна та зарубіжна література, вивчений характер та вплив окремих
факторів при роботі з комп’ютерною технікою, встановлена їх роль у діяльності
працюючих і на цій основі розроблені відповідні заходи щодо вдосконалення умов
праці. В роботі проведено аналіз стану запровадження сучасних ІТ-технологій,
важливість професій, які працюють та обслуговують ці технології, шкідливі та
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небезпечні чинники при роботі з новою комп’ютерною технікою, розроблені системні
заходи щодо вдосконалення охорони праці фахівців на ІТ підприємствах.
З широким впровадженням автоматизації та комп’ютеризації виникла потреба
врахування психологічних можливостей людини, таких як швидкість реакції,
особливості пам’яті та уваги, емоційний стан та ін. Поява операторської діяльності
призвела до суттєвих змін у фаховій структурі праці. Зменшились фізична важкість
праці, ризик виробничого травматизму, однак разом з тим, на працюючу людину
посилюється вплив нових, раніше не відомих чи мало вивчених різних несприятливих
виробничих та психоемоційних чинників, серед яких особливо важливими є
психофізіологічні фактори.
Праця людини, що відбувається в умовах надмірного нервово-емоційного
навантаження, довготривалих статичних перевантажень, підвищеного рівня шуму
(особливо характерно для офісів з відкритим простором), низьким рівнем свіжого
повітря, обмеженої рухової активності призводить до різноманітних відхилень у стані
здоров’я, зокрема до перевтоми, зниження фізичної та розумової працездатності,
неврозів, захворювань серцево-судинної системи тощо. Метою роботи є розробка
конкретних системних заходів щодо вдосконалення охорони праці фахівців у сфері ІТіндустрії. Для її реалізації була зібрана та проаналізована сучасна вітчизняна та
зарубіжна література, вивчений характер та вплив окремих факторів при роботі з
комп’ютерною технікою, встановлена їх роль у діяльності працюючих і на цій основі
розроблені відповідні заходи щодо вдосконалення умов праці. Об’єктом дослідження є
сучасна комп’ютерна техніка та інформаційні техніка та інформаційні технології в
рамках ергономічної системи «оператор-термінал». Предметом дослідження були
особливості умов праці та шкідливі і небезпечні чинники ризику порушень здоров’я
фахівців ІТ-індустрії при використанні різних видів комп’ютерної техніки.
Гіпотеза дослідження. Використання конкретних системних заходів щодо
удосконалення охорони праці фахівців ІТ-індустрії покращить ефективність їх праці та
зменшить ризик різноманітних порушень стану здоров’я, дозволить створити
відповідні ергономічні умови для підвищення їх фізичної та розумової працездатності.
Теоретико-методологічну основу дослідження складають сучасні психологічні, психофізіологічні, ергономічні та організаційно-методологічні уявлення стосовно впливу,
характеру та умов праці фахівців ІТ-індустрії, які розглядаються як основа для
подальшого вдосконалення охорони праці. Інформаційна база дослідження включає
сучасні наукові роботи вітчизняних та зарубіжних авторів, інтернет ресурси.
Методи дослідження. У роботі використовувалися наступні методологічні
підходи: системний, синергетичний, багатовимірний, гуманістичний, процесуальний, а
також загальнонаукові методи дослідження (аналіз, синтез, індукція, дедукція,
формалізація, прогнозування).
В процесі роботи над дослідженням опрацьовано таки джерела інформації:
Ларіонова І.С. Філософія здоров’я:учбовий посібник. М.:Гардарікі, 2007,223 с.
Гончаренко М.С. Ваоеологічий інструментарій апаратно-програмної діагностики і
моніторингу здоров’я: навч.посіб.Х:ХНУ імені В. Н. Каразіна,2011.135с. Мешко О.І.,
Мешко Г.М. Синдром «емоціонального згорання»// М.С. Гончаренко, Д.В. Строилова,
Т.О. Богомаз Технологія здоров’язбережувальної освіти на основі цілісного
мислення.143 с.
Ротенберг В.С.,
Аршавский В.В. Поисковая
активность и
адаптация.М.: Наука, 1984. 192с. М.С. Гончаренко, І.О. Корженко Практикум з
дисципліни «Загальна валеологія»/ «Основи фізичного здоров’я».
Також власноруч створила анкету для оцінки умов роботи, використовувала
опитувальник САН для оцінки здоров’я IT-працівників.

56

Сімонова С. А.1, Хоменко О. М.2
1
КНЗ Хіміко-екологічний ліцей, член Дніпропетровського територіального відділення
МАН України, м. Дніпро
2
Дніпровський національний університет імені О. Гончара, доцент кафедри біохімії та
фізіології біолого-екологічного факультету, кандидат біологічних наук
khomenkoelen@gmail.com
АНАЛІЗ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ
ПІДЛІТКІВ-ВИПУСКНИКІВ
З РІЗНИМ РІВНЕМ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Актуальність. Відомо, що підлітки-випускники стикаються з широким рядом
стрес-факторів (значні академічні вимоги, підвищене інформаційне навантаження,
тощо), тривала дія яких може негативно позначатися на стані здоров’я школярів та
призводити до росту психічних і соматичних захворювань. Діагностика ознак стресу у
дітей і підлітків набуває все більшої актуальності, адже своєчасно розпочаті заходи
надають змогу зупинити негативні наслідки дії несприятливих факторів, припиняють
розвиток патологічних змін. Але на даний момент не існує загальноприйнятого
стандарту для оцінки вираженості стресу.
Відомо, що початкова стадія розвитку стрес-реакції супроводжується
підвищенням активності гіпоталамусу, що стимулює діяльність наднирників, і, як
слідство, збільшує тонус симпатичного відділу автономної нервової системи (АНС).
Однією з перших на коливання рівноваги відділів АНС реагує серцево судинна система
(ССС), тому саме показники її діяльності можуть бути використані для надання оцінки
вираженості індивідуальних стресорних реакцій. Одним з найбільш перспективних
методів, що може застосовуватися для діагностики стресу, є аналіз варіабельності
серцевого ритму (ВСР).
Нещодавно за участю українських дослідників була розроблена та впроваджена
в багатьох країнах зручна у використанні «хмарна» технологія визначення ВСР – так
звана «PRECISE діагностика» (PRECISE ECG Cardio Cloud), що дозволяє, поряд з ЕКГ
високого рівня, визначати рівень стресу, порушення адаптації, функціонального
резерву організму, а також баланс АНС. Наразі, досліджень цих комплексних
показників серед підлітків за допомогою даної технології проведено не було.
Мета дослідження: провести аналіз адаптаційних реакцій ССС за показниками
ВСР у підлітків-випускників залежно від їх навчального навантаження.
Матеріали і методи. Дослідження проведено в м. Дніпро (Україна) протягом
2019 р. з залученням учнів 11 класів середніх загальноосвітніх шкіл (СЗШ) (І група) і
спеціалізованих шкіл з підвищеним рівнем навчання (ліцеїв) (ІІ група).
Оцінку ВСР проводили за результатами PRECISE діагностики (хмарна
технологія автоматизованої інтерпретації ЕКГ) за допомогою електрокардіографу з
блютуз з’єднанням і програмним забезпеченням. Для інтерпретації результатів ЕКГ
виконано підключення до веб сервісу AMAZON. Інтервальні RR-інтервали реєстрували
в першій половині дня впродовж 5 хвилин в положенні підлітка лежачи на спині за
допомогою датчиків, які кріпились у 6 відведеннях. Аналізували наступні показники:
RMSSD – показник рівня адаптації (кількісна оцінка виснаження резервів адаптації),
симпато-вагальний баланс HF/LF (визначення вегетативного тонусу), загальну
потужність спектру (Total power, TP), що свідчить про можливості функціональних
резервів організму, стрес-індекс (Stress index, SI).
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Оцінку ВСР проведено в учбовий період (кінець І семестру) (18 учнів І та 28 - ІІ
груп) й в канікулярний період (серпень 2019 р.) (10 учнів І та 16 – ІІ груп).
Проводили порівняльний аналіз результатів ВСР між групами та в залежності
від періоду навчання (учбовий і канікулярний). Статистичну обробку проведено за
допомогою прикладної програми Statistica 6,0 for Windows з використанням критеріїв
Стьюдента та χі-квадрат.
Результати. В учбовий період у досліджених підлітків середні показники
RMSSD, що характеризує адаптаційні можливості організму, були в межах нормальних
значень, але з вірогідним зниженням цього показника у ліцеїстів до (42,03±4,73) м/с, у
порівнянні з учнями ЗОШ (73,04±5,18) м/с (p<0,05). Якщо в І групі у всіх підлітків
виявлено нормальну адаптацію, то більш, ніж у третини ліцеїстів (39,3 %), в період
максимального учбового навантаження виявлено ознаки порушення (зриву) адаптації
(p<0,05), що свідчить про виражену втому учнів.
Аналіз частоти різних видів тонусу АНС серед підлітків, які були обстежені,
показав, що в І групі переважала частота ваготонії (55,6 %) й ейтонії (27,8 %), з
перевагою останньої у юнаків, в той час, як більш, ніж у половини випускників ліцеїв
(53,6 %) виявлено симпатикотонію (з перевагою серед дівчат), що є суттєво більшим,
ніж в І групі (p<0,05). Таким чином, вище викладені дослідження продемонстрували
наявність у ліцеїстів активації симпатичного відділу АНС, на відміну від учнів ЗОШ, у
яких в середньому спостерігалась ейтонія.
В обох групах підлітків-випускників загальна потужність спектру в середньому
була збереженою, але, при аналізі відсоткового співвідношення різних варіантів ТР,
було з’ясовано, що серед учнів І групи переважає частота спектру, характерного для
фізичної діяльності (55,5 %, p<0,05), серед підлітків ІІ групи – ТР, характерний для
розумової діяльності (50,0 %), але ознаки виснаженості адаптаційного потенціалу
суттєво частіше виявлено серед ліцеїстів (21,4 %, p<0,05).
Аналіз показника SI показав вірогідне підвищення його середніх цифр у
підлітків-ліцеїстів – до (115,73±12,26) на відміну від учнів СЗШ, де значення стресіндексу в середньому відзначалися нормальними значеннями – (59,71±8,64) м/с. В
цілому, у більшості підлітків І групи (77,8 %) виявлено нормальні значення даного
показника (p<0,05), і лише в 22,2 % – ознаки тривожності, в той час, як більш, ніж у
половини ліцеїстів (53,6 %) визначено ознаки тривожності (p<0,05).
Таким чином, аналіз ВСР дозволив встановити наявність суттєвих порушень
адаптаційних можливостей ССС у ліцеїстів.
При аналізі динаміки показників ВСР в різні періоди навчання виявлено, що
адаптаційні можливості організму (RMSSD) підлітків І групи як в канікулярний, так і в
учбовий періоди були збережені, тобто, порушення адаптації не було, в той час, як
серед ліцеїстів значні навчальні навантаження в учбовий період привели до зниження
частоти нормальних показників RMSSD – з 81,2 % під час канікул до 50,0 % в учбовий
період (p<0,05) та появи порушень адаптації в 43,7 % випадків (p<0,05).
АНС у обстежених підлітків функціонувала у режимі дисбалансу її симпатичної
та парасимпатичної ланок з превалюванням симпатикотонії у ліцеїстів (50,0 % в
канікулярний період, 56,3 % – в учбовий), в той час, як серед учнів І групи, незалежно
від періоду навчального року, превалювала частота ваготонії й ейтонії (50,0 % і 30,0 %
відповідно).
У 25,0 % підлітків-ліцеїстів в учбовий період відбулося суттєве зниження TР, що
свідчить про виснаженість функціональних резервів організму (p<0,05), на відміну від
учнів СЗШ, серед яких у цей же період знижені ресурсні можливості організму
зустрічались в рази рідше.
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Частота нормального SI була максимальною в учнів СЗШ в канікулярний період
(90,0%), а в період навчання частота цієї ознаки суттєво не відрізнялась від показників
ліцеїстів в період канікул (70,0% і 81,3% відповідно). Більш, ніж у половини підлітківліцеїстів (56,3 %) в учбовий період відзначено суттєве підвищення SI до рівня
«тривожність» (p<0,05).
В цілому, серед ліцеїстів динаміка всіх показників ВСР була негативною, і
переважно суттєвою: відмічено суттєве зростання частоти порушення адаптації,
частоти виснаженості функціональних резервів та частоти тривожності; АНС у
підлітків-ліцеїстів функціонувала з превалюванням симпатикотонії як в канікулярний
так із незначним збільшенням в учбовий періоди.
Висновки. Як показало дослідження, значне інформаційне навантаження серед
підлітків-випускників, що характерне для шкіл з підвищеним рівнем навчання (ліцеїв),
сприяє, за даними ВСР, напруженню адаптаційних реакцій їх ССС (зниженню
функціональних резервів організму, дисбалансу АНС із підвищенням тонусу
симпатичної її ланки, підвищенню рівня стресу).
Отримані результати свідчать про необхідність моніторування стану здоров’я
підлітків-випускників в учбовий період, для чого може бути використана і оцінка ВСР,
зокрема, за допомогою PRECISE діагностики, що є високоінформативним і зручним
методом, дозволяє надати оцінку стану адаптаційних можливостей серцево-судинної
системи підлітків, в тому числі – вираженості стресу.
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THE KEY TO SOLVING A MYSTERY
OF CANCER LIES IN A MITOCHONDRIA
The human body produces the energy through carrying out a fight between two different living
organism. The human being as a living organism can be said to be a couple of a living organism
carrying out Glycolysis and a living organism carrying out Tricaboxylic acid (TC ) cycle.
Therefore, cancer manifests itself, when the mitochondria in a fixed quantity dies. From this
viewpoint, the cancer can be acknowledged as the living organism carrying out Glycolysis. So,
when the mitochondria dies in its entirely, a cell is cancerous 100 %. A cell converts the oxygen
into the energy (oxidation), through which 30 moles of ATP are produced in the process of
metabolism. In this process of oxidation, a cell converts the aerial stable oxygen into the
activity typed oxygen. Since this activity typed oxygen is converted into the hydrogen (H +) or
into the water (H2O) at this moment, the damage of mitochondria can be avoided. Also, it is
true of the negative ion. This phenomenon is called “Oxidation-Reduction”. From this
viewpoint, it is necessary for a human being to take in the hydrogen (H+) and the antioxidant
substance to protect the mitochondria. From this viewpoint, it is necessary for a human being to
take in the hydrogen (H+) and the antioxidant substance to protect the mitochondria. By
warming the body and by stopping taking in the glucose and also by receiving enough
nourishment, cancer is to be conquered with spontaneity after two or three months [1–5].
Keywords: Symbiogenesis, Eukaryote, Aerobe, Cyanobacterium, Mitochondria, Glycolydis,
Tricaboxylic acid (TCA) cycle, Respiration.
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Людський організм виробляє енергію шляхом боротьби між двома різними живими
організмами: один з яких здійснює гліколіз, a інший – цикл трикарбонової кислоти
(ТСА). Рак, як хвороба, виникає тоді, коли мітохондрії у фіксованій кількості гинуть.
Саме тому рак можна визначити як живий організм, що здійснює гліколіз. Так, коли
мітохондрія гине цілком, клітина на 100% є раковою. Клітина перетворює кисень в
енергію (процес окислення), тому в процесі метаболізму виробляється 38 молей АТФ. У
цьому процесі окислення клітина перетворює стійкий кисень у кисень, який типово
активує. Оскільки типовий кисень перетворюється на водень (Н+) або у воду (Н2О), у цей
момент пошкодження мітохондрій можна уникнути. Також це стосується негативного
іона. Це явище називається «окислення – відновлення». Хворому необхідно брати водень
(Н+) та антиоксидантну речовину для захисту мітохондрій. Вважаємо, що для зменшення
росту ракових клітин і видалення їх з організму (2–3 місяці) потрібно: 1) припинити
приймати глюкозу; 2) прогрівати організм; 3) отримувати достатню кількість корисних
поживних речовин
Ключові слова: симбіогенез, еукаріот, аероб, ціанобактерії, мітохондрії, гліколідис, цикл
трикарбонової кислоти (ТСА), дихання.

The cells, which is thickly inhabited by mitochondria, are reddish but also are
characterized by the electron’s flowing in its inside. Therefore, the electromyography (EMG),
the electrocardiogram (ECG) and the electroencephalogram (EEC) can measure the flow and
movement of electron in a cell. In a cell, two completely different systems for producing
energy, that is, anaerobic glycolysis system and aerobic mitochondrial system (TCA cycle )
are erected in the cytoplasm in a cell and a human hit upon a clever device for using these two
energy generation systems interchangeably. The glycolysis system, that is the one mechanism
for the production of energy in the cytoplasm is a process to produce energy only from the
glycose without using oxygen and was a energy production method for the survival when a
human inhabited as a eukaryote in a primeval sea of the earth without sunlight and oxygen 0.2
billion years ago, but the rate of energy production which is only 15 % occupied in a human
organisms in the present [6–8]. However, the other energy production system, the
mitochondrial system (TCA cycle) is the mechanism for the production of energy which
appeared in a cell of our human ancestors who inhabited in a sea when 1 billion years had
passed since the birth of a human beings, that means 2 billion years ago. At this moment, that
means the environment of the earth 1 billion years ago was profoundly different from the
environment of the earth 2 billion years ago, when a living organism was born and inhabited
in the primeval sea. The biggest difference is the existence of oxygen on the earth. By the
way, the reason why the oxygen was born on the earth 1 billion years ago, when 1 billion
years had passed since the birth of a living organism in the primeval sea is that not only our
ancestors of a human being as the eukaryote but also the cyanobacteria as a blue-green algae
inhabited already in the primeval sea 2 billion years ago and this cyanobacteria had begun
producing oxygen by using a sunlight and the rate of oxygen was 98 % occupied in the earth’s
atmosphere at this moment, that is 1 billion years later since the birth of a living organism.
This considerable change in the earth’s atmosphere, by which our ancestors was surrounded,
was to give a new method to produce energy for a cell of living organism. That means, the
same chance was given not only to an animal such as a human beings but also to a plantae [9].
An animal and a plantae continues to survive on the same principle. The external
differentiation between the living organisms occurred but the bio-functions of all living things
are performed on the same principle. Without understanding this fact, it will be virtually
impossible to understand the essence of disease. From this view point, we can understand the
essence and mechanism of cancer spontaneously through observing a plantae.
A mitochondria in a human cell and a chlorophyll are functioning on the same
principle. In the mitochondria, the operation to divide two molecular of hydrogen into proton
and electron by using the electromagnetic wave. A large amount of the electromagnetic wave
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of being universal is a sunlight. Therefore, a human is to get energetic and to gain in health in
the sunlight but if a human is not in the sunlight, the division control gene (anti-proliferation
gene), in another name, the tumor suppressor gene, for example the genes such as p 53 gene
and Rb gene decline quickly in vital power by which cancer emerge and begin to develop.
Seeing this mechanism from the other viewpoint, a human makes hardly carcinogenesis by
being in the dazzling sunlight. Man, who has suffered from carcinogenesis, is deeply trouble,
has a busy life, fall into hypothermia and hypoxia, and showed a distinct lack of being in the
sunlight, of relaxing enough and of taking the vacation. The red muscle continues its
movement without stopping and has also the durability. On the other hand, a small number of
mitochondria inhabits in the white muscle which has a configuration of the skin. On the one
hand a human body must shut off the blood vessel to stream, when it inspires a instantaneous
force, but on the one hand our body must maintain a blood flow, when it achieves greater
durability. Such a mechanism is installed in a human body [10].
The end part of a capillary makes a closed loop, and blood sometimes cannot stream in
a capillary tube and sometimes can stream constantly in it. By the way, when the stream of
erythrocytes (red blood cell : RBC) is to be interrupted? This interruption of the erythrocyte
supply is caused when a human is moved to anger or cools down his body temperature. After
all, a human’s body produces through employing glycolysis mechanism a feverish energy, by
which he is to be furiously angry but blood immediately begin to stream through activating
the physiological functions of his body or through warming his arm (Latinbrachium ) or his
wrist by a hot towel. Therefore, our face goes red easily by warming our body. So, our
human’s body is designed to control the stream of blood at the end of blood vessels. The
microscope will reveal the mystery that the erythrocytes squeeze its way through the
capillary, bumping against its wall. The diameter of erythrocytes (RBCs) is 7.8 m (4 or 6 
106 / mm3) and the inner diameter of the capillary is also 7.8 m. If the blood vessels were
primarily designed for the stream of the blood, it must be widely designed. The blood vessels
are designed not for a steady stream of bloods, but for stopping of a blood stream in the case
of mustering all human’s explosive power. But this condition of a brief interruption of a
blood stream cannot be prolonged, for lactate is to be stocked in the human body on an
automatic pilot by the brief interruption of the blood stream. On the other hand, the circulation
of blood continues on for some time on an exercise of fixed duration such as a marathon.
Because our human body triggers two energy production mechanisms, that is to say, the
glycolysis mechanism and the mitochondrial mechanism alternately.
These two energy production mechanisms is constantly shifting with the growth of a
human body. The most significant matter in the case of understanding the phenomenon, that
one energy production mechanism shifts away from the other energy production mechanism
during human’s life, is to understand that our human ages gradually by the influence of the
oxygen free radicals or of the superoxide free radical ( O2- ) emitted by the mitochondria
because a living organism, whose constitution is suited to oxygen, is parasitic on a living
organism, whose constitution isn’t suited to oxygen, in our body as a eukaryote (Latin
eukaryote). So we are designed to live out our life at peace with the world at the age of one
hundred. Since the living organism as a eukaryote can leave no descendant after living out a
life, two living organisms have been created, that is to say, the one living organism triggering
glycolysis, in which almost no mitochondria inhabit, and the other living organism, in which a
large amount of mitochondria inhabit. The former, that is the male that produces the sperms
or the spermatozoa and the latter, that is the female that produces the ovum. And our living
organisms have sustained life till now by forming the marriage bond of 2 billion years ago in
the form of the fertilization. In a similar way, the evidence of fertilization could be given
through understanding the mechanisms of the energy production [11].
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Since the energy productivity can be boosted efficiently through the glycolysis, a
human eats in moderation. A human loses his healthy not only through constant overwork,
but also through comfortable life, for daily life becomes difficult for a human by decreasing
his ability. Therefore, a human can prolong his life through getting enough exercise. The
skin of the youth is fresh, since his cells will divide rapidly but the skin of old age is no more
fresh, since his cell will divide no more rapidly. A childhood is said to be the period when the
cells of the whole body divide, since a human survives on by absorbing energy mainly
through triggering the glycolysis. It’s more really surprising that the human cells shift the
method of absorbing energy away from the glycolysis to the mitochondrial cycle
(TCA cycle), as a human gets older. In the childhood, the glycolysis enjoys considerable
superiority and the rate of both the glycolysis cycle and the mitochondrial cycle acquires
balance and maintain stability in the adulthood and the rate of the glycolysis drops, but in the
old age, the mitochondria cycle achieves the superiority.
By being really acquainted with this phenomenon of an energy production shift, a
health problem of children, of old age or of even cancer can be easily solved. Since the
energy supplies, whose possibilities were created by the function of glycolysis, assured the
survival of a child, he plays vividly with generating instantaneous power what doses not
continue for long, because lactate is produced at the same time. And at this time, 2 moles of
ATP are formed through breakdown of 1 moles of stored glycogen by glycolysis and on the
other hand, 38 moles of ATP are formed through breakdown of 1 moles of stored glycolysis
by mitochondrial cycle (citric acid cycle; krebs cycle). A difference of the energy efficiency
of 18 times is made at this point. And a child is profuse in his snack and midnight meal, for
the childhood is the period when a human is amply supplied with glycose. On the one hand
only glycose is an energy source in glycolysis, but on the other hand 50 % of an energy source
in mitochondrial cycle ( citric acid cycle ) is the glycose which was already used in glycolysis
and the rest of an energy source is lipids [12].
In most case, a marathon runner stays slim by burning off unwanted body fat
effectively. And a physical growth is completely finished in the adulthood, so it is enough for
a human to take three meals a day. In the old age, the rate of an energy absorption rate drops
and a human is not any more good at a quick and efficient movement and his physical power
declines but his durability is secured. But on the other hand, mitochondria has the peculiarity
of multiplying prodigiously by being strengthened and the body parts, which must be
efficiently build up, are the red muscular and the cranial nerve. Concretely speaking,
exercising the body and training the intellect are the conditions for increasing and also for
maintaining the number of mitochondria. Therefore, idling away the old age induces
automatically the numbers of mitochondria to decrease and the death to hasten but exercising
the body and training the intellect induce life to prolong. Because of the high energy
absorption rate of the mitochondrial cycle (TCA cycle), moderate exercise and training the
intellect helps to keep us in good health. In other word, a human becomes accustomed to
eating a small meal, approaching the age of seventy or eighty.
A hard experience let our hair be thinning or let also our teeth be lost. So, with having
repeat of suppressing or in other word chipping at our evolved organs, we return to our basis
to survive ultimately. The real origin of cancer to be traced is said to be a phenomenon for
environmental adaptation to reduce the number of mitochondria. Because a human being can
survive in the circumstances where the oxygen is rarefied, if he can transform his present cells
into the cells of his ancestors of 20 or 12 billion years ago. This is the real mechanism and the
real origin of cancer. Therefor, cancer is never the mutation of genes which was caused
unsuccessfully, or even cancer is no more the unsuccessful mutation of genes.

62

For the above reason, cancer is said to be only a reaction to be adapted for the hard
internal circumstances. Therefore, to heal the cancer, a human must stop leading a hard life,
must warm his body and must do deep and slow respiration.
To attain the ultimate in attacking and destroying cancer cells all completely, a human
must strengthen the mesenteric lymph node under self-control in the small intestine such as
lymphatic plexus and lymphoid follicle (also called lymphoid nodule). That is to say, if a
human stops diarrhoea, relieves constipation and passes an offensive smell of stools regularly
by improving the circumstances of the intestinal wall, in other word, by cultivating the
lymphocyte, cancer is to disappear spontaneously. We have the best reasons for believing that
the blood and of course one variant of the different variants of blood, that is to say,
lymphocytes are produced and continue to live not in the bone marrow but in the small
intestine. About the discovery of this fact was already told in the Chapter 5, Section 4, what
was the operation of the brain of 25 years ago. Therefore, the protect of the health of the small
intestine is the most important key to conquer not only the cancer but also any kinds of
diseases. If we understand the various mechanisms of our body, we can understand that even
the reactions caused by the stress isn’t a failure of the physical mechanism of our human
body. In a sense, the mechanism of human’s body itself is created very artfully and can be
said as a delicate mechanism which never makes failure. Therefore, we can state as follows,
«The carcinogenesis is only a mutation of genes which damages the mitochondria to adapt to
the internal environmental deterioration caused by the inner and physical stress».
So, we could finally solve the mystery of cancer. The possibility of the gene
abnormality caused by a carcinogenic substances is very small. The cancer, which a human
develops in his body in everyday life, occurs under the circumstances, such as a hard life or an
oppression of spirit what is not the result of the failure of genes but the phenomenon as
damaging mitochondria or as being traced to the ancestor as the origin of cells for adapting to
the internal environmental deterioration of human’s body. That’s for sure that 510 cancer
tissues can be found through the operation of the dead of eighty or of ninety.
A man should only warm his body without being involved with bad company who is
involved in some disreputable business such as hospital for most. Even though it can be well
understood the uneasy psychological state of a patient, he will have never seen such a bloody
stupidity by detecting a cancer quickly, because the enormously stupid physicians, who
commit a vital therapy error, prevail in this day.
After all, the true fundamental cancer therapy is the only word to expand the
capillaries which have contracted with anxiety and fear. The first condition of curing cancer
is the only word to warm the body and the second condition is to draw a deep breath.
Even in Japan now a days, about 600,000 people get cancer per a year but 90% of
these cancers was caused by the mental and physical stress. Because 90 % of cancer patients
poured out their bitterness in a tirade when they had a consultation of their physicians. It is
very dangerous to be patient under bitterness and suffering.
Conclusion. Cancer treatment from the viewpoint of histology and nutrition.
A human body is composed of only cells. There is no part of human body which is
composed of the materials except the cell such as iron or aluminium. Our whole body is
composed of the cells, but there is no part which is composed of the metal. It can be revealed
by a blood analysis, if kalium (potassium), phosphorus and protein are stored in the body. The
composite of the human blood plasma is the same as the composite of the sea water, since the
primeval ancestor of man inhabited in the sea. It was possible with a marine organism as a
primitive cell to become a terrestrial organism, since this primeval organism had locked the
composite of sea water up in its body, what is the origin of the human blood. That is say, the
human being can be said live in the sea even today, but this sea of a primitive era, in other
word, the sea water in prehistoric times of 3 billion years ago remains miraculously preserved
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in the human body. Therefore, as long as a human being continues to take the salt of sea
water, for example, by having miso soup, the blood can be thoroughly clean, since the human
blood is composed of the same materials as the sea water. But the inclusion of Magnesium
(Mg2+) has a ratio of 10 in the sea-water and 30 in the human blood, that is to say, in the
blood plasma and in the tissue fluid in the concrete. The cytosol, also known as intracellular
fluid (ICF) includes not sodium (Na+) but potassium (K+) which is is protein and is also main
minerals in a cell. Therefore, taking the meals is taking in potassium (K+), phosphorus (P)
and protein fully. The protein is the nitrogen compound. It is important for a human being to
take in nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K+) as meals fully, and a human being,
who couldn’t take in these three elements, is to bring on illness. These three elements are
included not in the polished rice but in the unpolished rice. Therefore, a human being must
not consume a processed food. If potassium (K+), phosphorus (P) and protein are included in
the cells of all body, this human being is said to be in highly nutritious condition. Of course, if
the micro-minerals of 70 species are included in the human cells fully, the cells are said to be
also in highly nutritious condition. The cells are the key components of the human body.
Every human organs such as the liver, the heart, the brain and the kidney is a large aggregates
of the cells. For example, the cells various in the liver must be in highly nutritious condition
to activate the most vital function of a human liver, by which the liver can perform its
function. This is as true of the liver as of the brain and also of all human organs. The
standards for judging the functions of our organs can be applied by the blood analysis such as
the figures of the potassium (K+), phosphorus (P) and protein contents of blood. What dose
3.5, the figure of the potassium (K+) content of blood mean? This figure of 3.5 is the
consequences resultant from a blood analysis of employees who work in the company that
carried out the blood analysis, that is to say, the average of the tens of thousands of all
employees. If no potassium (K+) is include in the human blood, the figure of the potassium
(K+) content of blood drops completely. This figure of a cancer patient drops completely.
Even through the figure of the potassium (K+), phosphorus (P) and protein contents of blood
drop completely, a physician pays close attention to the changes of the size of cancer and
never refers to these figures. Therefore, even though the figure of the albumin content of a
human being who is about to die, no physician will bring up the supply of albumin to the
blood. Such a cavalier treatment has been given till today in Japan.
1.
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КУЛЬТУРНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ОСНОВА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ
З того часу, як німецький єгиптолог, історик релігії і культури Ян Ассман
вперше вжив термін «Культурна пам’ять» за історичними мірками пройшло небагато
часу. Однак термін виявився настільки вдалим, що в науковій літературі досить швидко
почали з’являтись публікації, присвячені дослідженню різних аспектів історичної
пам’яті людини і народу в цілому як еквівалента культурної пам’яті.
Однак, як свідчить аналіз змістовної частини цих робіт, їх автори, і перш за все
вітчизняні, втрачають можливість, використовуючи науковий потенціал поняття
«культурна пам’ять», отримати більш глибоке уявлення про справжні причини
кризових уявлень, що стали постійною складовою суспільного життя в Україні.
Останнім часом для роз’яснення сутності суспільних явищ, що відбуваються,в
тому числі і кризових, учені-соціологи все частіше почали використовувати друге
начало термодинаміки. Своєрідним ключем до його розуміння є поняття ентропії. Саме
ентропія як математична функція, що характеризує міру ймовірності здійснення стану
системи все більше вживається для аналізу не тільки у фізиці, але і в соціологічних
дослідженнях.
Як відомо, відповідно до другого начала термодинаміки в будь-якій замкненій
системі температура поступово вирівнюється. Причому, коли рівноваги досягнуто,
теплову енергію в такій системі неможливо перетворити в корисну, тобто в роботу [3].
Якщо прийняти суспільство в період з 1917 до 1985 роки замкнену систему, то його
«температурна напруга», що була зумовлена високим революційним ентузіазмом
народних мас, з плином часу поступово знижувалася. Це, в свою чергу, негативно
відбивалось на ефективності праці, її продуктивності, що неухильно падала. У
результаті до початку перебудовних процесів ентропія нашої соціальної системи
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виявилася максимальною (відповідно до другого начала термодинаміки стан з більшою
ентропією більш ймовірний). Звідси доходимо висновку, що причини соціальної
нестабільності держави, яка офіційно декларувала владу робітників і селян, криються в
порушенні діалектичної рівноваги ентропії й антиентропійних процесів. Одним із них є
культурна пам’ять.
Еволюційний генезис людини як біо-соціального виду сприяв трансформації
культурної пам’яті. Виступаючи спочатку як інститут пам’яті роду, вона переросла в
культурну свідомість, що зумовила переживання людиною власного «Я». З такого
переживання, в якому в концентрованій формі знаходять своє відображення історія
системи, племені, народу, у людини виникає глибоко інтимне, особистісне начало –
самосвідомість. Історія, таким чином, оживотворена діяльністю людини як своєрідний
елексір одухотворяє життя індивіда. Співвідносячи історичні події минулого із
враженнями й сприйняттям свідомості, які виявляються в переживаннях «Я» або
самоусвідомленні, людина формує свою культурну пам’ять. Тобто, культурна пам’ять
індивіда – це пам’ять «Я» про себе самого. У зв’язку з цим цілком справедливим є
зауваження Ю.М. Давидова [2], який порівнює культурну пам’ять з «глибинним
витоком, з якого виникають згодом «Я – образи» (або образи «Я»), що змінюють один
одного на різних етапах індивідуального розвитку людини».
Кожен «Я – образ» наповнений конкретною інформацією дає імпульс до її
перенесення від свідомості до мислення. У результаті переробки інформація знову
повертається до свідомості, але вже у вигляді уявлень, понять, категорій. У сукупності
всі вони і складають основу для формування самосвідомості.
Суттєвий науковий інтерес викликає питання про причини неперервної зміни «Я
– образів» протягом життя індивіда, про рушійну силу цього процесу. Початковим
моментом перманентної еволюції «Я – образів» служить, очевидно, одного разу
внесене до культивованої свідомості безперервно пульсуюче питання: «Хто є ти?».
Саме воно утворює те поле духовної напруги, на якому потім з’являються перші
паростки інтелектуальних емоційно-чуттєвих реакцій індивіда. Інтелектуальні почуття
(подив, здогадка, сумнів, впевненість, допитливість, науковий інтерес, любов до
знання) закономірно виникають з пізнавального мотиву, який пов’язаний з
осмисленням вказаного вище питанням. У свою чергу питання: «Хто є ти?» є
породженням культурної пам’яті, життєдайного впливу її на свідомість
(самосвідомість) індивіда. Цей штрих – ще один із аргументів на користь висновку, що
«культурна пам’ять – це фундаментальна структура свідомості, самосвідомості, без якої
остання позбавлена найголовнішого і суттєвого» [2]. «Головне і суттєве» у
самосвідомості завжди виявляється в людській діяльності. І якщо тепер прийняти точку
зору І.О. Васильєва та співавт. [1], за якою «центральним поняттям і одиницею аналізу
діяльності є зміст (сенси) як відображення життєвих відносин суб’єкта …», то стає
зрозумілим, що провідне значення в самосвідомості суб’єкта належить змістовним
началам, які виникають опосередковуючись через найважливіший компонент, роль
якого в самосвідомості покликані виконувати інтелектуальні почуття.
Таким чином, інтелектуальна пам’ять, формуючи самосвідомість, тісно
пов’язана з інтелектуальними почуттями, що готують «ґрунт» та емоційно
забарвлюють змістовні начала. Більш того, завдяки цьому емоційному забарвленню
готується підґрунтя для виникнення духовних сил, міцність яких буде впливати як на
ступінь розвитку, так і на якість духовного здоров’я як окремої людини, так і всього
народу або нації в цілому.
Звичайно, втрата культурної пам’яті не позбавляє людину здатності реалізувати
себе у свідомій діяльності. Але не будучи інтелектуально-чуттєво забарвленою, остання
втрачає функціональний базис (зміст), що сприяє формуванню й вдосконаленню
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суб’єкта як особистості. А це неминуче буде негативно впливати на ступінь міцності
духовного здоров’я та погіршувати його якість.
Питання про специфічну особливість культурної пам’яті, тобто досвід
переживання подій історії, спрямований на боротьбу із забуттям минулого, стосується
звичайно гострої проблеми падіння престижу володіння науковими знаннями, різкого
зниження інтересу частини молоді до постійного набуття їх. Безсумнівне значення в
цьому процесі відіграли деформації суспільного життя в нашій країні, зумовлені
системою казармового соціалізму. За 73 роки, що минули з часу декларування народної
влади, в радянському суспільстві виник тип людей, для характеристики якого влучною
буде приказка: «Іван Безрідний». Позбавлені культурної пам’яті вони володіють
дивовижним життєвим практицизмом, вміннями влаштовуватись у житті. Але у
критичних ситуаціях їхню поведінку дуже часто відрізняють відчай, слабкість волі,
ознаки суїцидальної поведінка, а, іноді, справжні суїциди. Все це є проявом нестійкого,
слабкого духовного здоров’я. С.Л. Франк [4] у зв’язку з цим відзначає: «Мабуть, вміння
«влаштовуватись у житті», здобувати життєві блага, стверджувати й розширювати
свою позицію в життєвій боротьбі обернено пропорційно увазі, що приділяється
питанню про «сенс життя»».
Однак, соціальний прогрес суспільства визначається людьми зовсім іншого
типу. В культивованій самосвідомості їх постійно пульсує питання: «Хто є ти?», яке
породжує пошук шляхів до розв’язання споконвічної загадки сенсу життя. Історичний
досвід свідчить, що всі поривання людського духу в прагненні до пізнання Істини
здійснені саме на цих шляхах.
Виховання культивованої самосвідомості – завдання надзвичайної складності.
Необхідною умовою для реалізації її повинна стати постійна самостійна, активна й
цілеспрямована робота розуму, але розуму гнучкого і тренованого. Допомогти людині в
цьому непростому й суперечливому процесі інтелектуального зростання, в наближенні
до пізнання Істини в усі часи була покликана школа. Однак, сучасна школа (як середня,
так і вища) у тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, вирішити це завдання не
здатна. Цьому заважають головні перешкоди – психологія зрівнювання і конвеєрності
процесу виховання і навчання. У результаті наше суспільство відчуває постійну,
хронічну нестачу не просто грамотних, а високоосвічених, творчо мислячих людей, які
володіють міцним та якісним духовним здоров’ям. Причому їхня інтелектуальна
енергія постійно черпалася б із вічного джерела культурної пам’яті народу.
Нормалізувати ситуацію в духовній сфері можна, увівши систему елітарної освіти. І її
перші ознаки вже стають дійсністю. Останнім часом відкриті гімназії, ліцеї, коледжі, в
яких викладацький склад намагається будувати навчально-пізнавальний процес на
основі індивідуальної роботи з учнями, постійно спонукаючи їх до інтелектуальночуттєвої афектації, а через неї до діяльності й пошуків змістів. Результати цієї щоденної
і важливої роботи викладача та учня мають для суспільства важливе значення. Від
ефективності їх залежить, чи будемо ми в ХХІ столітті перебувати на бистрині або на
узбіччі світового соціального прогресу.
1.
2.
3.
4.
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СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ПРОБЛЕМИ СУЇЦИДУ
Коли людина йде з життя – це дуже страшно. Стає ще страшніше, коли з життям
добровільно прощаються зовсім юні хлопці та дівчата. За даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я щорічно кінчають життя самогубством близько 800 тисяч
людей. Спроб покінчити з життям ще більше – близько 7 мільйонів на рік. Згідно зі
статистичними даними кожні 80 секунд здійснюється спроба суїциду, і кожні 100
секунд така спроба завершується успіхом. У структурі підліткової смертності, за
даними ВООЗ, самогубство посідає друге місце. Що штовхає людину, яка ще і пожити
не встигла, зробити останній крок у нікуди?
Виходячи з актуальності даної проблеми, ми вирішили провести власне
дослідження метою якого було виявити рівень обізнаності сучасних підлітків про
проблему суїциду, бачення ними причин скоєння суїцидів та оцінити ризики
суїцидальної поведінки.
Соціологічне дослідження було проведено за допомогою створеної нами анкети
«Ставлення підлітків до проблеми суїциду». З метою залучення широкого кола
підлітків до обговорення цієї проблеми ми також створили гул-форму нашої анкети, яка
зараз активно поширюється через соціальні мережі.
Емпірична частина нашого соціологічного дослідження проводилася у
листопаді-жовтні 2019 року на базі навчальних закладів міста Маріуполя. Контингент
випробуваних склали учні 9–11 класів. Загальна кількість опитаних – 312 осіб, серед
яких хлопців –146, дівчат –166. Середній вік опитуваних – 15–16 років. Опитування
проводилося анонімно за згодою учасників.
Ми з’ясували, що майже всі опитані знайомі з проблемою суїциду (91%). 64%
(201 особа) отримають інформацію стосовно самогубства з Інтернету. На другому місці
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– соціальні мережі (63%), на третьому – ЗМІ (51%). Вчителі та батьки теж є джерелами
інформації, але цей відсоток значно нижче від усіх – 29% і 18% відповідно. Ми
вважаємо, що це свідчить про те, що дорослі, на жаль, мало спілкуються зі своїми
дітьми, тому і не можуть бути джерелом інформації.
З підлітками неприємності трапляються доволі часто як і з батьками вдома так і з
вчителями в школі. Ці дані, про те, що у взаєминах підлітків з дорослими є проблеми.
Вони не вміють дослухатися один до одного. Треба вчитися всім разом – і підліткам, і
батькам, і вчителям чути один одного.
Що допомагає тобі переживати ці складні життєві обставини? Для більшості
підлітків це спілкування з друзями (76%), 41% потрібує самотністі. Іноді побути на
одинці й справді важливо. Є певний відсоток тих, кому потрібен алкоголь, цигарки і
навіть вживання наркотичних речовин. Останні показники свідчать про девіантну
поведінку підлітків, самогубство теж є проявом такої поведінки.
11% (33 осіб) бачать у скоєнні самогубства єдиний вихід із складних життєвих
обставин. 14% (а це 45 осіб) з відповіддю на це питання не визначилися. Тому майже
25% підлітків не заперечують можливість вчинення самогубства за певних обставин.
44% респондентів (136 осіб) вважають, що суїцидент (особа, яка вчиняє
самогубство) приймає таке рішення свідомо, тобто готується до цієї події.
Аналіз відповідей учасників опитування дозволив нам скласти рейтинг причин,
які можуть підштовхнути підлітків до прийняття такого фатального рішення. Як ми
бачимо, перші рядки рейтингу (61%) займають «проблеми у родині». На другому місці
«депресія» – 59%. Далі йдуть «невдала любов» – 54%, «душевна травма» – 43%,
проблеми в школі – 41%, «спілкування в соціальних мережах» – 14%. Таким чином, ми
бачимо, що основна причина вчинення самогубства в підлітковому віці за даними
нашої вибірки – проблеми в сім’ях дітей і депресії.
Наше дослідження підтвердило один з найпоширеніших міфів про те, що «до
суїциду схильні тільки люди з психічними розладами». 60% опитаних нами підлітків
вважають, що люди, які наважуються накласти на себе руки, мають проблеми з
психікою. Водночас на запитання «Чи виникають у тебе коли-небудь думки про
самогубство?» 4% (12 підлітків) відповіли, що так, часто і 26% (80 підлітків) сказали,
що час від часу такі думки вони мають, але намагаються не акцентувати на них увагу.
Таким чином, ми бачимо, що 30% (а це 92 особи) наших підлітків суїцидальні
думки все ж мають. Але ніхто при цьому не вважає себе хворою людиною.
Чи обговорюють з ким-небудь проблему суїциду сучасні підлітки? Аналіз
відповідей наших респондентів показав, що так, обговорюють. 58% (дівчата – 74%;
хлопці – 39%) говорять про це з друзями, 32% (100 осіб) – можуть поговорити з
батьками. Але є 21% (Дівчата-9%; хлопці-34%), для яких ця проблема в спілкуванні
закрита. Ми вважаємо, що дуже добре, що у більшості наших підлітків є таке соціальне
оточення, з яким можна поговорити на таку складну тему. Але, є і певна кількість
школярів, для яких ця тема неприйнятна. Чому так? Може це захисна реакція? А може
це соціальна самотність?
Ми запропонували підліткам описати свої почуття, які виникають у них, коли
вони чують про суїцид. 148 осіб сказали, що у них, перш за все, виникає
непорозуміння, як взагалі може з’витися бажання залишити цей світ? 14%
старшокласників до таких людей відчувають презирство; на 27% подібна інформація
навіває жах. Як бачимо, почуття різні. Думки теж різні.
Що ж може утримати людину від самогубства. 219 наших підлітків вважають,
що зупинити може любов до близьких людей, для 39% важливим є голос розуму. 46%
вважають, що зупинити біля межі може страх усвідомлення «остаточної» смерті, для
21% – це страх болю.
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За допомогою до батьків звернуться 72% респондентів, 54% – до друзів.140 із
312 опитаних підлітків підуть за професійною допомогою до психолога. Так, ми вже
вкотре повертаємося до цінності сім’ї для наших підлітків, цінності тих відносин, які
закладаються саме батьками і з якими діти підуть у доросле життя.
Результати нашого соціологічного дослідження показали, що так, сучасні
підлітки знають, що в Україні існує проблема підліткового суїциду і вважають її
актуальною (91%). Але говорити про цю проблему можуть не всі діти, а більшість тих,
хто готовий її обговорювати може це робити тільки з друзями.
Ми з’ясували, що основними причинами, які штовхають сучасних хлопців і
дівчат до самогубства є проблеми у родині, депресивні розлади і важкі душевні травми.
Проблеми у школі теж відіграють певну роль, але не є вирішальними. Нас здивувало,
що «спілкування в соціальних мережах» посіло лише сьоме місце – і цей результат, на
наш погляд, добрий знак. Ми сподіваємося, що наш досвід, наше спілкування і
результати нашого дослідження не залишать байдужими ні самих підлітків, ні вчителів,
які з ними працюють, ні їх батьків.
Наше життя – це нескінченний рух. Але іноді варто зупинитися і придивитися до
тих, хто поруч з тобою, придивитися і почути своїх знайомих, друзів, рідних. Ми
впевнені, що наша небайдужість може допомогти людині не зробити останній крок, про
який вона вже не зможе пожаліти, але який можна було б і не робити. Тому що, як
написав один з наших респондентів: «Життя одне, і воно надто добре, щоб ось так, в
одну мить його перервати».
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МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ
У ЗАКЛАДАХ ДИТЯЧОЇ ОСВІТИ
Процес адаптації дитини до умов закладу дитячої освіти (ЗДО) залишається
актуальною проблемою дошкільного виховання. Дошкільне дитинство – перший період
психічного розвитку дитини і тому найвідповідальніший.
Основний стресовий фактор у більшості малюків – відрив від сім’ї, спілкування
з іншими дітьми, сором’язливість, некоректні дії педагогів. Дитина знаходиться в стані
психоемоційної напруги, фізичного стресу, які можуть призвести до неврологічних
реакцій: знижується імунітет, стійкість до інфекцій, психологічна стійкість, дитина
швидко втомлюється, погано їсть, спить.
Адаптація – це пристосування організму до нових обставин, а для дитини
дитячий садок, це новий, ще невідомий простір, з новим оточенням і новими
вимогами. Тому і виникають порушення пристосування організму та психіки дитини
до змін навколишнього середовища – дезадаптація, що виявляється в неадекватних
психічних, фізіологічних реакціях.
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Дезадаптація – явище доволі поширене. У дитячому садку є дезадаптовані діти,
яким важко пристосовуватися до життя в колективі. Багато таких діток вважаються
«складними» в сенсі виховання: часто ображаються, плачуть, не прагнуть до
взаємовідносин, концентрують увагу не більше 15 хвилин. Можна залишити дитину
сам на сам із дезадаптацією, схиляючись до того, що це її нормальний стан, а можна
звернутися до методів корекції і допомогти дитині пристосуватися до соціального
середовища.
Вперше порушення адаптації проявляються на соціальному (педагогічному)
рівні, тому що воно більш залежне від середовища. В разі ігнорування цих порушень,
відбувається його поширення на більш глибокі рівні: психологічний і фізіологічний.
Метою наших досліджень було вивчення методів профілактики дезадаптації
дітей у закладах дитячої освіти.
Через те, що дезадаптація має феноменальний характер, вивчення її причин і
механізмів
здійснюється
з
точки
зору
різних
підходів:
медичного
(Ю.О. Александровський,
В.Є. Каган,
С.Б. Семічева),
онтогенетичного
(Л.С. Виготський О.М. Лук, В.В. Рубцов, Т.Г. Рахматуллін), соціально-психологічного
(С.А. Белічева, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкін, Р.Р. Шаяхметова), педагогічного
(Т.Н. Гущіна,
C.М. Івах,
А.В. Кулемзіна,
О.А. Логінова,
А.І. Савенков,
В.І. Слободчіков).
У психолого-педагогічній літературі вивчені і охарактеризовані чинники, що
ускладнюють адаптацію дошкільнят і призводять до дезадаптації особистості
(Н.І. Добрейцер, Р.В. Тонкова-Ямпільська, Н.Д. Ватутіна та ін.). У науковій літературі
представлені різні групи факторів: зовнішні і внутрішні, біологічні та соціальні, які
залежать і не залежать від педагогів.
Значна увага проблемі пристосування дітей до умов суспільного виховання
приділяється в дослідженнях країн Західної та Східної Європи (К. Гріш, М. Зейдель,
А. Атанасова-Внукова, В. Манова-Томова, Е. Хабінакова).
Спостерігаючи за поведінкою і психічними станами дитини, нескладно виявити
низку ознак, які можна вважати передвісниками соціальної дезадаптації, а саме:
розлади сну або засинання; часті соматичні хвороби; швидка втомлюваність;
гіпоактивність або гіперактивність; динамічні зміни настрою; немотивований
негативний стан, напади ейфорії. Ці та багато інших ознак допомагають психологам
визначити певний рівень дезадаптації дитини та причини її порушень.
Виходячи з цього нами були визначені методи профілактики дезадаптації дітей у
ЗДО:
1. Сприяти ранній соціалізації дітей та полегшити дітям адаптацію до умов
дошкільного закладу. Від того, наскільки дитина підготовлена в сім’ї до переходу в
дитячий заклад, залежить і адаптаційний період, і його подальший розвиток. Щоб
період адаптації дітей проходив легше, необхідна професійна допомога родині. На
допомогу родині повинен прийти заклад дитячої освіти. Дитячий садочок повинен
стати «відкритим» з усіх питань розвитку та виховання.
2. Необхідно створити умови для підвищення педагогічної компетентності
батьків. Чітка, професійна, злагоджена і продумана робота педагогів, психологів і
медиків, комфортний мікроклімат у ЗДО, взаємодія з батьками – запорука
оптимального перебігу адаптації дітей раннього віку до дитячого садка. Якщо батьки і
співробітники ЗДО об’єднають свої зусилля і забезпечать малюкові захист, емоційний
комфорт, цікаве і змістовне життя в дитячому садку і вдома, то можна з упевненістю
сказати, що зміна в житті дитини - їй на благо.
3. Аналіз практики надання допомоги сім’ям в адаптації дітей раннього віку до
відвідування дитячого садочку показує, що більшість типових проблем, пов’язаних з
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цим періодом, можуть бути вирішені шляхом встановлення з батьками діалогу і
партнерства.
4. Необхідно знизити емоційну напруженість і тривожність батьків з приводу
перебування дитини в групі, крім цього в ході бесід важливо, щоб вихователь
встановив контакт з батьками, допоміг зняти тривогу за малюка, інформував про
протікання адаптаційного періоду, орієнтував на активну взаємодію.
5. Батьки і педагоги повинні виробити єдиний стиль виховання і спілкування з
дитиною у ЗДО і сім’ї.
Для оптимізації процесу адаптації вихователь може використовувати наступне:
спрямовані бесіди з батьками, анкетування, спостереження за дитиною, розвиваючі
ігри, ознайомлення батьків з умовами і вихованням в дитячому садочку, екскурсії по
дитячому садку, бесіди з керівником, медичним і педагогічним персоналом.
Для повної адаптації дитини у ЗДО необхідні психолого-педагогічні умови, які
будуть відповідати віковим та індивідуальним особливостям дітей.
• врахування психічних та фізичних особливостей дитини, з урахуванням
емоційного настрою і стану його здоров’я;
• створення сприятливого середовища для комфортного перебування дитини в
дитячому садку;
• проведення спеціальних адаптаційних занять.
Ігри та вправи, що складають основу занять, сприяють зняттю психоемоційного
напруження, зниженню імпульсивності, тривоги і агресії, вдосконаленню
комунікативних, ігрових і рухових навичок, розвитку пізнавальних процесів,
оптимізації дитячо-батьківських відносин.
Зробивши висновки можна сказати, що тільки співробітники закладу дитячої
освіти і батьки, об’єднавши свої зусилля, можуть забезпечити малюкові
психоемоційний комфорт і успішну адаптацію до дитячого закладу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДЛІТКОВОЇ ДЕПРЕСІЇ
В наш час депресії стали ворогом номер один для людей. За даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я станом на 2018 рік, число людей у всьому світі, які
страждають на депресію сягає 350 мільйонів осіб. Кількість депресивних людей в
Україні є найбільшою в Європі. ВООЗ зазначає, що більш ніж шість відсотків дорослих
українців та близько одинадцяти відсотків підлітків віком до вісімнадцяти років
перебувають у стані депресії. Поняття «депресія» визначають як психічний розлад, для
якого характерні поганий настрій, втрата інтересу, відчуття провини, низька
самооцінка, порушення сну та апетиту, в’ялість та погана концентрація уваги.
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Мета роботи полягає у дослідженні особливостей підліткової депресії;
підтвердженні або спрощенні висунутої нами гіпотези: у сучасних підлітків є
депресивні розлади, які обумовлені такими факторами, як проблеми в міжособистісних
стосунках, зневіра в собі і своїх можливостях, втрата мотивації до отримання
задоволення від життя.
Для визначення та аналізу особливостей прояву депресивних розладів у старших
підлітків, нами було проведено відповідне дослідження з використанням методики
«Опитувальник дитячої депресії» М. Ковач (1992). Опитувальник дозволяє визначити
кількісні показники спектру депресивних симптомів – пониженого настрою,
гедоністичної здатності, вегетативних функцій, самооцінки, міжособистісної поведінки.
Дослідження проводилося на базі Маріупольського НВК «Ліцей-школа №14».
Контингент випробовуваних склали підлітки 9-10 класів у кількості 79 осіб. Середній
вік випробовуваних 14–15 років.
Із загальної кількості опитаних старшокласників (79 осіб) ознак депресії не
виявлено у 23 підлітків (30%). Натомість у 56 учнів (70%) ознаки депресії є. Тож,
умовно, ми об’єднали наших випробуваних у дві групи: І група – підлітки з ознаками
депресії і ІІ група – підлітки, у яких ознак депресії не має.
Попередньо отримані нами дані були проаналізовані відповідно до шкал та груп
учнів. Результати виявились такими:
Шкала А – негативний настрій. З 56 респондентів з високим рівнем
депресивності, у 41 учня (73%) ступінь негативного настрою значно перевищує норму,
у 27% (15 осіб) – це значення в нормі.
Щодо показників негативного настрою у підлітків, в яких депресивних
симптомів не виявлено, то у 70% (це 16 осіб із 23) показник в межах норми. І тільки у 7
респондентів (30%) – показник виходить за межі норми.
Спираючись на отримані дані ми можемо казати про те, що настрій впливає на
депресивний стан. Чим кращий настрій у людини – тим спокійніше і більш
врівноважено вона ставиться до подій свого життя, менше очікує негараздів, менше
тривожиться.
Шкала В – міжособистісні проблеми. У 90% підлітків (50 респондентів) І групи
цей показник перевищує норму і лише у 10% (6 учнів) – значення відповідає нормі.
61% підлітків (14 осіб), які увійшли у другу групу, теж мають проблеми у
міжособистісній взаємодії – виявляють неслухняність, агресивність, негативізм,
вдають, що їм подобається такий зухвалий стиль спілкування.
Такі цифри наштовхують нас на думку про те, що підлітковий максималізм,
зухвалість, цинізм – це лише зовнішній прояв невміння будувати стосунки з
однолітками і дорослими, це прагнення знайти своє місце в соціумі. Виходячи з цих
результатів, ми вважаємо, що міжособистісні проблеми, дійсно є однією з основних
причин розвитку депресії у підлітків.
Шкала С – неефективність. Неефективність – це неможливість досягнення
найкращих результатів. Тільки 13 підлітків (23%) першої групи впевнені, що можуть
бути успішними. 77% (43 особи) вважають себе невдахами і не вірять, що можуть
досягти успіху в житті.
Переважна більшість учнів другої групи вірять в себе і прагнуть бути успішними
і ефективними, їх кількість складає 79 % (18 респондентів).
Такі результати свідчать про те, що неефективність не може бути основною
причиною виникнення депресії, але певну роль в сприйнятті дитиною себе як часточки
Всесвіту, яка постійно рухається вперед, все ж таки відіграє.
Шкала D – ангедонія. Ангедонія – це виражене зниження інтересу до діяльності,
яка раніше була приємною, або втрата здатності отримувати від неї задоволення. 90%

74

(50 підлітків) з наявними ознаками депресії (І група) мають високий показник за цією
шкалою.
Зовсім інша картина в групі підлітків, які ознак депресії не мають. 74% (17
учнів) задоволені своїм життям, вмотивовані, прагнуть активної діяльності і позитивно
налаштовані на майбутнє.
Високі показники за цією шкалою в групі підлітків, які мають ознаки депресії,
ми можемо пояснити тим, що більшість із них не може, а може і не знає як,
попрощатися з дитинством. Це спричиняє зниження мотивації до навчання, до
діяльності, до життя в цілому.
Шкала Е – негативна самооцінка. 75% опитаних нами підлітків І групи (42
особи) мають занижену самооцінку, 25% (14 осіб) – адекватну.
Натомість у 22 учнів (95%) другої групи підлітків самооцінка в нормі. Зважаючи
на це, ми можемо стверджувати, що занижена самооцінка є одним з основних факторів
розвитку депресії.
Постійний стрес, у якому перебувають сучасні діти та підлітки призводить до
виникнення у них депресивних розладів, у цьому ми переконалися в результаті нашого
дослідження. Нами було виявлено, що більша частина опитаних респондентів, а саме
70%, мають ознаки депресії, що ще раз доводить актуальність обраної теми та
підтверджує одне із положень нашої гіпотези – у більшості сучасних підлітків наявні
депресивні розлади. Спираючись на результати нашого дослідження, ми можемо
сказати, що проблеми в міжособистісних стосунках, є однією з основних причин
розвитку депресії. Тож це положення нашої гіпотези теж знайшло підтвердження.
Частково підтвердилась наша гіпотеза стосовно того, що зневіра в собі і своїх
можливостях, втрата мотивації до отримання задоволення від життя, можуть бути
основними причинами розвитку депресії у підлітків.
Цінність нашої роботи полягає насамперед в тому, що ми з’ясували: депресивні
розлади у сучасних підлітків є. І з цим фактом треба працювати всім: і батькам, і
вчителям, і, звісно, самим школярам. Не можна приховувати цю проблему. Ми
впевнені, що дорослим треба вчити дітей культурі міжособистісних взаємин,
намагатися побачити нагальні потреби дітей та разом з ними працювати над їх
задоволенням. Ми вважаємо, що батькам слід дослухатися до своїх дітей, цікавитись їх
інтересами, як можна частіше розмовляти з ними, хвалити навіть за найменші успіхи,
вчитися разом долати труднощі і … просто ЛЮБИТИ.
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ФІЗІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я
ОСІБ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Метою роботи є розгляд ефективності фізіометричних показників у оцінці стану
здоров’я дітей. Досліджено особливості фізичного розвитку дітей молодшого
шкільного віку (з 7 до 11–12 років). Отримані фізіометричні показники осіб молодшого
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шкільного віку проаналізовано на основі порівняння з віковими нормами [1]. На
підставі отриманих результатів ми можемо підтвердити важливість фізіометричних
показників у оцінці здоров’я школярів.
Щоб дослідити рівень фізичного здоров’я у осіб молодшого шкільного віку, за
допомогою вимірювань фізіометричних показників нами було проведено тестування у
школі Вереміївського НВК, Чорнобаївського району Черкаської області. Для
тестування нами було обрано 19 учнів 8-річного віку: 12 хлопців та 7 дівчат. Всі вони
дали згоду на тестування. В ході тестування ми вимірювали 4 фізіометричні показники:
ЖЕЛ (життєва ємкість легень), ЧСС (частота серцевих скорочень), АТ (артеріальний
тиск), та силу стискання обох рук (динамометрія). Всі вимірювання проводилися в
приміщенні школи після закінчення навчального процесу, в спокійному стані, за
відсутності емоційного і фізичного навантаження.
1. Вимірювання життєвої ємкості легень у осіб молодшого шкільного віку
За допомогою цифрового датчика вимірювалось ЖЕЛ у учнів. Отримані дані
порівнювались з віковими нормами та відтворювались у відсотковому співвідношенні
окремо для дівчат та хлопців. За результатами тестування було виявлено, що 66%
хлопчиків мають результати, котрі входять у вікові норми, а у 34%, відповідно,
показники нижче норми (рис. 1). Для дівчат було 57% (4 особи) з показниками в межах
вікових норм, а у 43% показники виявились нижчими за норми (рис. 1).

Рис. 1. Відсоткове співвідношення ЖЕЛ у дівчат і хлопців досліджуваної групи.
З результатів бачимо, що більша половина дітей входить у вікові норми за
вимірюванням ЖЕЛ, це свідчить про нормальний фізичний розвиток осіб молодшого
шкільного віку школи, котру ми досліджували.
2. Вимірювання частоти серцевих скорочень у осіб молодшого шкільного віку
Оцінку ЧСС здійснювали пальпаторно на зап’ястку (зап’ястна артерія).
Отримані дані порівнювались з віковими нормами та відтворювались у відсотковому
співвідношенні окремо для дівчат та хлопців. Було встановлено, що 42% хлопчиків
мають результати в межах вікових норм, 33% мали показники нижче норми, а у 25%
було виявлено перевищення норми (рис. 2). Для дівчат відповідно було 57% у межах
вікової норми, 28% нижче норми, та 15% вище норми (рис. 2).
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Рис. 2. Відсоткове співвідношення частоти серцевих скорочень у хлопців та дівчат
досліджуваної групи.
З результатів бачимо, що більша половина дітей входить у вікові норми за
вимірюванням ЧСС, що свідчить про нормальний фізичний розвиток осіб молодшого
шкільного віку школи, котру ми досліджували. Але є особи, що мають показники вище
або нижче норми. Слід звернути більше уваги на фізичний розвиток цих осіб, адже в
подальшому це може призвести до розвитку певних серцево-судинних захворювань.
3. Показники артеріального тиску у осіб молодшого шкільного віку
Вимірювання артеріального тиску проводилося за допомогою автоматичного
тонометра, дані якого відображались на екрані у цифровому вигляді. Результати було
порівняно з існуючими віковими нормами в залежності від статі дітей. Було
встановлено, що 59% хлопців мають результати в межах вікових норм, у 25%
показники нижче норми, а у 16% було виявлено показники вище норми (рис. 3). Для
дівчат, відповідно, було 72% у межах норми, 14% нижче норми і 15% – вище (рис. 3).

Рис. 3. Відсоткове співвідношення артеріального тиску у хлопців та дівчат
досліджуваної групи.
Результати свідчать, що у більшості протестованих учнів показник
артеріального тиску в нормі, але необхідно приділити увагу тому відсотку дітей, у яких
було виявлено низький або зависокий рівень АТ, адже це може бути передвісником
розвитку серцево-судинних захворювань у дітей.
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4. Вимірювання м’язової сили рук у осіб молодшого шкільного віку
За допомогою динамометра у позаурочний час було проведене вимірювання
сили стискання рук у дітей. Отримані результати, ми порівняли із віковими та
статевими нормами. Результати по правій руці у хлопчиків: 59% відповідають нормі,
41% мають показник нижче норми; по лівій руці: 66% відповідають нормі, 34% мають
показники нижче норми (рис. 4). Така різниця може бути обумовлена тим, що з усіх
протестованих хлопчиків 3 були шульги.
Результати по м’язовій силі дівчат на правій руці: 72% відповідають віковим
нормам, 28% мають результат нижче норми; по лівій руці – 57% дівчат мають
результати, котрі входять у вікові норми, а у 43% показники нижче норми (рис. 4).

Рис. 4. Відсоткове співвідношення м’язової сили правої та лівої руки у хлопців та
дівчат досліджуваної групи.
По результатам динамометрії осіб досліджуваної групи ми можемо сказати, що
фізичний розвиток дітей в більшості проходить на нормальному рівні, як у дівчат так і
у хлопців. Звісно, що є діти які мають слабше виражену, і більш виражену м’язову
силу. Це говорить лише про те, що потрібно більше акцентувати уваги на розвиток
фізичних якостей, протягом всього навчального процесу.
Висновки. З результатів бачимо, що більша половина дітей входить у вікові
норми за вимірюванням ЖЕЛ; показник артеріального тиску в нормі, але необхідно
приділити увагу тому відсотку дітей, у котрих було виявлено низький або високий
рівень АТ, адже це може бути передвісником розвитку серцево-судинних захворювань
у дітей; більша половина дітей входить у вікові норми за вимірюванням ЧСС; по
результатам динамометрії осіб молодшого шкільного віку ми можемо сказати, що
фізичний розвиток дітей проходить у більшості на нормальному рівні, як у дівчат так і
у хлопчиків школи, котру ми досліджували.
1.
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