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ПЕДАГОГІКА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

Бельорін-Еррера О. М., Корженко І. О.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харків, Україна
bellher@ukr.net,
i.korgenko@karazin.ua
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Авторами концепції формування здоров’язбережувального світогляду як
фундаментальної платформи розвитку сучасної педагогічної освіти розробленоСистему
формування здоров’язбережувального світогляду, в рамках якої здоров’яорієнтований
світоглядінтерпретується як єдність свідомості, поглядів, переконань, ідеалів,
ціннісних орієнтацій, яка забезпечує:
– усвідомлене дотримання здорового способу життя та моделей безпечної
поведінки;
– ціннісне ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих;
– гармонійну взаємодію організму людини з навколишнім середовищем;
прагнення до самовдосконалення та постійного розвитку;
– сповідання вищих духовних цінностей [1; 2].
Процес становлення і розвитку здоров’язбережувального світогляду – складний,
багатозначний, внутрішньо пов’язаний процес, на який впливають багато
чинників.Тому,у
рамках
вищезгаданої
концепції,Система
формування
здоров’язбережувального світогляду утворюється трьома взаємопов’язаними блоками:
– нормативно-методологічний (мета, нормативна складова, методологічні
підходи, дидактичні принципи та принципи виховання);
– змістово-технологічний (світоглядні ідеї, елементи світоглядного освоєння
світу, структурні компоненти, критерії та показники, етапи формування
здоров’язбережувального світогляду, методичний інструментарій (форми, методи і
засоби));
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– діагностичний (діагностичний інструментарій, рівні сформованості
здоров’язбережувального світогляду).
Важливим
завданням
педагогічного
процесу
у
формуванні
здоров’язбережувального світогляду є визначення його структурних компонентів:
мотиваційного, когнітивного та рефлексивного.
Визначення ефективності формування здоров’язбережувального світогляду
вимагає уточнення відповідних критеріїв, показників і рівнів сформованості
досліджуваної якості.
З огляду на особливості компонентів здоров’язбережувального світогляду, нами
виділено три основні критерії ефективності цього процесу (ціннісно-мотиваційний,
науково-пізнавальний, діяльнісно-рефлексивний) та відповідні показники.
Показниками сформованості даних компонентів визначаємо:
– сформованість мотивів; характер вияву пізнавального інтересу; ціннісне
ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, ідеалів, переконань, системи
цінностей;
– систему знань з педагогіки, психології, валеології; науково обґрунтовані
знання про здоров’я людини, методи і засоби його контролю, збереження та зміцнення;
– шляхи, методи протидії інфекційним та неінфекційним захворюванням;
новітні методики досягнення високої працездатності та тривалої творчої активності;
– готовність спиратися на свої знання на практиці і втілювати в життя ідеали
щодо здоров’я, здорового способу життя;
– створення сприятливого навколишнього середовища та дотримання
екологічних норм;
– сформованість рефлексивної позиції — усвідомлене дотримання здорового
способу життя та моделей безпечної поведінки;
– прагнення до самовдосконалення та постійного розвитку, сповідання вищих
духовних цінностей.
Отже, враховуючи тісний зв’язок світогляду з переконаннями — усвідомленою
потребою особистості діяти у відповідності зі своїми ціннісними орієнтаціями, у
Системі формування здоров’язбережувального світогляду наголошується на
необхідності формування у сучасної молоді стійких переконань щодо необхідності
здорового способу життя як запоруки успішного майбутнього окремої людини та
добробуту країни в цілому.
Список використаних джерел
1. Бельорін-Еррера О. М., Корженко І. О.,Удовенко М. А. Холістичний підхід до
збереження здоров’я студентської молоді // Педагогіка здоров’я : VІІ Всеукр. наук.-практ.
конф., зб. наук. пр. (7–8 квітня) Т. 1. Чернігів, 2017. С. 57–59.
2. Корженко І. О. Бельорін-Еррера О. М. Концепція здоров’яорієнтованого світогляду.
Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження: колективна монографіяза заг. ред. проф.
Ю. Д. Бойчука. Харків: Вид. Рожко С. Г., 2017. С. 244–250.
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ДИНАМІКА ВИНИКНЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ
У ДІТЕЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
Актуальність роботи. Усебічний розвиток і виховання зростаючого покоління
– не лише завдання, а й обов’язкова умова для побудови нового відповідального та
гуманно-демократичного суспільства. Це стосується не лише проблем, пов’язаних з
розбудовою державності України. Вирішення багатьох питань може реалізуватися
через формування духовного та фізичного здоров’я людини. У зв’язку з цим, у
психологічній і педагогічній як науці, так і практиці, особливу актуальність мають
прикладні експериментальні дослідження, спрямовані на подолання негативних явищ,
які супроводжують розвиток особистості підростаючого покоління.
Проблема психічного здоров’я й, особливо, тривожності дітей шкільного віку є
надзвичайно актуальною. У цей період у дітей формуються соціальні установки,
виробляються навички поведінки в різних життєвих ситуаціях. Тривожність у дитини є
наслідком негаразд у школяра або виникає всупереч об’єктивному добробуту, як
наслідок певних особистісних конфліктів, через порушення в розвитку самооцінки
тощо [2]. Досить часто нервовість, роздратованість у дитини залишається поза увагою
вчителів і батьків. Неспокій часто відчувають школярі, які добре та відмінно
навчаються, із відповідальністю ставляться до навчання, громадського життя, шкільної
дисципліни. Проте це може негативно впливати на стан здоров’я дитини, особливо за
умов різкого ускладнення діяльності. У таких школярів відзначаються помітні
вегетативні реакції, неврозоподібні та психосоматичні порушення. [1; 3]. Саме тому,
визначення тривожності та її рівня є необхідним для становлення загального
психоемоційного стану дитини.
Об’єктом дослідження виступає психоемоційний стан підлітків 11–13 років.
Предмет дослідження були особливості стану психоемоційного здоров’я учнів.
Мета роботи полягала у встановлені рівня тривожності у дітей старшого
шкільного віку.
Дослідження відповідали вимогам Ґельсінської декларації Всесвітньої медичної
асоціації «Етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю
людини», Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод,
Конвенції Ради Європи з прав людини і біомедицини (2005), Загальної декларації з
біоетики і прав людини (ЮНЕСКО, 2005), Постанові Першого національного конгресу
з біоетики (Київ, 2001) та відповідним Законам України. Усі дослідження проводилися
в першу половину дня з добровільної згоди учнів, відповідно до загальних нормам
біоетики.
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Для визначення рівня тривожності дітей, було проведене дослідження з
визначення рівня тривожності та агресії серед дітей 11–13 років Мелітопольської ЗОШ
І-ІІІ ступенів №7. У досліджені брали участь 110 школярів (55 хлопів та 55 дівчат).
Для визначення загальної, шкільної, міжособистісної тривожності була
використана методика «Шкала особистісної тривожності», яку розробила психологнауковець А. М. Прихожан [5]. Вона виділила кілька видів тривожності: загальна,
шкільна, міжособистісна, магічна і тривожність самооцінки.
Найвищий рівень загальної тривожності був відзначений у хлопців 11–12 років
та дорівнював 8,2–8,5 балам (табл. 1). Це вказує на те, що хлопці цього віку знаходяться
у групі ризику. У цих дітей відчуття тривожності постійне, тому це може негативно
впливати на їх здоров’я, навчання та взаємовідносини з оточуючими. Зазначимо, що у
31% одинадцятирічних та у 22% дванадцятирічних хлопців показник загальної
тривожності був дуже високим, що викликає занепокоєння про стан їх здоров’я.
Таблиця 1. Рівень загальної тривожності у дітей 11–13 років
Дівчата, роки
Хлопці, роки
Показник
11
12
13
11
12
Рівень тривожності, бали 4,7
6,3
5,3
8,5
8,2

13
5,6

Середній показник тривожності у хлопців 13 років набагато менший (5,6 бала)
та відповідає нормальному рівню тривожності. Зазначимо, що у жодного
досліджуваного хлопця 13 років показник не досягав високого рівня. У дівчат 11–13
років показник загальної тривожності відповідав нормальному рівню, який необхідний
для адаптації та продуктивної діяльності.
У процесі дослідження було встановлено, що більшість досліджуваних школярів
11–13 років мають низький та середній рівень шкільної тривожності, високий рівень
відмічений у 22%. Більшість дітей проявляє високий рівень міжособистісної
тривожності та тривожності самооцінки 39,4% та 43,9% відповідно. Це можна пояснити
початком кризи підліткового віку. Встановлено, що 55,8% дітей 11–13 років мають
високий рівень магічної тривожності, яка пов’язана з побоюванням потойбічних істот.
Використовуючи методику діагностики показників і форм агресії А. Басса та
А. Дарки в адаптації А. К. Осницького [4], був встановлений індекс ворожості та індекс
агресивності у дітей 11–13 років.
За результатами дослідження у 55% дівчат 11-13 років зустрічається підвищений
рівень індексу агресивності, у 39% – середній, у 4% – високий, а у 2% – низький.
Зазначимо, що більшість дівчат 11 та 13 років мають середній показник індексу
агресивності, а у дванадцятирічних він підвищений.
У хлопців 11–13 років розподіл індексу агресивності був наступний: у 62%
зустрічався підвищений рівень, у 26% – середній, у 3% – низький, а в 7% та 2% юнаків
– високий і дуже високий відповідно. Зазначимо, що серед хлопців 13 років не
зустрічався високий та дуже високий рівні індексу агресивності.
За результатами дослідження індексу ворожості за методикою А. Басса та
А. Дарки, у більшості учнів 11–13 років відмічався підвищений рівень ворожості.
Розподіл показників склався таким чином: середній рівень ворожості мають 11% дівчат
та 9% хлопців, підвищений рівень – 41% дівчат та 48% хлопців; високий рівень – 25%
дівчат та 29% хлопців; дуже високий рівень – 23% та 14% відповідно.
Таким чином, за результатами дослідження більшість хлопців 11–12 років мали
дуже високий показник тривожності, індексів агресії та ворожості. У більшості дівчат
11–13 років і тринадцятирічних хлопців не спостерігається високого рівня тривожності,
проте було відмічено високий рівень індексу ворожості. Отримані дані пояснюються

8

тим, що досліджувані перебувають у пубертатному віці, коли відбувається формування
та закріплення психоемоційних зв’язків, спостерігається бурхливий фізичний розвиток
організму. Тому, досить актуальним залишається подальше вивчення психоемоційного
стану підлітків для своєчасного розпізнання дітей із високим показником тривожності,
оскільки вчасно надана психологічна допомога може запобігти розвитку невротичних
станів і неврозів надалі.
Результати дослідження можуть бути використані при подальшому вивченні
процесів розвитку дитячого організму на уроках біології.

1.
2.
3.
4.
5.

Список використаних джерел
Аверин В. А. Психология детей и подростков: 2-е изд. СПб.: Питер, 2009. 380 с.
Гринечко А. Типологія проявів тривожності в онтогенезі особистості // Освіта
регіону, 2011. №2. С. 21–24.
Данилова H. H., Крылова А. Л. Физиология высшей нервной деятельности. Ростов
н/Д.: Феникс, 2005. – 478 с.
Карелин А. М. Большая энциклопедия психологических тестов. М.: Эксмо, 2007.
416 с.
Прихожан А. М. Формы и маски тревожности. Влияние тревожности на
деятельность и развитие личности // Тревога и тревожность. – СПб.: АСТ, 2010.
С. 143–156.

Давидова Ж. В.
Харківський міжнародний медичний університет,
завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін,
доцент, кандидат педагогічних наук
Харків, Україна
davydovazhanna77@gmail.com
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Соціально-політичні зміни в Україні та світі за останні декілька років стали
основою для підвищення рівня академічної мобільності та зміцнення освітньої
взаємодії на світовому рівні. Європейським союзом розроблено програму «Еразмус+» у
сфері освіти, яка створює умови й можливості для навчання за кордоном, а також
активної участі викладачів у міжнародних проектах. Метою програми «Еразмус+» є
модернізація й підвищення якості вищої освіти як в Європі, так і в іншій частині світу.
Вона дає можливість студентам й викладачам розвивати свої уміння й відчиняє більш
широкі перспективи працевлаштування. Вищі навчальні заклади країн ЄС можуть
співпрацювати з вишами європейських країн, а також Азії, Африки, Латинської
Америки, для того, щоб допомогти розвивати їх освітні системи.
Запровадження інноваційних реформ в українську освіту сприяло визнанню її
високої якості у професійній підготовці іноземних фахівців. Такі об’єктивні процеси
обумовили зростання кількості іноземних студентів, які бажають здобувати вищу
освіту в Україні.
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Для багатьох університетів інтернаціоналізація освітньої діяльності є стратегією,
що має першочергове значення. Розроблення міжнародних освітніх програм, проектів,
академічний обмін, проведення крос-культурних досліджень створюють шлях вищому
навчальному закладу для входження в міжнародний освітній простір
Забезпечення високого рівня якості підготовки фахівців для зарубіжних країн у
вітчизняних університетах значною мірою визначається успішністю організації
навчання та соціокультурній й інформаційній адаптації іноземних студентів.
Метою статті є дослідження педагогічного супроводу соціокультурної адаптації
іноземних студентів вищих навчальних закладів в умовах полікультурного освітнього
середовища.
Процес адаптації студентів-іноземців в навчально-інформаційному середовищі
вишу – це складний, багаторівневий процес. Складність перш за все складається в тому,
що він не може бути уніфікованим для студентів з різних країн, оскільки вони належать
до різних культур, мають різні ціннісні орієнтації, походять з різних інформаційних
середовищ.
Для того, щоб процес соціокультурної адаптації іноземних студентів був
ефективним, його слід розглядати як цілісне гуманістичне полікультурне виховання,
що передбачає особисто-діяльнісний підхід із включенням у соціально й особисто
значущу діяльність. Ця діяльність має охоплювати різні види інформаційнопізнавальної діяльності (інтелектуальний розвиток); морально-практичної діяльності
(моральний розвиток); художньо-естетичної діяльності (естетичний розвиток).
За певною педагогічною технологією першим етапом освітньої діяльності є
формування мотиваційного компоненту та створення підґрунтя для подальшого
формування й розвитку знань, умінь, навичок. Тобто, на нашу думку, на першому етапі
соціокультурної адаптації треба підготувати студентів до сприйняття нового
соціокультурного середовища і себе у ньому. Така готовність має виражатися в
наступному: готовність поповнювати словарний запас інонаціональною лексикою та її
застосовувати; готовність сприйняття інонаціональних культурних феноменів у новому
освітньому середовищі; готовність здійснювати спільну навчально-пізнавальну
діяльність з представниками інших культур на нерідній мові; готовність вступати в
комунікацію.
Важливою умовою інформаційної адаптації іноземних студентів є їх поступове
переведення з рівня прямого управління через співуправління на рівень самоуправління
діяльністю.
На першому етапі за іноземними студентами мають бути закріплені куратори,
які допомагають орієнтуватися у новому соціокультурному середовищі. Вони мають
дозувати інформацію, що доводиться до студентів та поступово вводити їх у нову
оточуючу дійсність.
Для того, щоб підготувати іноземних студентів до життя та навчання в іншій
державі, у деяких навчальних програмах передбачено вивчення низки предметів,
спрямованих на ознайомлення з соціально-культурними особливостями України. До
таких предметів належить Історія України та Культура України. Також національні
особливості з різних сторін висвітлюються в інших дисциплінах соціальногуманітарного напряму (Основи життєдіяльності, Основи моралі та етики, Основи
спілкування). Важливим компонентом інформаційної адаптації іноземних студентів є
вивчення ними державної мови країни навчання. Такі заняття забезпечують виконання
декількох функцій. По-перше це пряма функція – опанування державної мови дає
можливість інтегруватися у суспільство через розуміння усного та писемного
мовлення. По-друге, певна мова є знаково-символічною системою, тобто у процесі її
навчання здійснюється перекодування вже наявних знаків і символів, а також
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з’являються нові. По-третє, у мові зосереджено культурну спадщину нації, тому її
навчання нерозривно взаємопов’язано із зануренням у культурні традиції.
На цьому етапі адаптації вирішальну роль відіграє викладач, який є основним
носієм інформації у новій дійсності, що оточує іноземного студента.
На другому етапі соціокультурної адаптації студенти мають перейти на рівень
співуправління діяльністю. Після деякого часу перебування у країні, вони вже набули
базові уявлення та мовні навички. На цьому етапі важливим є включення студентів у
навчально-практичну діяльність. Такою діяльністю можуть виступати екскурсії до
культурно-історичних місць нашої держави, відвідання театрів, художніх музеїв тощо.
Цікавими позанавчальними заходами є організація днів культури, під час яких
студенти можуть презентувати власну державу різними способами. Така практика
організації подібних заходів є у ХММУ, де навчаються студенти здебільшого з
африканських (Нігерія, Гена, Єгипет) та азіятських (Індія, Бангладеш) країн. Студенти
готують інформаційну презентацію про соціокультурні, політичні, економічні
особливості країни, фрагмент культурно-дозвіллєвого мистецтва у вигляді виступу з
танцем або співом, а також блюда національної кухні. У процесі таких заходів
здійснюється культурний обмін між представниками різних держав, що дозволяє краще
зрозуміти національні особливості учасників полікультурного навчального середовища
й адаптуватися до співіснування протягом періоду навчання у виші.
На останньому етапі інформаційної адаптації студенти мають перейти на рівень
самоуправління діяльністю. Для цього корисним буде запропонувати старшим
студентам, які вже набули досвіду, надавати допомогу тим студентам, що тільки
прибули на навчання до України і опинилися у ситуації інформаційного шоку. Для
цього доцільною є організація спільних навчально-виховних заходів із активним
залученням студентів різних років навчання, під час яких здійснюється комунікація між
учасниками. Цікавою та корисною буде рефлексія спогадів про початок навчання в
Україні. Старшокурсники розповідають про перші враження та труднощі з якими вони
зіткнулися та шляхи їх подолання. Студенти креативно ставляться до такого заходу та
навіть готують театралізовані сценки, у яких наочно демонструють деякі ситуації, часто
у гумористичній формі. На цьому етапі більшість старшокурсників вже мають
достатньо високий рівень інформаційної культури та вміють поводитися у межах
полікультурного навчального середовища.
Таким чином соціокультурна адаптація іноземних студентів є найважливішим
підґрунтям для набуття ними інформаційної культури в полікультурному навчальному
середовищі. Організація педагогічного процесу має здійснюватися за етапами
педагогічної технології через поступове переведення студентів з рівня прямого
управління через співуправління на рівень самоуправління їхньою діяльністю із
застосуванням педагогічних засобів особисто-діяльнісного та комунікативного
підходів.
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ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Поняття здоров’я було розглянуто як наукова проблема великою кількістю
науковців в різних сферах його сприйняття. Це важливе поняття з різних позицій
виявлено у працях: Г. Апанасенка, М. Амосова, Ю. Бойчука, Е. Вайнера, В. Войтенка,
М. Гончаренко, В. Горащука, В. Колбанова, І. Муравова, Г. Нікіфорова, Ю. Лісицина,
С. Омельченко та інших. Наукові дослідження засвідчують поняття «здоров’я» як
інтегративну багатофакторну категорію гармонійної людської життєдіяльності в різних
аспектах та формах її існування.
Важливим в системі освіти України є надання знань, формування вмінь та
навичок з питань збереження та відновлення здоров’я студентської молоді. Вища освіта
повинна розглядати навчання студентів з позицій озброєння важливими життєвими
компетентностями, які обов’язково мають здоров’язбережувальний напрямок.
І. Зязюн у своєї монографії про освітні системи зазначає, що «головною метою
вищої освіти має бути становлення цілісної і цілеспрямованої особистості, готової до
вільного гуманістичного орієнтованого вибору і індивідуального інтелектуального
зусилля, що володіє багатофункціональними компетентностями» [3].
Б. Ельконін розглядав компетентності з позицій розвиваючого навчання в
науковій праці «Сучасні підходи до компетентно орієнтованої освіти». Педагогічна
наука на перше місце в процесі освіти ставить надання знань з важливих напрямків
навчання та виховання молодого покоління. М. Холодна зі співавторами зазначає
важливість формування саме знань в процесі освіти – «індивідуальні знання… надійні в
якості основи для прийняття ефективних рішень відносно тієї чи іншої конкретної
ситуації» та надає основні вимоги для формування знань, а саме:
– «різноманітність (різні знання про різне);
– структурованість (чітко виділені елементи знань, які знаходяться у
взаємозв’язку між собою; виділення ключових елементів, які усвідомлюються як
основні, найважливіші);
– категоріальний
характер
(визначальна
роль
загальних
понять,
закономірностей);
– володіння не тільки предметними знаннями (про те «що»), але й
процедурними (про те «як»);
– наявність знань про власне здоров’я (метакогнітивні) і знань, що належать до
особистісного досвіду («неявних знань»);
– гнучкість (можливість зміни сутності окремих елементів знань і зв’язків між
ними під дією різних факторів);
– оперативність (швидкість актуалізації знань в конкретних ситуаціях,
доступність знань);
– дієвість (можливість застосування в широкому аспекті ситуацій, в тому
числі, в нових ситуаціях)» [1].
М. Гончаренко та С. Лупаренко у навчальному посібнику «Валеопедагогіка у
схемах і таблицях» розглядають важливе наукове питання, як організація
здоров’язбережувальної діяльності в закладах освіти різних типів [2].
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Також, особливо важливим, на думку різних вчених, є основні етапи
становлення педагога, який буде в своєї професійної діяльності створювати умови для
збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих людей, особливо тих, на кого він
спрямовує знання, вміння та навички набуті в процесі навчання в вищому навчальному
закладі. В процесі освіти таких педагогів на становлення їх особистості впливають:
діяльність викладача, який власним прикладом показує здорові підходи до власного
життя та професійної діяльності; зміст навчальних програм та якість навчальнометодичного забезпечення за програмами; методи, форми та засоби, які
використовуються у процесі викладання в закладі вищої освіти; індивідуальний підхід
до студентів; матеріально-технічне забезпечення аудиторних занять та виховних
заходів; розуміння та підтримка керівництвом вищого навчального закладу
різноманітних заходів для формування у студентів здоров’язбережувальної
компетентності.
Особистість педагога, який володіє здоров’язбережувальною компетентністю,
його світогляд та самосвідомість, відповідальність та готовність до роботи в освітньому
середовище, яке відповідає комфортним вимогам для всіх учасників педагогічної
діяльності є немало важливою. Ще важливою є також любов до своєї праці та
володіння такими особистими якостями в спілкуванні з оточуючими як: гуманність,
порядність, доброзичливість, тактовність, комунікабельність, самовідданість тощо.
Якщо цей перелік якостей особистості має місце та здоров’язбережувальна
компетентність сформована в майбутнього фахівця, то фундамент для створення та
існування здоров’язбережувального середовища у закладах освіти закладений.

1.
2.
3.

Список використаних джерел
Гельфман Э. Г.,
Холодная М. А.
Психодидактика
школьного
учебника.
Интеллектуальное воспитание учащихся. СПб. : Питер. 2006, 384 с.
Гончаренко М. С., Лупаренко С. Є. Валеопедагогіка у схемах і таблицях :
навчальний посібник. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 264 с.
Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи [текст] // Педагогічна
майстерність : проблеми, пошуки, перспективи : [монографія] / І. А. Зязюн. – К. :
Глухів : РВВГДПУ, 2005. С. 13.
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ЧИСЛОГРАФІЧНА ГРАМОТНІСТЬ ЗДОРОВ’Я
«Як людські істоти ми є геометричним набором
гармонійних хвильових форм світла керуємих розумом»
Брюс Кеті, «Енергетична решітка»
Сьогодення нам доводить, що освіта і здоров’я взаємопов’язані як ніколи. У
програмі «Здоров’я 2020, український вимір» акцентовано увагу на стратегію «Здоров’я
через освіту». ВООЗ запропонувала інтегративну концепцію розвитку медицини,
основна ідея котрої полягає у тому, що у ХХІ столітті медицина повинна перейти від
«захистно-оборонних» позицій до «соціально-конструктивних», пов’язаних зі
створенням самого здоров’я та активного довголіття людей. При цьому принципово
повинна змінитись і роль лікаря. Із «лікуючого хвороби» він повинен стати
«конструктором здоров’я», а «медицина хвороб» повинна перетворитись у «медицину
здоров’я». Інтегративний підхід, прийнятий у теперішній час у науці, має старовинну
філософську основу – принцип холізму (цілісності). В інтегративному підході:
валеологія і числографічна грамотність здоров’я обґрунтовується пріоритет навчання
здоров’ю перед лікуванням хвороб, ідея у тому, що лікар повинен не «лікувати
хвороби», а «конструювати здоров’я».
Числографіка – це новий метод нормування стану свідомості людини,
прискорення мислення та посилення концентрації через малювання для реалізації його
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планових дій швидким і гармонійним способом. У світі інформаційні технології
поступово переходять до технологій даних (дейт технологій), які використовує
інтегративний підхід: валеологія, числографіка [5]. Знайда нагадав для всіх те, із чого
починалася наша цивілізація людей – хвилі графіки на стінах печер. Але тоді не було
числа. І він з’єднав у ціле число і графіку (ЧИСЛОГРАФІКА), і зробив це подарунком
для людства. Сьогодні число взаємодоповнює графіку і графіка число. Це дозволяє
досягати єднання і гармонії з буттям. (В. Пивоварчук, сайт http: //www. healthguide.
com.ua/biography) [12]. Числографічна грамотність здоров’я – управління своїм
здоров’ям із використанням універсальних символів хвилі та числа по базовим
алгоритмам числографіки [5].
Управління здоров’ям – це управління механізмами самоорганізації живої
системи, які здатні забезпечувати її динамічну стійкість [1; 8]. Сам себе створюю:
здоров’ястворюючі думки – виховання відчуттями здоров’я – здорова «осанка –
фігура» – свій стабільний стан здоров’я створюю. Хвилі і числа – універсальні символи
природи. Інтегративний підхід – валеологія, числографіка обґрунтовує те, що природа
не працює по частинам щодо відношення до організму людини, а задіює цілком все і
відразу, і вчасно. Це обґрунтовано всіма науковими відкриттями (теорія інформації,
теорія единого поля, голограмний принцип будови Всесвіту, свідомість голографічна і
фрактальна, холодинамічна модель свідомості).
Отже, важливо спонтанно завжди і скрізь керувати своєю цілісністю. Хвилі
природи – закони природи постійні. Це потребує також постійного потоку
усвідомлення у цілісності всім, відразу і вчасно: і своїми думками, і своїми почуттями, і
своїми рефлексами, і своїми рухами, і своєю тілесністю, і хвилями законів природи у
гармонії «організм – середовище», у кожній події як єдності думок, почуттів і буття. На
папері створюємо базові алгоритми числографіки – хвилі рухів від усіх кутів чисел
формують цілісну сіть (голограмму) хвиль життя, по аналогії як багатоклітинна будова
живого, і пов’язують усе, відразу і вчасно у ціле: і хвилі своїх думок, і хвилі своїх
почуттів, і хвилі своїх рухів [5]. Крутиться, пустує, грається, коли росте, увесь
молодняк у природі. У дорослих, коли закінчується «гра дитинства», припиняються
саме постійні імпульси усвідомлення від росту формування кісток, органів і тканин. І
дорослому вже потрібно самому створювати, формувати здоров’ятворче мислення,
виховані здоров’ям почуття – як саме свої постійні імпульси, їх можна назвати потоком
самоорганізації – сам себе створюю. І для дорослих імпульси важливо усвідомлювати,
пов’язувати у ціле: і думки, і почуття, і організм, і тіло (психосоматична гармонізація,
психофізіологічна культура).
Якщо дітьми керує переважно фізичне тіло «гра дитинства» (біологія), то
дорослими – психіка (свідомість, дух, тонкі, світові хвильові тіла) [10]. І саме
постійність імпульсів здоров’ятворення – сам себе створюю, забезпечує інтегративний
підхід (валеологія і числографіка), котрий формує кожному свій стиль, почерк, на своїй
хвилі здоров’я створюючого мислення і виховують свої почуття здоров’я,
числографічну грамотність здоров’я і молодості (навчає валеолог-педагог, числографконсультант).
Для клітин, організму, тіла однаково звідки імпульси постійного створення або
від тіла (ріст кісток «гра дитинства») як це у дітей, або від психіки, тонких світових,
хвильових тіл (свідомість, дух, свої думки, почуття здоров’я і молодості) як це у
дорослих. При цьому свої думки і почуття і є свої рухи. Увесь нескінченний різновид
зовнішніх проявів мозкової діяльності зводиться кінцево до одного лише явища –
м’язового руху. «Чи сміється дитина, коли бачить іграшку, чи усміхається Гарібальді,
коли його женуть за надлишкову любов до батьківщини, чи тремтить дівчина при
першій думці про любов, чи створює Ньютон світові закони і пише це на папері –
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скрізь кінцевим фактом є м’язовий рух» (І. М. Сеченов) (переклад В. С. Пивоварчука).
Здоров’я залежить саме від свого здоров’ястворюючого мислення і вихованих почуттів
здоров’я. Власні думки і свої почуття – найцінніші ліки. Тому важливо бути освіченим
із предмету здоров’я людини – валеології (рівень знань атестує валеолог-педагог) [1; 2;
3].
Кожна людина хоче швидше стати здоровою. Числографічна грамотність
здоров’я дозволяє стати більш спонтанним, відразу керувати своїм здоров’ям,
наприклад, малюючи числовий ряд 463738406 «осанка – фігура» по В. С. Пивоварчуку
[8; 11], педагог навчає, як він мислить на своїй хвилі здоров’ястворюючим мисленням,
як у танці входить з учнем на тонкому хвильовому рівні в семантичне поле
взаємопорозуміння установки – «здоров’я через освіту».
Хвилі і числа – універсальні символи природи, одночасно і зовнішня знакова
система, і внутрішня символіка, і числографічна грамотність здоров’я (матриця
довготривалої памяті здоров’я) дозволяє людині спонтанно входити в свій постійний
стан здоров’я через будь-яку хвилю життя цілісної сітки (голограми) здоров’я: і свої
мікрорухи руки, і свої мікрорухи очей, і своє здоров’ястворююче мислення, і свої
почуття, психофізіологічної культури «осанка – фігура», загартовування («з легким
паром»), медитативний аутотренінг «легкість, невагомість, тіла немає», словесний
змістовий сигнал «краще бути м’яким зовні і твердим у середині, чим твердим зовні і
м’яким у середині», і свій світогляд. Як вказує Н. П. Бехтерева (1988), стабільність
стійкого патологічного стану, також як і стійкого стану здоров’я, пов’язана з
формуванням відповідної матриці в довгостроковій пам’яті. Для формування матриці
довготривалої пам’яті здоров’я, активації нейропластичності мозку потрібно
використовувати щоденник концентрацій методом числографіки «Розмалюй життя»
числографічними рядами здоров’ястворюючого мислення і вихованих почуттів
здоров’я [5].
Висновки:
1. Здоров’ю потрібно вчитись. Навчатись числографічній грамотності здоров’я.
2. Потрібна нова стратегія профілактики – управління здоров’ям індивіда.
3. Рекомендувати лікарям усіх спеціальностей скеровувати пацієнтів на
навчання, консультації в школи здоров’я для превентивної реабілітації проти
розповсюджених хвороб.
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Система фізичного виховання в Україні спрямована на зміцнення здоров’я,
підвищення працездатності людей, виховання всебічно розвиненого підростаючого
покоління. Зважаючи на це, фізичному вихованню в школах та вищих навчальних
закладах приділяють особливу увагу, оскільки воно розвиває і підтримує здоров’я
молоді на етапі формування та зміцнення молодого організму. На жаль, на сьогодні
багато людей уже у віці 17–20 років схильні до різноманітних захворювань. Вони не
спроможні виконувати загальні нормативи, повноцінно займатися спортом. Саме тому
у ВУЗах створено систему розподілу студентів на групи за фізичними можливостями:
основну, підготовчу та спеціальну. Найбільша увага в освітньому процесі приділяється
роботі з особами віднесеними до спеціальної медичної групи. Роль викладачів тут дуже
важлива та кропітка, оскільки вони, враховуючи особливості фізичного стану
студентів, повинні знайти індивідуальний та диференційований підходи до кожного з
них. Тож викладач фізичної культури сумісно з лікарем спортивної медицини
розробляють плани тренувань, які дають змогу зміцнювати здоров’я студента,
оволодівати вміннями і навичками для продовження фізичних тренувань після
закінчення навчального курсу.
У ХХІ столітті новітні технології набувають домінуючого статусу у всіх сферах
життя. Інновації не оминають і навчальний процес у вишах. Вони покликані полегшити
фізичну роботу на заняттях і підвищити результативність поставлених завдань перед
студентами з фізичними вадами. Розробка інноваційного проекту електронного
«Паспорту здоров’я» має важливе значення для оптимізації співпраці педагогів із
особами віднесеними до спеціальної медичної групи.
Мета статті полягає у розкритті технології організації електронного обліку і
проведення розрахунків функціональних характеристик студентів спеціальної медичної
групи для оцінки поточного стану здоров’я та його збереження і покращення в
майбутньому.
Відомо, що головна проблема спеціальних медичних груп полягає саме у
розподілі на підгрупи, члени яких могли б займатися фізичними вправами з однаковим
навантаженням. Задля полегшення задачі вибору рівня фізичного навантаження
розроблено та впроваджено в практичну роботу проект електронного «Паспорта
здоров’я». Проста у використанні ця програма дає змогу швидко і систематично
проводити збір інформації про фізичний стан осіб. Технологія електронного «Паспорта
здоров’я» базується на таких принципах:
 Енергоефективність та економія часу як для студентів, так і для викладача.
 Зручність у використанні: надзвичайно легкий та зрозумілий інтерфейс.
 Доступність: кожен студент в будь-коли може працювати з програмою, а
завдяки створеному сприяючому середовищі, яке включає в себе все необхідне
обладнання, робота з нею не викликає ніяких проблем.
 Зручність в аналізі вихідних даних та проведенні статистичних досліджень.
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 Точність розрахунків: зменшення вірогідності похибки в аналізі даних, що
має вагоме значення в роботі з великою кількістю студентів.
 Реакційна: дає змогу своєчасно реагувати на негативні зміни в фізичному
стані та швидко їм запобігати.
Технологія роботи з даною програмою складається з декількох основних етапів.
І етап. Кожен студент реєструє свій власний кабінет, до якого він може
звернутись в будь-який момент. Потім заносяться антропометричні показники: ріст,
масу тіла. За допомогою динамометра вимірюється сила кистей. Заносяться показники
артеріального тиску та частота серцевих скорочень (у положенні пацієнта сидячи
підраховують пульс за 10 секунд, до одержання 3-х однакових значень). Таким же
способом – до одержання стабільних результатів – вимірюють життєву ємність
легень(ЖЄЛ) за допомогою спірометра, розраховують «подвійний добуток» і
проводять оцінку отриманих результатів. Далі студент виконує 20 присідань,
викидаючи руки вперед, за 30 секунд, також визначається час відновлення ЧСС після
вправи (у секундах).
ІІ етап. Після закінчення внесення даних про стан фізичного здоров’я на
поточний момент програма починає їх обробку. В основу роботи електронного
«Паспорту здоров’я» покладена методика кількісної експрес-оцінки рівня фізичного
здоров’я індивіда професора Апанасенка Г.Л.. У її основу покладені показники
антропометрії і стану серцево-судинної системи (див. таблицю 1). Критерієм резерву і
економізації функції серцево-судинної системи є час відновлення ЧСС до вихідного
рівня після фізичного навантаження і «подвійний твір» у спокої, величина якого
визначається по формулі:

де ЧСС – частота серцевих скорочень у 1 хв, АТ – систолічний артеріальний
тиск, мм рт. ст.
Критерій резерву функції зовнішнього подиху є показник ЖЄЛ, віднесений до
маси тіла, мл/кг: м’язової системи – динамометрія більш сильної кисті, віднесений до
маси тіла (%):

Усі показники ранжирувані. Їм привласнена оцінка в балах окремо для чоловіків
і жінок. Після одержання кожного показника визначається загальна сума балів, якими
оцінюється рівень соматичного здоров’я (таблиця 2): 3 бали і менше – низький, 4–6 –
нижче середнього, 7–11 – середній, 12–15 – вище за середнє, 16 і більше – високий.
Відповідно до рівнів формуються підгрупи з однаковими фізичними навантаженнями.
Програма виводить загальний бал та рівень здоров’я студента як кінцевий результат.
ІІІ етап. Викладач разом зі студентом аналізує отриманні дані і направляє його
в конкретну підгрупу для подальших занять. Враховуючи індивідуальні відхилення,
викладач та лікар спортивної медицини коригує план занять цієї підгрупи для кожної
особи індивідуально. Завдяки цьому досягається максимальна результативність занять
спортом для кожного члена спеціальної медичної групи.
IV етап. Через визначений проміжок часу студент повторно заносить дані про
стан свого здоров’я на сьогодні. Програма не лише знову виводить кінцевий результат
на основі нових показників, а й порівнює їх з минулими результатами. Таким чином
робиться висновок про ступінь регресу або прогресу у фізичному стані студента.
Виходячи з цих даних, програма може визначити інший рівень здоров’я, на основі чого
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призначається новий руховий режим (таблиця 3). Електронний «Паспорт здоров’я» дає
можливість переглянути і порівняти окремі показники фізичного стану студента. Таким
чином можна наочно побачити, за рахунок чого відбувається зміни у фізичному стані.
Таблиця 1. Експрес-оцінка рівня соматичного здоров’я (по Апанасенкл Г.Л. )
Показни
ки

Бали

Бали

Для жінок

Для чоловіків

16,9 і мен. 17,0-18,0 18,1-23,8 23,9-16,0-1 26,1 і біл.
-2 бали
-1 бал
0 балів
бал
-2 бали

Час(хв)
відновлен
-ня ЧСС
після 20
прис.

18,9 і мен. 19,0-20,0 20,1-25,0 25,1-28,0 28,1 і біл.
-2 бали
-1 бал 0 балів -1 бал
-2 бали

40 і мен.
-1 бал

41-45
0 балів

46-50
1 бал

51-55
2 бали

56 і біл.
3 бали

50 і мен.
-1 бал

51-55
0 балів

56-60
1 бал

61-65
2 бали

66 і біл.
3 бали

40 і мен.
-1 бал

41-50
0 балів

51-55
1 бал

56-60
2 бали

61 і біл.
3 бали

60 і мен.
-1 бал

61-65
0 балів

66-70
1 бал

71-80
2 бали

81 і мен.
3 бали

111 і біл.
-2 бали

95-110
-1 бал

85-94
0 балів

70-84
3 бали

69 і мен.
5 балів

111 і біл.
-2 бали

95-110
-1 бал

85-94
0 балів

70-84
3 бали

69 і біл.
5 балів

3 і біл.
-2 бали

2-3
1 бал

3 і біл.
-2 бали

2-3
1 бал

1,3-1,59 1,00-1,29 0,59 і біл.
3 бали
5 балів
7 балів

1,3-1,59 1,00-1,29 0,59 і біл.
3 бали 5 балів 7 балів

Таблиця 2. Відношення отриманих балів рівням здоров’я
Рівень здоров’я

Загальна
оцінка рівня
здоров’я

низький

нижче
середнього

середній

вище
середнього

високий

3 і менше
балів

4–6 балів

7–11 балів

12–15 балів

16–18 балів
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Таблиця 3. Приблизний руховий режим в залежності від рівня фізичного
здоров’я
Рівень фізичного
рухового
режиму
Параметри
здоров’я

ЧСС робоча (хв.-1)
ЧСС максимальна
(хв.-1)
Час продовження
заняття (хв.)
Кратність заняття
у тиждень
Режим
навантаження

Низький

Нижче
середнього

Середній

Вище
середнього

Високий

90–105

95–110

105–120

115–135

130–150

120

130

140

150

>150

40

60

40

30

30

5

4–5

3–4

3

3

Аеробний

Аеробний

Переважно
аеробний

Аеробноанаеробний

Аеробноанаеробний

V етап. Електронний «Паспорт здоров’я» передбачає можливість виведення
статистичних даних у вигляді графіків для кожного індивідуально. Також викладач
може переглянути статистику зміни стану здоров’я окремо в кожній підгрупі Для цього
механізм зводить індивідуальні показники всіх студентів у збірний за кожен період
часу і на основі цих даних будує гістограму для наочності.
Таким чином впровадження електронного «Паспорту здоров’я» за описаною
вище технологією в щоденну роботу дає змогу зекономити час на аналіз і звід
інформації про багаточисельних вихованців. Завдяки технології електронного
«Паспорта здоров’я» у студентів з’явилася можливість щомісяця самостійно або за
допомогою викладача тестувати свої фізичні якості та фіксувати особисті результати
для контролю за зміною показників своєї фізичної підготовленості. Швидкість і
точність роботи програми не вимагає додаткової перевірки, економить дорогоцінний
час для реальної роботи з особами зарахованими до спеціальної групи. На практиці
програма показує себе як ефективна інноваційна технологія для покращенням здоров’я
студентів, так як при статистичному аналізі спостерігаємо у більшості студентів
позитивні зміни. Електронний «Паспорт здоров’я» має величезні перспективи
подальшого розвитку, модернізації, зокрема перехід на індивідуальні носії для кожного
студента для самоконтролю та індивідуального планування своїх тренувань.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРОГРАМ ПРОФІЛАКТИКИ
ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У ЖІНОК

В потоці сучасного світу жінка піддається величезному психоемоційному
впливу навколишнього середовища, яке виснажує її на всіх рівнях здоров’я. Сучасний
темп в побуті, в соціальній сфері, в професійній діяльності вимагає виконання жінкою
значної кількості зобов’язань, що, в свою чергу, призводить до ігнорування нею
власних потреб. Більшість стримує свої бажання та емоції, піклуючись про інших. Але
ж усі приглушені емоції залишаються в нашому тілі та в подальшому житті дають про
себе знати у вигляді захворювань. В сучасної жінки за все життя може накопичуватися
багато емоцій, котрі потрібно вивільнити, аби вони не завдали «удару» по її здоров’ю.
На сьогодні використовуютьсярізні корекційні та профілактичніпрограми щодо
вирішення зазначеної проблеми. Мета нашої роботи полягає у визначенніособливостей
побудови програм профілактики психосоматичних розладів у жінок.
Знання у галузі психосоматичної психології та медицини допомагають
зрозуміти, почути та головне виявити фактор нашого психологічного стану, який
сприяє хворобі[2; 3;4 ]. Аналіз літератури показав, що передумовами, що можуть
провокувати психосоматичні розладиу жінок є: неуважність і холод батька, надлишок
маминої любові, глузування однолітків в підлітковому віці, невдалий перший
сексуальний досвід, образи з боку значущої людини, незадоволеність собою,
насильство фізичне або психологічне, незадоволеність своїм фінансовим станом та
багато інших психологічних факторів.Тобто, виходячи з різноманітних досліджень
психологів–психосоматологів існує тісний зв’язок між трьома основними причинами
жіночої психосоматики: фінансовий стан – відносини з протилежною статтю –
зовнішній вигляд. Якщо проблема виникає в одній сфері, то вона тягне за собою дві
інші. Тому, важливо звернути увагу на вирішення проблеми, яка виникла, аби вона не
«засіла» надто глибоко в тілі[2; 4].
АнтониоМенегетти в своїй книзі написав: «Хвороба, недуга – це завжди мова
цілісної людини, це слово, що прагне бути зрозумілим, яке, якщо його не розуміють,
може привести – що фактично і відбувається постійно – до смерті індивіда. Не можна
вилікувати хворобу, не розуміючи її етіології та без урахування психологічного
фактору» [1]. Тобто про психосоматику слід говорити у разі, коли людина втрачає
власну цілісність. Тому одним з головних аспектів профілактичних програм стає ідея
про те що, людина перестає розглядатися як носій хворого органу, а стає цілісним
об’єктом. Тобто при розробці програми, ми спираємося на цілісний підхід до людини, з
урахуванням всіх компонентів здоров’я, підтримуючи його на всіх рівнях.
При розробці програм слід враховувати систему класифікації форм
профілактики. Всесвітньою організацією охорони здоров’я прийнята класифікація, що
передбачає первинну, вторинну і третинну її форми[5]. Профілактичні програми для
жінок будуть різнитися в залежності від форми профілактики. Так, первинна
профілактика  це робота з групою умовно здорових людей, в якій існує певна кількість
осіб з групи ризику.Первинна профілактика  це система дій, спрямована на
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формування позитивних і стресостійких форм поведінки з одночасною зміною
дезадаптивних, вже сформованих, порушених форм поведінки стосовно здоров’я.
Вторинна профілактика спрямована на жінок, які вже мають психосоматичні розлади.
Вторинна профілактика  це система дій, спрямованих на зміну стійкихдезадаптивних
форм поведінки і позитивний розвиток особистісних ресурсів і особистісних
стратегій.Третинна профілактика  це профілактика «рецидивів».Вона спрямована на
групу осіб, які мають стійкі психосоматичні порушення функціонального характеру або
розлади, що входять до групи, так званихпсихосоматозів.Третинна профілактика  це
система дій, спрямованих на зменшення ризику прояву хвороби, її негативних наслідків
та активізацію особистісних ресурсів.
Вважаємо, що при розробці профілактичних програм слід звернути особливу
увагу на основні причини виникнення психосоматичних порушень. Психологами було
визначено перелік основних причин психосоматичних розладів: вторинна вигода,
внутрішньоособистісні конфлікти, травматичний досвід минулого, ефект навіювання
іншою особою, органічна мова, спроба бути схожим на когось, самопокарання, сімейна
система [2; 3]. Система профілактичних засобів і заходів повинна враховувати ці
причини та відповідно до них використовувати найбільш ефективні методики роботи с
психічним станом жінки. Також слід особливу увагу приділяти тому, що не завжди
жінці варто самостійно заглиблюватися у вирішення власних психологічних проблем.
Вона повинна розуміти, в яких випадках краще звернутися до фахівця, який працює з
психосоматичними захворюваннями.
В даний час психологами практикуються різноманітні психотехніки:арттерапевтичні,тілесні, трансформаційні тощо[2; 3; 4]. Щоб прискорити результат
психологи рекомендують поєднувати методи психологічного впливу з масажем та
фізичною активністю, тобто залучати потенціал всіх складових здоров’я. Так, корисним
для сучасної жінки буде заняття йогою, пілатесом тощо. Важливо також працювати над
тим, щоб полюбити себе, прийняти себе як жінку і як особистість, дати собі право на
піклування, навчитися зберігати власну цілісність. Коли жінка змінює ставлення до
себе та життя загалом, то й життя та стан здоров’я починає змінюватися на краще.
Отже, виходячи з аналізу літератури, можемо сказати, що психосоматичні
захворювання дуже поширені серед жінок. На жаль, більшість не звертає на це увагу
або соромиться звернутися до психолога. Дана проблема викликає необхідність
розповсюдження інформації про психосоматичні проблеми та пошук оптимальних
способів їх попередження та вирішення, аби жінки почували себе комфортніше та
приділяли увагу своєму психоемоційному станові.
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СТАН ПСИХОСОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ`Я ДІТЕЙ З РІЗНИМИ
СОМОТАТИПАМИ
Важливим питання сьогодення являється здоров’я дітей, його формування,
збереження та зміцнення.
Дослідження психоемоційної сфери свідчать про постійне зростання кількості
тривожних дітей дошкільного віку, що відрізняються підвищеним занепокоєнням,
непевністю, емоційною нестійкістю, при цьому більшість авторів відзначають розвиток
тривожності у дітей, починаючи з трьох річного віку [4].
Тривожністю зазвичай називають підвищену схильність відчувати побоювання і
занепокоєння, незалежно від ситуації і життєвих обставин, навіть об’єктивно
благополучних. Тривожна дитина постійно пригнічена, знаходиться насторожі, вкрай
нерішуча, їй важко встановлювати контакти з оточуючими. Світ сприймається як
лякаючий і ворожий, поступово закріплюється занижена самооцінка і похмурий погляд
на своє майбутнє, відзначається пригнічення основних фізіологічних показників
дитини з боку нервової системи, як основного регуляторного механізму.
Подорослішавши, діти з високим рівнем тривожності відчувають труднощі у виборі
професії, створені сім’ї, в цілому, вони частіше схильні до розвитку предневротичних
станів. Тривожність часто пов’язують з властивостями темпераменту. Оскільки існує
розподіл темпераменту за соматотипами, існує зв’язок між показниками тривожності і
основними властивостями нервової системи. В науковій літературі дані про рівні
ситуативної тривожності серед дітей дошкільного віку є недостатніми, проблема є
маловивченою [1, 2, 4].
Більшість дослідників розглядають тривожність переважно в рамках стресових
ситуацій, як тимчасове негативний емоційний стан, що виникає у важких, загрозливих,
надзвичайних умовах [3, 4].
Підготовка дітей до школи – тривалий і складний процес, пов’язаний з
розумовим, фізичним і соціальним розвитком дитини. В умовах цілеспрямованого
виховання, що передбачає вікові особливості і можливості дитини, відбувається його
фізичне вдосконалення, формуються важливі властивості мислення, пізнавальні
інтереси і здібності [2]. В останні роки в організації життя дітей в дошкільних закладах
спостерігається значне збільшення обсягу навчально-виховної роботи в області
сенсорного і розумового розвитку. Фундаментальною біологічною характеристикою
цілісного організму, що виявляється в особливостях його реактивності і резистентності,
в основі якої лежить специфічна норма реакцій індивідуального генотипу є, в
загальному вигляді, конституція [2]. Для оцінки здоров’я людини широко
використовується конституціональний підхід, який є одним з методів вивчення
закономірностей розвитку і життєдіяльності організму.
Вивчаючи тип конституції як об’єктивну морфо-фізіологічну характеристику,
що відображає індивідуальність, обумовлену генетичною програмою, розгорнутої в
онтогенезі дозволить представити якісну своєрідність типів конституції і допоможе
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надалі глибше досліджувати складну картину змін соми з віком, виявити результати
впливу на організм умов середовища проживання, способу життя, розумового та
фізичного навантажень [1, 2, 3].
Таким чином, метою визначення було визначення рівня ситуативної
тривожності серед дітей дошкільного віку у взаємозв’язку з їх соматотипами.
Для характеристики дитячої конституції використовувалась схема Штефко В. Г.
та Островського А. Д. Рівень ситуативної тривожності визначали за допомогою тесту
тривожності [1; 4].
Комплексні антропометричні вимірювання дітей періоду першого дитинства
дозволило оцінити їх статуру як пропорційну, а відповідність отриманих даних
середнім величинам у такій же віково-статевій групі дітей дати оцінку фізичному
розвитку обстежених дітей у віці від 4 до 6 років як гармонійному.
За результатами дослідження соматометричних показників серед дітей віком 4-6
років дозволило виділити п’ять конституціональних соматотипів, так до м’язового типу
відносилися 24% хлопчиків і 20% дівчаток, 23% хлопчиків і 33% дівчаток до
астеноідного соматотипу, до торакального 21% і 23% відповідно та до дигестивного
соматотипу 18% хлопчиків і 10% дівчаток. Найменш зустрічався в обстеженій групі
дітей дигестивний (18% у хлопчиків, 10% у дівчаток) і невизначений (14% у хлопчиків
і стільки ж у дівчаток) соматотипи.
Аналізуючи розподіл рівня ситуативної тривожності в залежності від
соматотипу виявлено: середній рівень ситуативної тривожності мали 53% дітей
дошкільного віку. Необхідно відзначити, що дівчатка мали більш високий відсоток
рівня тривожності у порівнянні з таким у хлопчиків. Високий рівень тривожності був
характерний для дітей-астеніків і складав відповідно 12,5%, рідше за все він був
відзначений у дітей дигестивного соматотипу – 2,5%. Середній рівень тривожності
переважав у дітей торакального соматотипу, а найменше він відзначений серед дітей
дигестивного і астеноідного соматотипів. Низький рівень тривожності мав найбільший
відсоток серед дітей м’язового і дигестивного соматотипу (9,2%, 8,3%), найменший у
дітей з торакальним і астеноідним соматотипами (1,7%, 2,5%) і був відсутній у дітей з
невизначеним соматотипом.
Таким чином, в нашому досліджені була виявлена кореляція психоемоційного
стану дитини (хлопчиків та дівчаток) в залежності від його соматотипу з урахуванням
його індивідуально-типологічних особливостей. Вирішення проблеми дитячої
тривожності вимагає якомога більш раннього визначення рівня тривожності з метою
його подальшої корекції та профілактики. У дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку тривожність ще не є стійкою рисою характеру і при проведенні
відповідної психолого-педагогічної корекції досягається позитивних змін.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
ВИДИМОГО ДІАПАЗОНУ НА ЗОРОВИЙ АНАЛІЗАТОР ТА ШКІРУ
У лабораторії радіо- та оптичної голографії сумісно з кафедрою валеології ХНУ
імені В. Н. Каразіна в межах науково-дослідної роботи «Визначення активності ритмів
мозку під дією електромагнітного випромінювання видимого діапазону на зоровий
аналізатор та шкіру» були проведені експериментальні дослідження зміни активності
ритмів головного мозку під дією електромагнітного випромінювання видимого
діапазону на зоровий аналізатор та шкіру слабозорих дітей.
Метою роботи було дослідження сприйняття оптичної інформації з різними
спектральними характеристиками неспецифічною (шкіра) сенсорною системою та
вплив її активації на загальний стан організму дітей з порушеннями зору.
Методи дослідження – теоретичні й експериментальні дослідження процесів
функціонування системи шкірно-оптичного сприйняття під дією електромагнітного
випромінювання видимого діапазону з різними довжинами хвиль, що відповідають
певному кольору.
Експериментальне дослідження впливу електромагнітного випромінювання
видимого діапазону на шкіру, активність ритмів мозку та інших показників стану
організму проводилося за допомогою апарату КСД (комплекс спектральнодинамічний). КСД – це медичний інноваційний діагностично-терапевтичний прилад,
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який належить до лікувально-діагностичних приладів медичного призначення
відповідно до вимог нормативних документів МОЗ України. До можливостей приладу
зокрема належать: оцінка реакції організму людини на той чи інший вплив, визначення
стану активності різних органів і систем організму, визначення запальних або
дегенеративних процесів та можливість їх корекції шляхом порівняння спектральних
характеристик від досліджуваного із записаними у базі даних приладу еталонних
спектральних характеристик функціонування органів та систем організму людини. База
еталонних сигналів перевищує 22000 одиниць, що надає широкі можливості як у
діагностиці, так й у корекції. У даному дослідженні нами використовувалися тільки
діагностичні можливості КСД.
Виклад основного матеріалу. В межах виконання НДР дослідження
проводилися на базі Харківського спеціального навчально-виховного комплексу імені
В.Г.Короленка, де навчаються слабо зорі діти. Дослідження здійснювалися в процесі
навчання слабозорих дітей контактному та безконтактному шкірно-оптичному
розпізнаванню кольорів на папері, малюнків та фотозображень. Ця оригінальна
авторська методика була розроблена та впроваджена у практику науковим
співробітником лабораторії радіо- та оптичної голографії Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна В.М. Мізрахі, що підтверджено актом впровадження
результатів науково-дослідної роботи. Навчання дітей цій методиці проводилося з дозволу
батьків.
В експериментах брали участь 12 слабозорих дітей. Всі отримані показники
дослідження були занесені до комп’ютерного банку даних і потім проходили
статистичну обробку. Статистична обробка даних проводилась з використанням пакета
прикладних програм SPSS Statistics 17.0. Для побудови нормованої лінійчатої діаграми
використовували пакет прикладних програм Microsoft Excel 2003.
Для статистичної оцінки одержаних результатів використовувалися китерій Хіквадрат і міра сили та напрямку зміни розподілу D Сомера для таблиць спряженості
ознаки та значимість міри D Сомера — p (D).
Перед початком занять за допомогою апарату «КСД» проводилися виміри стану кожної
дитини, яка брала участь в експериментах з навчання шкірно-оптичному зору. При цьому
піддослідний в одній руці тримав електрод (вимірювальний датчик) апарату «КСД», а друга
рука лежала на спеціальному столику (підставці), зробленому з прозорого пластику. Ця
підставка використовується в процесі навчання шкірно-оптичному сприйняттю згідно з
методикою В.М. Мізрахі.
На перших заняттях діти навчалися розпізнавати контактним способом контрастні
кольори, наприклад, відрізняти білий колір паперу від чорного, торкаючись паперу рукою. Лист
паперу розташовувався на підставці, а дитина при контактному способі розпізнавання водила
пальцями руки по паперу, навчаючись розрізняти за своїми відчуттями один колір від іншого.
При цьому очі дитини були зав’язані чорною пов’язкою. На подальших заняттях дітям було
запропоновано розпізнавати дев’ять кольорів (сім кольорів спектра та білий і чорний),
розрізнюючи їх один від одного. Після того, як діти навчилися з зав’язаними очима впевнено
визначати колір паперу за допомогою шкірно-оптичної чутливості, були проведені виміри
стану дітей в той момент, коли вільна від датчика рука лежала на папері певного кольору.
Таким чином було виміряно стан кожної дитини при торканні рукою наступних кольорів:
білого, чорного, червоного, помаранчового, жовтого, зеленого, блакитного, синього та
фіолетового.
Навчившись розпізнавати кольори за допомогою шкірного зору контактним способом,
діти переходили до розпізнавання кольорів безконтактним способом, коли рука дитини
знаходилася на деякій відстані від кольорового паперу. На останньому занятті діти впевнено
розпізнавали кольори аркушів паперу безконтактним способом. В кінці цього фінального
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заняття були проведені виміри стану організму дітей, які брали участь в експериментах. Під час
вимірів дитина сиділа спокійно, в одній руці вона тримала датчик апарату «КСД», а друга рука
лежала вільно, не торкаючись кольорового паперу.
Спираючись на отримані експериментальні результати, слід зазначити, що
експерименти з контактування із різними кольорами значно підвищували активність
сітківки у більшості учасників. Контакт з різними кольорами, а особливо з червоним,
блакитним, помаранчевим, фіолетовим та чорним, значно підвищував активність
мелатоніну. Жовтий колір значно знижував активність норадреналіну в більшості
учасників експерименту. Червоний і помаранчевий кольори значно знижували
активність адреналіну у більшості учасників.
Зелений, фіолетовий та синій кольори значно знижували активність епіфізу.
Таким чином, можна припустити, що жовтий колір найбільше сприятливий для
активізації шишкоподібної залози, потім йдуть блакитний, білий та чорний. Інші
кольори, а особливо синій – знижують активність епіфізу
Білий колір у більшості учасників експерименту значно підвищував активність поля 17
(аналізатор зору, І молекулярна пластинка), але також у більшості учасників експерименту
значно знижував активність альфа-ритмів, потиличної частини головного мозку та таламусу.
Червоний колір у більшості учасників експерименту значно підвищував активність
альфа-ритмів, мелатоніну, сітківки (10 шарів нервових волокон), поля 17 (аналізатор зору, ІІІ
пірамідальна пластинка), які знаходяться в потиличній (зоровій) зоні головного мозку. При
цьому червоний колір у більшості учасників експерименту значно знижував активність
ендорфіну та адреналіну.
Помаранчевий колір у більшості учасників експерименту значно підвищував активність
дельта-ритмів і потиличної частки головного мозку. При цьому у більшості учасників
експерименту він значно знижував активність дофаміну та адреналіну.
Жовтий колір у більшості учасників експерименту значно підвищував активність
епіфізу, поля 17 (аналізатор зору, V гангліозна пластинка, клітини Мейнерта). У більшості
учасників експерименту він значно знижував активність норадреналіну, адреналіну та
ендорфіну.
Зелений колір у більшості учасників експерименту значно знижував активність
адреналіну, епіфізу, таламусу, потиличної частини головного мозку. Але в той же час
збільшував активність мелатоніну, сітківки ока, альфа- та бета-ритмів. Активність тета-ритмів
під дією зеленого кольору залишалась такою ж високою, як і до початку дослідження.
Блакитний колір у більшості учасників експерименту значно підвищував активність
дельта-ритмів, мелатоніну, епіфізу, таламусу. При цьому в більшості учасників експерименту
він значно знижував активність тета-ритмів, серотоніну та адреналіну.
Синій колір у більшості учасників експерименту значно підвищував активність бетаритмів і норадреналіну. При цьому у більшості учасників експерименту він значно знижував
активність тета-ритмів, серотоніну, дофаміну, адреналіну та епіфізу.
Фіолетовий колір у більшості учасників експерименту значно підвищував активність
альфа-ритмів, мелатоніну, поля 17 (аналізатор зору, ІІІ пірамідальна пластинка), поля 17
(аналізатор зору, І молекулярна пластинка). В той же час цей колір у більшості учасників
значно знижував активність тета-ритмів, норадреналіну, епіфізу та поля 17 (аналізатор зору, V
гангліозна пластинка, клітини Мейнерта).
Чорний колір у більшості учасників експерименту значно підвищував активність
мелатоніну, серотоніну, поля 17 (аналізатор зору, V гангліозна пластинка, клітини Мейнерта). В
той же час цей колір у більшості учасників значно знижував активність адреналіну, поля 17
(аналізатор зору, І молекулярна пластинка).
Після проведення серії експериментів по вивченню контакту з досліджуваними
кольорами на фінальному занятті було зафіксовано значне зростання активності бета-
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та дельта–ритмів, 10 шарів сітківки. В той же час знижувалась активність тета-ритмів,
серотоніну, адреналіну, норадреналіну, епіфізу. Це може свідчити про те, що проведені
експерименти підвищували концентрацію уваги при вирішенні поставлених задач
і також позитивно впливали на активізацію сітківки й зорової зони головного
мозку. При цьому електромагнітне випромінювання видимого діапазону з різними
спектральними характеристиками по-різному впливає на вивчення параметрів
функціонування організму. Це потребує подальших більш ретельних досліджень.
Висновок. Комплексний підхід до поставлених наукових завдань дозволив
виявити об’ективні відмінності впливу кольору на ритми мозку та функціональний стан
зорового і шкірного аналізаторів в цілому з урахуванням опосередкованого впливу
зміни активності нейромедіаторів та гормонів. У результаті опанування методикою діти
навчилися із зав’язаними очима впевнено розпізнавати кольори, торкаючись до них руками і на
відстані, а деякі з них могли розпізнавати зображення на картинках, які їм були запропоновані
для розпізнавання. Крім того, слабо зорі діти мали змогу у такий спосіб розвинути
чутливість своїх органів чуття у новій, незвичній для них, формі використання, що дає
їм можливість розширити сприйняття світу і компенсувати, в якійсь мірі, вади зору.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА
САМОМАСАЖУ ПРИ ШИЙНОМУ ОСТЕОХОНДРОЗІ ХРЕБТА
Коротка характеристика галузі. Чисельні повідомлення як вітчизняних
авторів свідчать про те, що кількість хворих з остеохондрозом з кожним роком
збільшується. Нерідко остеохондроз викликає важкі неврологічні й ортопедичні
розлади, які приводять до втрати працездатності, а іноді й до інвалідності, тому
проблема його адекватного лікування і профілактики має велике медичне й соціальне
значення. Остеохондроз хребта у більшості випадків являється наслідком м’язового
перенапруження, яке виникає в процесі однотипних фізичних рухів. Головним чином
він розвивається в осіб з ослабленою м’язовою системою. Відновленню еластичних
властивостей хрящової тканини сприяє застосування спеціальних фізичних вправ, які
розтягують міжхребцеві хрящі, покращують їх живлення і постачання киснем,
прискорюють видалення шлаків [4].
Різноманітна помірна рухова активність сприятливо впливає на стан хребта і
суглоби. Застосування спеціальних фізичних вправ при остеохондрозі ґрунтується на
ефекті стимуляції фізіологічних і біомеханічних процесів в організмі людини.
Спеціальні фізичні вправи сприяють не тільки зміцненню м’язів, покращенню крово- і
лімфообігу, а й виробленню компенсаторних, пристосувальних механізмів,
спрямованих на відновлення порушеної захворюванням фізіологічної рівноваги
рухових хребтових сегментів [1].
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Мета роботи: обґрунтувати ефективність застосування спеціальних фізичних
вправ та самомасажу при шийному остеохондрозі хребта на основі ортопедичних
методів дослідження.
Методики дослідження. До ортопедичних методів дослідження відноситься
визначення амплітуди рухів голови і шиї. Нормальними обсягами рухів у шийному
відділі хребта прийнято вважати: розгинання – 70°, згинання – 60°, повороти у бік –
75°, нахили у бік – 45°. Вимірювання обсягу рухів у шийному відділі хребта
проводиться за допомогою універсального кутоміра або гоніометра та візуально  за
максимальними рухами в даному відділі хребта. Візуально у шийному відділі хребта
згинання у нормі відбувається при торканні підборіддям грудної клітки, розгинання –
до горизонтального положення потилиці, нахили в бік – до торкання вушної раковини
надпліччя, при максимальній ротації підборіддя торкається акроміона.
Під час проведення експериментальної роботи при шийному остеохондрозі
хребта з метою визначення ефективності застосування фізичних вправ оцінювався
обсяг рухів у шийному відділі хребта (при огляді хворого відзначали, в якому напрямку
обмежена амплітуда рухів голови та шиї та при яких рухах посилюється біль).
Лікарсько-педагогічні спостереження проводилося з метою здійснення
планомірного аналізу й оцінки ефективності реабілітаційного процесу без втручання
дослідника у його хід. Педагогічні спостереження проводилися під час застосування
таких засобів корекції: занять фізичними вправами – індивідуальних та в групі та
самомасажу, що проводився різними методами відповідно до стадії захворювання. За
часовою ознакою спостереження було безперервним, тобто проводилося протягом усієї
процедури або заняття. За спрямованістю проведений педагогічний експеримент був
порівняльним і послідовним, тобто в одній і тій самій однорідній групі обстежуваних
доводилася ефективність експериментального чинника, що вводився нами.
В експерименті приймали участь 14 хворих (8 мужчин та 6 жінок) віком 28-35
років з діагнозом  шийний остеохондроз хребта. Даних хворих спостерігали у
відновлювальному та тренувальному рухових режимах. Загальний обсяг організованої
лікувально-оздоровчої рухової активності (з урахуванням самомасажу) складав не
менше 1416 годин щотижнево.
Результати дослідження та їх обговорення. Лікувально-оздоровча рухова
активність та самомасаж проводились з урахуванням методичних рекомендацій
І.А. Жарової, В.В. Поворознюка, О.Б. Шеремети та Г.І. Сиротинської [2; 3].
У відновлювальному періоді проводили заняття з хворими у кабінеті лікувальної
фізичної культури обласної клінічної лікарні міста Луцька. Спеціальні завдання були
наступними: сприяти подальшому зменшенню і ліквідації компресії та супутніх
запалень корінців шийного відділу спинного мозку; сприяти ліквідації периневральних
спайок; сприяти покращенню трофіки тканин ділянки шиї, плечового пояса і верхніх
кінцівок.
Для вирішення першого завдання використовували ватно-марлевий комір;
вправи для розслаблення м’язів шиї, плечового пояса і верхніх кінцівок; динамічні
вправи для суглобів верхніх кінцівок; вправи на координацію; вправи на підвищення
стійкості вестибулярного апарату. Для вирішення другого завдання застосовували
вправи на потягування рук і махові рухи руками, а для вирішення третього завдання –
динамічні вправи для шийного відділу хребтового стовпа та короткочасні статичні
напруження м’язів верхніх кінцівок.
У відновлювальному періоді інтенсивно використовували вправи, які
підвищують стійкість вестибулярного апарату за рахунок збільшення темпу і
можливості виконання вправ для тулуба.
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Перш, ніж приступити до засвоєння прийомів самомасажу, хворі освоювали
основні методичні правила, що всі рухи виконуються за ходом лімфатичних шляхів, в
напрямку до лімфатичних залоз; передню і бокову поверхні шиї масажують у напрямку
до пахвових впадин; лімфатичні залози масувати не можна. Поглажуванням починали і
закінчували самомасаж. Інші прийоми самомасажу, такі як витискування, розминання,
струшування та розтирання, виконували в залежності від самопочуття пацієнтів.
Рухомість у шийному відділі хребта на протязі експерименту у досліджуваних
була наступна. На початку експерименту у шийному відділі хребта згинання в нормі
(60°) спостерігали лише у 33,3% жінок та 37,5% мужчин, розгинання (70°) – у 50,0%
жінок та 62,5% мужчин, нахили в бік (по 45°) – у 50,0% жінок та мужчин.
Під час візуального дослідження обсягу рухів у шийному відділі хребта на
початку експерименту відзначили, що згинання у нормі (торкання підборіддям
грудини) спостерігалося також у 33,3% жінок та 37,5% мужчин; розгинання
(горизонтальне положення потилиці) – у 50,0% жінок та 62,5% мужчин; нахили в бік
(торкання вушною раковиною надпліччя) – у 25,0% жінок та 50,0% мужчин. При
максимальній ротації підборіддя торкалося акроміона лише у 33,3% жінок та 37,5%
мужчин. Узагальнюючи результати вимірювання обсягу рухів у шийному відділі
хребта на початку експерименту, можемо сказати, що переважна більшість
досліджуваних мали відхилення від загальновизнаних норм обсягу рухів в окремих
відділах хребта.
По завершенню експерименту ми повторно провели вимірювання обсягу рухів у
шийному відділі хребта. Після експерименту 75,0% мужчин змогли торкнутися
підборіддям до грудної клітки і відвести підборіддя до горизонтального положення
потилиці, що є свідченням нормальної функції згинання та розгинання. У 66,7% жінок
згинання та у 83,3% жінок розгинання у шийному відділі хребта відповідало нормі.
Після експерименту при максимальній ротації підборіддя торкалося акроміона у 62,5%
мужчин та 50,0% жінок.
Використання ортопедичних методів дослідження показало позитивні зрушення
рухомості у шийному відділі хребта протягом проведення експериментального
дослідження хворих з діагнозом шийний остеохондроз засобами спеціально підібраних
фізичних вправ та самомасажу.
Висновок. При організації лікувально-оздоровчої рухової активності при
остеохондрозі хребта потрібно враховувати етіопатогенетичні процеси розвитку
остеохондрозу хребта й застосовувати вправи на розслаблення м’язів, на підвищення
стійкості вестибулярного апарату, на координацію, динамічні вправи для всіх м’язових
груп кінцівок, шиї і тулуба, спеціальні дихальні вправи, вправи на зміцнення м’язів шиї
і тулуба, спеціальну «щадну» ходьбу та застосовувати різні елементи самомасажу.
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ПОБУДОВА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ОЗДОРОВЛЕННЯ
Все більше перед вищим навчальним закладом, а отже і перед викладачами,
постає завдання навчити студента самостійно оволодівати новими знаннями та
інформацією, виробити потребу в навчанні продовж життя, тобто стати людиною для
якої отримання знань стає сутнісною рисою способу життя. Оволодіння знаннями є
вагомим результатом, оскільки це веде до створення бажаного чи прогнозованого
ставлення і стає необхідною умовою для подальшого формування у людини здорової
поведінки, у ставленні людини до власного здоров’я залежать від набутих знань.
Навчання й виховання як цілеспрямована управлінська частина середовища — чи не
найважливіший фактор. Ще Я. Коменський зазначав, що від народження природа дає
людині зернину знання, але вона може розвиватися тільки за допомогою виховання та
навчання. Завдяки їм можна коригувати спадковість і змінювати мікросередовище,
створювати певні умови й систему цілеспрямованого впливу на особистість.
Охорона здоров’я людини та виховання здорових людей були основними
проблемами в усі часи. Конституцією України визначено, що найвищою соціальною
цінністю у державі є людина, її життя і здоров’я. У Статуті Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ) записано: «Здоров’я  це стан повного фізичного, духовного
і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад». Таке
визначення поняття «здоров’я» є загальновизнаними у міжнародному спілкуванні.
Потребою кожної людини є здоровий стан організму, в поєднанні зі здоровими
умовами довкілля. Студенти ще не замислюються, що здоров’я слід берегти і для цього
потрібні знання і навички здорового способу життя. Вирішення проблеми здоров’я
людини закладено у самій людині, у знанні і розумінні нею проблем формування,
збереження, зміцнення і відновлення власного здоров’я, а також в умінні
дотримуватися правил здорового способу життя. Молоді необхідно усвідомити, що
наше майбутнє  за здоровими людьми, бо лише фізично і морально здорова людина
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здатна творити і приносити користь людям. Тому ми пропонуємо застосовувати та
розробляти реабілітаційні програми під час навчання у вищих навчальних закладах. У
зв’язку з цим ми поставили перед собою завдання  теоретично розробити та
обґрунтувати застосування реабілітаційних програм під час навчання.
Застосування реабілітаційних програм передбачає залучення у практику
повсякденного життя студента різноманітних нових для нього форм поведінки,
корисних для здоров’я; зміни або повна відмова від багатьох шкідливих для здоров’я
звичок; оволодіння знаннями, на основі яких можна грамотно, безпечно і з користю для
здоров’я почати вести здоровий спосіб життя, поступово добиваючись, щоб ці
повсякденні форми зміцнення здоров’я стали звичними. Необхідно підвищення ролі
особистісних якостей людини у свідомому й вольовому прийнятті принципів здорового
способу життя, а турбота про здоров’я повинна стати провідним мотивом поведінки.
Ставлення до здоров’я являє собою систему індивідуальних, вибіркових зв’язків
особистості з різноманітними явищами оточуючої дійсності, що сприяє або, навпаки,
загрожує здоров’ю індивіда, а також визначає оцінку свого фізичного і психічного
стану. Конкретні різновиди ставлення до здоров’я віддзеркалюються у діях, вчинках,
переживаннях, судженнях людей стосовно факторів, що впливають на їх фізичне,
психічне та соціальне благополуччя.
Специфіка застосування реабілітаційних програм студентами полягає у тому, що
основним дослідником і суб’єктом управління свого здоров’я стає сам індивід, який
повинен сам розвитись та вдосконалюватись на основі отриманих знань. Кожному
студентові необхідно володіти засобами, які сприяють формуванню здорового способу
життя та відкривають у нашому організмі приховані резерви, що дозволяють
почуватися здоровим та повним сил.
Розробляючи індивідуальну реабілітаційну програму, потрібно дотримуватись
основних принципів її побудови. Вірно розроблена індивідуальна реабілітаційна
програма  запорука вашого духовного, психічного, фізичного та соціального
благополуччя. Насамперед слід дотримуватись принципу цілеспрямованості, виходячи з
того, що метою індивідуальної реабілітаційної програми є формування, збереження та
зміцнення здоров’я. Принцип науковості вимагає, щоб розробка програми спиралась на
об’єктивні закономірності розвитку природи, суспільства та на ваш досвід. Принцип
системності передбачає врахування всіх аспектів формування здоров’я. Принцип
єдності теоретичних знань і практики забезпечить практичне значення індивідуальної
реабілітаційної програми. Принцип урахування індивідуальних особливостей вимагає
всебічного вивчення всіх особливостей організму індивіда (фізіологічних,
психологічних), його складного внутрішнього світу, а також досвіду особистості.
Отже, для створення ефективної реабілітаційної програми необхідно вміло
використовувати перелічені принципи в їхньому взаємозв’язку і з урахуванням
реальних можливостей вашого організму та побутових умов.
Головною метою такої програми є підтримка та збагачення здоров’я окремої
людини, сім’ї, колективу, нації. Індивідуальна реабілітаційна програма оздоровлення
має вміщувати у собі всі аспекти здорового способу життя, вона повинна акцентувати
увагу на індивідуальному підході до власного оздоровлення, тобто вміщувати саме ті
необхідні рекомендації та принципи оздоровлення, що мають місце лише у даному
конкретному випадку.
Зміст програми повинен відповідати концепції здорового способу життя, яка
передбачає сприяння формуванню нового валеологічного світогляду в процесі розвитку
особистості в умовах вільного часу.
При побудові реабілітаційної програми оздоровлення людина має на своїй меті
придбання знань і умінь, необхідних для підвищення якості життя, розвиток здатності
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самоорганізовуватися і організовувати. Самоорганізація включає наступні компоненти:
здібність до самоаналізу, самоконтролю, саморегуляції, уміння передбачати,
цілеспрямованість, самостійність, рішучість, наполегливість, мужність, енергійність,
ініціативність, самовладання, стриманість, самокритичність, самодисципліна, терпіння.
В сучасній системі навчання у вищих навчальних закладах, де акцентується
увага переважно на методах передачі та репродукції готових емпіричних знань, не
забезпечується єдність свідомості, поведінки й діяльності, а також формування на
основі тісного взаємозв’язку набутих знань та практичного досвіду стійкої мотивації на
здоров’я та здоровий спосіб життя. Засновник валеології І. Брехман так говорить з
цього приводу: «Для здоров’я потрібні такі знання, які б стали буттям». Важливо, щоб
здобута в результаті навчання інформація увійшла в повсякденне життя, стала
переконанням й мотивацією дій студентів. Якщо цього не зробити, знання залишаються
обмеженими рамками звичайної інформації і не в змозі ефективно впливати на систему
власної регуляції поведінки індивіда. Саме у перетворенні діяльності студентів
забезпечується їх розвиток.
Таким чином, можна констатувати, що реалізація в навчальному процесі ідеї
побудови та застосування реабілітаційних програм студентами, дасть змогу покращити
рівень обізнаності студентами знань про здоров’я та здоровий спосіб життя, який
ґрунтується на особистісно зорієнтованому підході, створити у студентів стійке
мотиваційно-ціннісне ставлення до свого організму, сформувати в них наукове
розуміння сутності здорового способу життя та сприяти поліпшенню стану здоров’я
студентів.

Старосельська Ю. І.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харків, Україна
ustaroselska@karazin.ua
ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ
ГРУП ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Сучасні умови навчання в закладах вищої освіти диктують більш високі вимоги
до біологічних і соціальних можливостей студентського юнацтва. В результаті
перевантаження навчальною діяльністю в студентів все частіше спостерігається
психічне перенапруження та зрив у роботі систем організму. Так, за даними наукових
досліджень, стан здоров’я сучасної студентської молоді, яка становить 20 % населення
України, має явно виражену тенденцію до погіршення. (В. А. Бароненко,
Л. А. Рапопорт, 2009; О. З. Блавт, 2011; Л. О. Товченко, 2010).
Окрім загального зниження рівня здоров’я учнівської молоді, також
спостерігається збільшення кількості студентів, зарахованих за станом здоров’я до
спеціальної медичної групи (СМГ) навчального закладу. Серед студентів СМГ значну
частку становлять студенти з захворюванням органів дихання. Серед усіх захворювань
дихальної системи ув студентів СМГ найбільш поширеними зареєстровані гостра
пневмонія, хронічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ), хронічний бронхіт та
бронхіальна астма. Широке їх розповсюдження зумовлене низкою причин: епідемії
грипу, що регулярно повторюються, гострі респіраторні вірусні захворювання.
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Розвиток захворювань спричинений також значною забрудненістю атмосферного
повітря, професійною шкідливістю, вдихання тютюнового диму та іншими чинниками.
При захворюваннях органів дихання, як правило, спостерігається зниження стійкості
організму до простудних факторів та інших шкідливих умов середовища. У
патологічному процесі задіяні мале коло кровообігу, серце. Тому стають частими
прояви серцево-судинної недостатності, що обмежують застосування фізичних вправ.
Розлад дихальної функції спостерігається у зниженні дихальних об’ємів (життєвої
ємності легенів, об’єму вдиху та видиху), у зниженні потужності дихання (об'ємної
швидкості вдиху та видиху) із зменшенням еластичності легеневої тканини,
спазматичного стану бронхіального дерева. Одним з суттєвих факторів, що збільшують
недостатність дихальної функції, є послаблення м’язової системи, в першу чергу групи
м’язів, що беруть участь у диханні: діафрагми, м’язів грудної клітини, спини, живота,
шиї. Нерідко дихальну функцію ускладнюють атрофії та деструктивні зміни легеневої
тканини, деформації грудної клітини тощо (О. В. Бісмак, 2010).
Як свідчить аналіз науково-методичної літератури, питанню захворювання
органів дихання серед студентської молоді приділяється велика увага з боку науковців.
Так, предметом досліджень М. О. Фоміна (2000) стали морфо-функціональні
особливості організму студентів при захворюваннях органів дихання. М. М. Амосов
(2004), С. І. Присяжнюк (2008), Дж. Уілмор (1997) вивчали етіологію, патогенез і
клінічну картину досліджуваних хвороб. М. М. Булатова (2008), О. Д. Дубогай (2001) у
своїх працях описали організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів
спеціальних медичних груп. М. О. Красуля (2002), А. Р. Сухарєв (2007) у своїх роботах
звернули увагу на особливості фізичного виховання студентів спеціальних медичних
групі з захворюваннями органів дихання.
Наукові дослідження та досвід показали, що дозоване фізичне навантаження
ефективно протидіє ряду функціональних порушень різних органів і систем, що
розвиваються. Регулярні оздоровчі тренування сприяють більш економній та
повноцінній функціональній діяльності легенів. Адаптація до фізичних навантажень
сприяє поглибленню дихання, робить його ритмічним, поліпшує газообмін, збільшує
коефіцієнт використання кисню, підвищує ступінь насичення крові киснем
(І. В. Дубровський, 1996).
Але, аналіз наукової літератури також показав, що питання фізичного виховання
студентів спеціальних медичних групі з захворюваннями дихальної системи потребує
подальшого розвитку (http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=465).
Результати дослідження. Програма з фізичного виховання для студентів СМГ
закладів вищої освіти України ґрунтується на положенні, що хвороба – це порушення
нормальної життєдіяльності всього організму загалом, і саме тому, як основа, під час
проведення занять підбираються засоби фізичної культури і спорту з елементами
оздоровчо-профілактичного спрямування: спеціальні комплекси гімнастичних та
дихальних вправ, профільовані види спорту, загартовувальні та відновлювальні засоби
фізичної культури з урахуванням не тільки діагнозу хронічного захворювання, а й
супутніх захворювань.(О. Д. Дубогай, А. В. Цьось, М. В. Євтушок, 2012).
Фізична культура, як один із потужних засобів відновлювальної терапії, широко
застосовується в усі періоди, за всіх ступенів захворювань органів дихання з
урахуванням протипоказань та має свої особливості.
Так, фізичні вправи, викликаючи посилення крово- і лімфообігу, сприяють
більш швидкому й повноцінному розсмоктуванню запального інфільтрату,
утворюваного ексудату в легенях і в плевральній порожнині. Під їхнім впливом
запобігаються патологічні зміни в бронхіальній системі типу плевральних спайок,
поліпшується дренажна функція бронхів, що полегшує виведення мокротиння;
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спостерігається значне морфологічне і функціональне збільшення можливостей
організму, які проявляються в значному збільшенні об’єму грудної клітки, збільшенні
легень і фізіологічних легеневих показників. (О. Д. Дубогай, А. В. Цьось,
М. В. Євтушок, 2012).
За допомогою систематичних фізичних вправ створюється можливість
переводити поверхневе дихання в більш глибоке, поліпшувати режим дихання при
задиханні, збільшувати вентиляцію легень і газообміну, знижувати й ліквідувати
гіпоксію.
Треба пам’ятати, що всі вправи принесуть користь, якщо вони виконуються в
правильному сполученні з диханням. Одним з основних завдань занять осіб, які
перенесли захворювання дихальної системи, є вироблення правильного дихання
(повного, глибокого, з акцентом на видиху) з підняттям ребер і опусканням діафрагми
при помітній рухливості грудної клітки і передньої стінки живота. Важливе значення
має оволодіння студентами технікою фізичних вправ, спрямованих на дренаж бронхів.
Суть цих фізичних вправ полягає в тому, що з великою силою здійснюється стискання
грудної клітки в ділянці нижніх ребер і діафрагми, тому ці прийоми носять назву
«вижимання». (О. Д. Дубогай, А. В. Цьось, М. В. Євтушок, 2012).
Парадоксальна гімнастика О. Стрєльнікової, дихальна гімнастика Бутейко,
використання дихального тренажеру В. Фролова, лікувальний масаж, масаж обличчя є
дуже корисними та ефективними при захворюваннях органів дихання.
При захворюваннях дихальної системи потрібно особливо ретельно стежити за
чистотою повітря і комфортністю температури, уникати переохолодження. В перші
тижні занять необхідно обмежити вправи на витривалість, швидкість і силу, щоб
зменшити задуху.
Заняття проводяться груповим методом, бажано на повітрі. У заняття
включаються бігові і стрибкові вправи, що чергуються з різними видами ходьби;
ходьба в поєднанні з дихальними вправами, з рушенням рук.
При побудові занять бажано в його основній частині 50–55% часу відводити на
виконання дихальних вправ, чергуючи їх з виконанням запланованих вправ.
Важливим у фізичному вихованні студентів, які перенесли захворювання
дихальної системи, є використання окрім обов’язкових академічних занять у закладі
освіти усіх форм фізичного виховання: ранкової гімнастики, загартовуючих заходів,
фізкульт-хвилинок, прогулянок, а також самостійного використання засобів фізичного
виховання. Особливо корисні жваві і спортивні ігри волейбол, баскетбол, бадмінтон, а
також плавання, заняття веслуванням, катання на ковзанах і лижах, акробатика і
спеціальні вправи, які також можна виконувати в домашніх умовах.
Фізичне навантаження від заняття до заняття збільшується. В результаті
проведення занять з фізичного виховання у осіб які мають захворювання органів
кровообігу та органів дихання Життєвий об’єм легень повинен збільшуватись на 100300 мм.
Виконання фізичного навантаження при захворюваннях органів дихання має
свої особливості:
1. При хронічних бронхітах, з явищем емфіземи в легенях, слід добиватися
збільшення рухливості грудної клітки. Особливу увагу слід звертати на наповнених
тривалий видих, із скороченням допоміжних м’язів (м’язів тулуба, шиї грудних та інші.
Повний напружений вдих робити не рекомендується.
2. Для осіб, хворих на бронхіальну астму та астматичний бронхіт, в
міжприступний період заняття слід проводити кожного дня.
Фізичні вправи в підготовчій частині заняття проводяться в повільному темпі,
завжди суворо узгоджені з ритмом дихання, особливий аспект робиться на повний
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видих. Під час підготовчої частини, учень повинен добре розігрітися, в нього повинно
з'явитися помірне потовиділення. Після цього дихання покращується, протікає вільно і
фізичні навантаження виконуються значно легше. В основну частину заняття слід
включити різноманітні ігри, швидкісні напруги, навантаження, підвищений емоційний
стан, чергуючи їх з дихальними вправами.
Під час занять фізичними вправами підвищується функція симпатичної нервової
системи, що сприяє розширенню бронхів.
3. При всіх захворюваннях органів дихання під час виконання фізичних вправ
слід дихати тільки через ніс.
4. Оздоровчий ефект фізичних вправ для хворих із захворюваннями органів
дихання підвищується за умови суворого дотримання гігієнічних умов місць занять та
постійному проведенні елементів загартовування.
Так, застосування засобів фізичної культури в комплексній терапії органів
дихання є клінічно обґрунтованим. Ефект, одержаний від їхнього застосування, не
може бути досягнутий іншими засобами. (О. Д. Дубогай, А. В. Цьось, М. В. Євтушок,
2012).
Висновки. Отже, незважаючи на оздоровчо-відновлювальну спрямованість
занять в спеціальній медичній групі, вони не повинні зводитися лише до лікувальних
цілей. Викладачі повинні прагнути до того, щоб студенти цієї групи набули досить
різнобічну й спеціальну фізичну підготовленість, поліпшили свій фізичний розвиток та
в результаті були переведені до підготовчої групи.
Процес фізичного виховання ослаблених хворобою студентів дуже складний.
Лише при глибокому осмисленні цього процесу можна ефективно і правильно
використовувати ті можливості, які є в навчальних закладах для успішної роботи з
такими студентами. В наш час особливо необхідне поновлення форм і методів цієї
роботи
в
спеціальних
медичних
групах
в
навчальних
закладах.
http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=465
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ЗАСТОСУВАННЯ МУЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ
ПОРУШЕННЯХ
Психосоматика є розділом загальної патології, який досліджує захворювання та
розлади, що виникають при безпосередньому чи опосередкованому впливові
емоційного перенапруження. Сьогодні питаннями психосоматики займаються
представники різних галузей – медицини, психології, валеології, які розглядають вплив
стресу на механізм виникнення та розвитку психогенних захворювань, знаходять
взаємозв’язок характерологічних і поведінкових особливостей людини зі ступенем
опірності її організму до певних соматичних хвороб, встановлюють варіативність
реагування пацієнта (клієнта) на захворювання в залежності від його особистісних
якостей тощо (Єлісєєв Ю. Ю., 2008, Мельник О. В, 2016).
Мета роботи. Пошук ефективних арт-терапевтичних методів у роботі з
клієнтами, що страждають на психосоматичні порушення.
Музикотерапія – психотерапевтичний метод, який ґрунтується на цілющому
впливові музики на психіку людини. Терапія музичним мистецтвом забезпечує
одночасний вплив акустичних хвиль, організованих у музичну структуру на
психоемоційну, духовну сферу клієнта (пацієнта), а також безпосередньо на поверхню
тіла та внутрішні органи.
Фізіологічний вплив музики на людину пов’язаний із тим, що нервова система, а
з нею і мускулатура мають здатність засвоювати ритм. Музичні твори, як ритмічний
подразник, стимулюють фізіологічні процеси організму людини, що відбуваються
ритмічно як у руховій, так і в вегетативній сферах. Між ритмом руху та вісцеральних
органів існує певний зв’язок. Ритмічні рухи сприяють формуванню рухового
стереотипу. Використовуючи музику у якості ритмічного подразника, можна досягнути
підвищення ритмічних процесів в організмі клієнта за більшої компактності й
економності енергетичних затрат (Мельник О. В., 2016).
Сучасні фахівці вирізняють наступні форми музичної терапії:
1. Рецептивна або пасивна (сприймається на слух). Може бути:
 комунікативною (сумісне прослуховування музики, спрямоване на
підтримку взаємних контактів, взаєморозуміння, довіру);
 реактивною (спрямованою на досягнення катарсису);
 регуляторною (сприяє зниженню нервово-психічної напруженості).
Композитори, твори яких рекомендуються: К. Глюк, Ж. Массне, Я. Сибеліус, Р.
Шуман, С. Рахманінов А. Дворжак, Д. Шостакович, П. Чайковський, Л. Бетховен, Ф.
Лист, Ф. Шопен.
2. Активна (передбачає експресивне самовираження). Процес може мати інсайторієнтований характер. Лікувальна музика є також допоміжним засобом у медичних
закладах. При застосуванні активної музичної терапії пацієнти самі беруть участь у
виконанні музичних творів, використовуючи при цьому як звичайні музичні
інструменти, так і незвичайні, наприклад, власне тіло (плескання, постукування та ін.).
Відбувається відтворення, фантазування, імпровізація за допомогою людського голосу
та обраних музичних інструментів.
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Отже активна музикотерапія передбачає безпосередню участь клієнта у
музикотерапевтичному процесі, що виконує завдання музикотерапевта. До її
найпопулярніших напрямів належать:
 вокалотерапія;
 музично-педагогічна реабілітація;
 музикотерапія за методом Нордоффа-Роббінса;
 аналітична музикотерапія й активна музикопсихотерапія;
 онтопсихологічна музикотерапія за А. Монгетті.
Під час вибору музичного твору варто враховувати етнокультуральну
відповідність. За влучним висловом Крістофера Рюгера (1998), «музика – це
найкращий з усіх можливих засобів для встановлення взаєморозуміння та виховання
почуттів». Тому виправданим є підбір музики близької чи ідентичної культурі, етносу
людини, яка прийшла на сеанс музичної терапії (МТ).При складанні МТ-програми
також враховують результати діагностики особливостей музичного сприйняття та
використовують музичний матеріал, зрозумілий і близький пацієнту (Шушарджан С.
В., 2005, Тараненко Р. К., 2018).
Висновки:
1. У процесі вивчення емоційної значимості окремих елементів музики – ритму,
тональності – виявилася
їх здатність викликати стан, адекватний характеру
подразника: мінорна тональність може викликати депресивний ефект; швидкі
пульсуючі рухи у ряді випадків не лише збуджують, але й можуть викликати негативні
емоції; м’які мелодії діють заспокійливо; дисонанси збуджують, консонанси мають
релаксаційний вплив.
2. Музична терапія може посідати місце:
 провідного
лікувального
фактору
(наприклад,
прослуховування
музичнихтворів певного емоційного змісту, гра на музичних інструментах:
індивідуальна чи групова);
 додаткового засобу у вигляді супроводу інших психотерапевтичних методів і
прийомів із метою взаємного потенціювання їх ефекту.
3. Музикотерапія застосовується не лише для лікування чи профілактики
психосоматичних порушень, але й комплексному лікуванні психічних захворювань,
корекції девіантної поведінки, мовленнєвих порушень тощо.
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ANALYSIS OF MODERN CHALLENGES AND THEIR IMPACT ON THE SPORTS
INDUSTRY
There is no person in the world who is not noticing how our daily routine changes and
all the spheres of life face changes. Technology, innovations, instability and search of new
solutions also impact sports industry.
The aim of this research is to analyze these modern challenges that impact sports
industry and find out how modernization and technical development are changing the way
sports industry is growing and changes.
The main methods of the research used to reach the goal are analysis of theoretical
materials and Internet sources, making forecasts based on information analyzed.
As we are noticing, 2018 has seen the unprecedented integration of technology, for
example, in one of the largest and most far-reaching worldwide sports events: the football
World Cup. The Video Assistance Referee (VAR) can be only one of many examples of the
growing use of modern technology in sports. Taking into account athletes’ training paths are
now being challenged by data analytics, with help of wearables and fan experience continues
to be enhanced due to a higher degree of user personalization, omnichannel diffusion and
significant rise of connected stadiums [1].
We also must notice and take into consideration, increased financial investments by
sponsors (various corporations and brands) and governments contribute to the set-up of better
conditions for athletes and fans to make sports events memorable and spectacular [1].
If we classify main challenges all the actors of sports industry face, we can divide
them into several main groups of stakeholders.
Athletes, the main acting people in sports face the following:
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1. Sportsmen do not benefit from secure options to transition to their post-retirement
life;
2. From financial prospective there is still a great gap in financial planning services
and vehicles dedicated to managing sportsmen’ wealth.
Sports clubs also must manage to solve the following:
1. Sports clubs are implementing an increasingly business-oriented approach;
2. Clubs face difficulties to compete with really wealthy investors in talent acquisition;
Manufacturers and promoters of sports goods and sport entertainment face the
following issues:
1. Advanced technology is being used to evaluate and improve performance of
marketing campaigns and advertising;
2. Personalization of customers` needs in purchasing experience that matches the
sports they practice at low cost;
3. Customers are increasingly receptive to “influencer” trends and behaviors in
different marketplaces and social media.
Sponsors and broadcasters are dealing with the most financial part of sports industry:
1. Sponsorship assets are using new means of communication to form targeted
connections with their audiences;
2. Total fan engagement has evolved into a wholesale growth strategy used by sports
advertisers;
3. The explosion of media channels lead to creation of new business models and
revenue streams;
4. New so called “eSports” are creating new opportunities for top gamers, companies
and marketers to reach new younger audiences.
Sports facilities also got impact from challenges:
1. Stadiums are turning to high technologies to enrich and complement the fan
experience and become multifunctional and interactive venues [1, 2].
Although sports were a great entertainment for crowds from ancient times,
developments in technology together with the increased financial investments have largely
disrupted the industry. These challenges have brought some opportunities and threats for
various stakeholders we mentioned above [1].
With greater media coverage on multiple sports, most of high performing athletes have
been under the spotlight for years. The 2016 Olympics or the recent football World Cup have
once again proved that athletes are real idols for sports fans. The audience is emotional and
not ready to accept without firing emotions failures. During there is increased pressure for
athletes to perform more and more, the prospects to boost financial returns as a sportsman has
also significantly risen. But still the ability to sustain a financially stable future keeps being a
struggle for those pursuing this profession [2].
Also there is still a visible gap in sphere of financial advisory, financial planning
services and means dedicated to managing athletes’ wealth and explaining why some of the
high performing athletes find themselves in so-called ruin, throughout their career.
Meanwhile some athletes manage to use their obtained money during their career, some may
have difficulties with transition to post- retirement life. During recent years world have seen
many athletes coming back to serious competition as they find it rather challenging to set
themselves new objectives after their career is over [1, 2].
Talking about sports club historically, they small to medium have functioned
somehow like family-owned businesses, pushed by emotions and often lacking professional
profit-oriented and mind-set in business. Nowadays most clubs keep operating in this “oldschool” mode, their fans (we can call them customers in this scale) have evolved and have
their expectations. Fans and amateurs demand fast, reliable and digitally improved services;
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for instance, being able to reserve a court and pay online or to find all needed information on
a club’s services on a created webpage or mobile app. Professional clubs at same time are also
more and more facing new challenges. In terms of this we can see talent diffusion stream, as
athletes are interested to joining less- appealing leagues without sound evolution plans. This
may cause a damage in the historically high-end competitions, potentially making the games
more and more boring for spectators [1, 3].
Sport goods manufacturers because of media sport coverage and increased use of
modern technology, face some opportunities. Technology is being used by manufacturers to
provide professional sportsmen and sportswomen with different wearables with data analytics
functions, such as trackers, smart shoes or rackets. Providing with detailed and complete
statistics, professional players can improve their everyday performance while the amateur
sportsman or sportswoman can use such wearables as a form of entertainment, to complement
their social profiles on social media. But on the other hand, increased media coverage makes
fans to pay more and more attention to athletes’ attitudes and daily style. Sports goods brands
spokespersons are reaching not only elite players to cover a much wider audience. While
some of the fans are following sports in the media, other fans prefer to spend their time in an
active way, i.e., doing sports rather than being simple spectators [3].
It more and more appears that such customers are seeking for a personalized
experience in order to match the sports they practice at a lower cost. The good example of this
phenomenon may be the production by manufacturers of sports outfits that really can be used
by customers for multiple sports, for example shoes that can be used for running, hiking or
city walking as well [1, 3].
The time where sponsors and brands were considered only as those using newspaper
advertising is definitely gone. Today brands like to perform as modern sponsors, seeking
direct ways for reaching out and connecting with their audience. They search for channels that
are maximum cost effective, highly targeted, capable of getting measurable outcomes, provide
solid basis for gaining exposure. For example, “Red Bull Stratos” project organized by wellknown brand Red Bull illustrates well such phenomenon. To advertise its products Red Bull
made a project in which skydiver Felix Baumgartner was jumping from the space. With the
help of over-the-top powerful digital video providers, SMM and mobile apps, this event was
widely shared. It created a significant media buzz and advertising for this brand [1].
Another possible opportunity for broadcasters is investing in eSports industry. Year
after year, video game competitions` audiences are growing, creating more and more
commercial opportunities for high level gamers, companies and marketers to target new and
younger followers worldwide. In addition, brands are engaging with athletes for “life
associations” in order to reinforce the image of brand. As previously we mentioned, high class
athletes nowadays are like real idols for fans. These communities admire the athlete due to not
only their professional achievements but also due to their personality. Brands have well
understood such phenomenon and consider these athletes will still be good brand
representatives after finishing their career [1].
Also in order to attract new spectators and to rise fans’ experience, a lot of sports clubs
have been significantly investing to turn their sports facilities into high-tech connected and
digital venues. Such technologies as sensors or cameras nowadays make it possible for fans to
get detailed data about their preferred player or in order to watch unlimited replays from
different angles to see different details. In addition, the use of mobile applications allows
users to find out the best and shortest way and the directions to get to a venue or sports club,
book tickets, buy snacks or book courts online, amongst other different services. Such aspects
enable the users to make a better, complete and more personalized use of the sport facility,
enhancing its overall experience [1; 2].
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To sum up the trends and challenges we lined up, we can see that new century
challenges sports industry. Digital world connects more and more to daily routine, sports
activity and sports of high performances as well.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Соціальне значення вищої школи ХХI століття – створювати ситуації, в яких
буде формуватись особистість, здатна до саморозвитку і повноцінного виконання
професійної діяльності. Але ця творча функція вищої школи зазнала девальвації:
відбулася переорієнтація з освітньої цілі на навчальну, що означає засвоєння студентом
великого обсягу інформаційного матеріалу без його свідомого застосування у
майбутньому житті. У сфері фізичного виховання це не допустимо, оскільки без
розуміння корисності фізичних вправ, без свідомого ставлення до занять фізичною
культурою не можливо сформувати у студентів звичку вести здоровий спосіб життя,
що є запорукою творчого довголіття та здоров’я.
Фізична культура виникла одночасно із загальною культурою на ранніх
ступенях розвитку цивілізації. На перших порах засоби фізичної культури відбивали
матеріальний рівень життя людини, випливали, як правило, з природних форм руху
(ходьби, бігу по пересіченій місцевості, кидання каміння і палок, стрибків, плавання
тощо) і використовувалися, головним чином, для підготовки людей до існування. З
розвитком суспільства та матеріальних цінностей розвивається як загальна, так і
фізична культура. При цьому ступінь розвитку однієї значно позначається на
вираженість другої. Водночас з розвитком суспільства фізична культура відгалужується
від загальної культури в самостійну галузь. Уже в первісному суспільстві вона набуває
цілеспрямованого характеру і використовується для підготовки до виконання окремих
видів діяльності. У цей час виникає і один з основних її компонентів – фізичне
виховання, метою якого був розвиток рухових якостей, морально-вольових, розумових
та інших здібностей.
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На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура – це самостійна і
особлива галузь загальної культури, яка спрямована, головним чином, на зміцнення
здоров’я людини, продовження її творчої активності та життя, а також на зростання і
вдосконалення її всебічного і гармонійного розвитку та використання набутих якостей
в суспільній, трудовій та інших видах діяльності.
Головними чинниками всебічного розвитку, перш за все, є розвиток усіх видів
діяльності людини та вміння використовувати їх у повсякденному житті. Ступінь їх
вираженості визначається багатьма чинниками, головними з яких є прояв
різноманітності змісту, форм, методів і засобів діяльності людини та їх оптимальне
поєднання. У своїй основі фізична культура, як і кожна з видів культури, має духовну і
матеріальну форми вираження, її духовна сторона проявляється у зростанні загального
інтелекту людини, у зміні її психоемоційного стану, розумових здібностей, у надбанні
науково-теоретичних знань з галузі фізичної культури та спорту, інших гуманітарних
та біологічних наук (психології, педагогіки, соціальної психології, анатомії, фізіології,
гігієни, біомеханіки) та їх раціональне використання в повсякденному житті.
Важливою складовою у вихованні здорового способу життя є залучення
студентів до фізичної культури, впровадження в повсякденне життя науково
обґрунтованих рекомендацій щодо раціонального режиму праці, відпочинку,
харчування, рухової активності. На сьогодні спостерігається загальна закономірність
збільшення
ризику
розвитку
серцево-судинних
захворювань,
погіршення
функціональних резервів організму, зменшення рівня фізичної працездатності та
підготовленості, погіршення морфологічного статусу в міру зниження рівня фізичного
стану.
Стан здоров’я людини є динамічним, постійно змінюється відповідно до змін
зовнішніх умов. У зв’язку з цим здоров’я можна визначити як процес збереження та
розвитку фізіологічних, біологічних та психічних функцій оптимальної трудової і
соціальної активності при максимальній тривалості творчого життя. Активний спосіб
життя вносить свій вклад у стан здоров’я людини, а дотримання певного рівня рухової
активності дає можливість:
 Справлятися з фізіологічними потребами повсякденного життя без
додаткової втомлюваності.
 Активно відпочивати, отримуючи максимум задоволення.
 Долати крайні фізичні зусилля в екстремальних ситуаціях і додаткові стреси,
з якими людина стикається в житті.
 Ліквідувати певні дисфункції в організмі людини.
 Контролювати вагу, якщо загрожує надмірна вага, і сповільнювати процес
старіння організму.
 Швидко відновлювати сили.
Фізичні вправи були і залишилися основним засобом у зміцненні здоров’я
людини, а також посідають провідне місце у боротьбі з багатьма хворобами. Видатний
лікар 18 ст. С. А. Тіссо з цього приводу говорив: «Фізичні вправи за своєю дією можуть
замінити будь-які ліки, але усі ліки світу не можуть замінити дію фізичних вправ».
Видатний вчений-фізіолог І. П. Павлов стверджував: «Людина – найвищий продукт
природи, але для того, щоб отримати насолоду від скарбів природи, людина має бути
здоровою, сильною та розумною».
Заняття фізичними вправами здійснюють всебічний позитивний вплив на
організм:
1. Розвивається стійкість до м’язових напружень та стресових чинників. Під
впливом сильних подразників в організмі людини може виникнути сильна напруга або
стрес. За допомогою м’язових напружень при поступовому наростанні фізичного
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навантаження реакція тривоги починає проявлятися значно слабкіше або зникає зовсім.
Після декількох тренувальних занять в організмі розвивається стан підвищеної
стійкості як відносно м’язових навантажень, так і до факторів, що викликають стрес.
2. Розвивається стійкість до нестачі кисню (гіпоксії) у фізично тренованих
людей в порівнянні з нетренованими. Виконання різних фізичних вправ (біг, плавання)
супроводжується виникненням в організмі в певних обсягах кисневого боргу. При
систематичних заняттях (тренуваннях) удосконалюються механізми регуляції
діяльності організму в умовах гіпоксії.
3. Зростає стійкість організму до дії токсичних речовин. Багатоденні м’язові
навантаження після радіоактивного опромінення організму в деяких випадках не тільки
покращують перебіг хвороби, але і сприяють одужанню. У людей, що працюють з
радіоактивними речовинами, картина крові ніколи не погіршується так, як у слабко
фізично підготовлених людей.
4. У людей, що займаються фізичними навантаженнями, кількість лейкоцитів у
крові зазвичай підвищена. Цей механізм розвинувся у наших предків в якості
запобіжного чинника, що забезпечує готовність до відбиття можливого попадання в
організм інфекції при випадковому пораненні під час полювання або захисту від
нападу. Посилене вироблення лейкоцитів при роботі втратила в якійсь мірі своє
первісне значення, але зберегла інше: людина, що здійснює м’язову роботу спонукає
свої кровоносні органи до вироблення захисних кров’яних тілець.
5. У нетренованої людини при температурі тіла 37-38 настає різке зниження
фізичної працездатності, а спортсмени навіть при температурі 41° можуть впоратися з
великим фізичним навантаженням.
Так, наприклад, під впливом систематичних занять фізичними вправами
розвивається швидкість, швидкісно-силові якості, сила, витривалість, гнучкість,
спритність тощо; удосконалюється за формою, будовою і функцією тіло людини та
його окремі органи і системи (збільшується маса м’язової і кісткової тканин, зростає
маса легень, їх дихальний об’єм та життєва ємність, збільшуються м’язова маса та
об’єм серця, викид крові з нього тощо). Діапазон можливостей при цьому великий.
Однак, слід зазначити, що як розвиток фізичних якостей, так і вдосконалення форми,
будови та функції організму обумовлені природними задатками людини, якими
наділена вона за спадковістю. А тому вдосконалювати розвиток рухових якостей,
будову тіла можна до певних показників.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Постановка
проблеми.
Загальновідомо,
що
фізична
підготовка
військовослужбовців є невід’ємною складовою у системі виховання та навчання
особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань сектору
безпеки й оборони, утворених відповідно до законів України. Метою фізичної
підготовки військовослужбовців є забезпечення фізичної готовності особового складу
до професійної діяльності.
Важливе місце в процесі фізичної підготовки військовослужбовців посідає
застосування спортивно-оздоровчих технологій, які сприяють гармонічному розвитку
особистості, досягненню довголіття, підтриманню здорового способу життя та
позитивно впливають на працездатність військовослужбовців.
Тому формування, розвиток та підтримка необхідного рівня фізичної активності
військовослужбовців з використанням спортивно-оздоровчих технологій є актуальною
проблемою.
Мета роботи: проаналізувати та узагальнити знання про сучасні напрями
використання
спортивно-оздоровчих
технологій
у
фізичній
підготовці
військовослужбовців.
Результати дослідження. Відповідно до статуту Всесвітньої організації
охорони здоров’я «здоров’я – це стан повного фізичного, душевного і соціального
благополуччя», що є основною передумовою успішної трудової діяльності і запорукою
професійного та творчого довголіття людини [2].
У зв’язку з цим, звернемо увагу на визначення поняття «спортивно-оздоровчі
технології». У сучасній наковій літературі його розглядають як процес використання
засобів фізичного виховання в оздоровчих цілях і наукову дисципліну, котра розробляє
й удосконалює основи методики побудови спортивно-оздоровчого процесу [3]. Також
спортивно-оздоровчі технології досліджуються з позиції втілення в самій людині
результатів використання матеріальних і духовних цінностей, які відносяться до
фізичної культури в широкому розумінні, а саме: засвоєння людиною фізкультурних
знань, умінь, навичок, показників розвитку, які досягнуті на основі використаних
засобів фізичного виховання та ін.
З точки зору практичної реалізації спортивно-оздоровчі технології у фізичному
вихованні проявляються у вигляді різноманітних фітнес-програм, що складають
основний зміст діяльності спортивно-оздоровчих груп, які створюються на базі
спортивних товариств, а також персональних фітнес-занять.
У фізичній підготовці військовослужбовців застосовують фітнес-програми, що
адаптовані до специфіки військової діяльності та спеціальної фізичної підготовки як
форми рухової активності організованої зазвичай у рамках групових занять. Вони
можуть мати як оздоровчу спрямованість (підтримання гарного самопочуття,
запобігання ризику появи захворювань, формування та підтримка певного рівня
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фізичного стану), так і спортивну, яка зумовлює розвиток здатностей до вирішення
рухових і спортивних завдань на високому і, можливо, професійному рівні [1, 4].
Класифікація фітнес-програм ґрунтується на [3]:
 одному виді рухової діяльності (наприклад, оздоровчий біг, плавання та ін.);
 поєднанні кількох видів рухової активності (наприклад, бодібілдинг та
стретчинг; оздоровче плавання і біг та ін.);
 поєднанні одного або кількох видів рухової активності та різних факторів
здорового способу життя (наприклад, вправи силового або циклічного характеру та
загартовування; оздоровче плавання та комплекс водолікувальних відновлювальиих
процедур та ін.).
Слід відзначити, що спортивно-оздоровча діяльність складається не тільки із
занять руховими вправами і процедур загартування, але й включає ще і широке коло
понять про правильний режим раціонального харчування, дотримання правил гігієни,
вироблення корисних звичок. Таким чином використання спортивно-оздоровчих
технологій у фізичній підготовці військовослужбовців видображає їх ставлення до
свого здоров’я, дозволяє формувати, розвивати і зберігати можливості свого організму,
підвищити фізичну та розумову працездатність і забезпечити наявність необхідних
рухових навичок для самовідданої праці і захисту своєї країни.
Впровадження спортивно-оздоровчих технологій у процесс фізичної підготовки
військовослужбовців сприяє забезпеченню позитивного впливу на їх організм.
Результатом використання спортивно-оздоровчих технологій є:
 профілактика гіпокінезії та гіподинамії шляхом збільшення фізичної
активності та життєво необхідного обсягу руху та навантаження;
 розширення резервних можливостей основних функціональних систем
організму (насамперед дихальної та серцево-судинної) та вдосконалення
життєзабезпечувальних функцій;
 підвищення імунітету та стійкості організму до захворювань та впливу
зовнішнього середовища;
 досягнення стабільно високого рівня здоров’я, що сприяє створенню
благополучної та ефективної життєдіяльності;
 покращення психоемоційного стану;
 досягнення високого рівня фізичної підготовки;
 придбання прикладних рухових вмінь та навичок;
 задоволення потреби в русі під час активного відпочинку;
 корекція фігури і маси тіла.
Використання спортивно-оздоровчої технології передбачає постановку
конкретних цілей і задач оздоровлення, розроблення та реалізацію програми фізичної
діяльності, а також дозволяє визначити рівень здоров’я військовослужбовця і провести
тестування рівня його фізичної підготовленості.
Крім того, серед найпопулярніших сучасних напрямів оздоровлення організму
виокремлюють:
 натуральне здорове і раціональне харчування (підтримання енергетичного
балансу організму, застосування харчових добавок);
 очищення (здійснюється виведенням відпрацьованих метаболітів, шлаків з
організму);
 фізична активність і фізичне тренування, включаючи в себе всі можливі
технології масового спорту і оздоровчої фізичної культури;
 рекреація (відпочинок і відновлення);
 режим навантажень і відпочинку;
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 психічне оздоровлення.
Висновок. Існуючий стан фізичної підготовки військовослужбовців потребує
активного впровадження у цей процес спортивно-оздоровчих технологій для
популяризації здорового способу життя. Це дозволить сформувати здорову, сильну та
впевнену особистість військовослужбовця і може бути запорукою його успішної
трудової діяльності, що є одним із пріоритетних напрямів соціального розвитку нашої
країни.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ЗАКЛАДАХ СПОРТИВНОЇ ОСВІТИ
В статті розглянуто основні принципи, методи та показники використання
здоров’язбережувальних технологій у закладах спортивної освіти. Також розглянуто
методи реалізації складових здоров’я вихованця закладу спортивної освіти, а саме:
фізичної, психологічної та соціальної; процес навчання здоров’язбережувальним
технологіям, який складається з трьох етапів. Наприкінці статті відображено результат
використання здоров’язбережувальних технологій.
Ключові слова: здоров’язбереження, здоров’язбережувальні технологі, підлітки,
заклад спортивної освіти.
В статье рассмотрены основные принципы, методы и показатели использования
здоровьязсберегательных технологий в учреждениях спортивного образования. Также
рассмотрены методы реализации составляющих здоровья учащегося в заведении
спортивного образования, а именно: физической, психологической и социальной;
процесс обучения здоровьясберегающим технологиям, который состоит из трех этапов.
В конце статьи отражено результат использования здоровьясберегаюющих технологий.
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Ключевые слова: здоровьясохранение, здоровьесберегающие технологии,
подростки, заведение спортивного образования.
The article deals with the basic principles, methods and indicators of the use of healthsaving technologies in sports education institutions. Also discussed are the methods of
implementing the components of the student's health in the institution of sports education,
namely: physical, psychological and social; the process of training health-saving technologies,
which consists of three stages. The end of the article reflects the result of using health-saving
technologies.
Key words: healthcare, health-saving technologies, adolescents, establishment of
sports education
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку суспільства відбувається
помітна тенденція погіршення здоров’я дітей. Даній тенденції сприяє збільшення
екологічних проблем, неякісне харчування, зниження рівня життя сімей, медичного
обслуговування, прискорення темпу життя та зростання психологічного і емоційного
навантаження на дітей тощо. Окрім того, така негативна тенденція обумовлена
чинниками, що мають місце на рівні закладів освіти, а саме: емоційним дискомфортом,
спричиненим труднощами освітнього процесу, перевантаженням програмним
матеріалом, складнощами стосунків у системі учні–вчителі–батьки, недостатньою
руховою активністю, браком організації здорового дозвілля, раціонального харчування,
слабким упровадженням системи здоров’язбереження, відсутністю сформованої
мотивації на здоровий спосіб життя та культури здоров’я учнів. Це потребує
впровадження в практику роботи закладу спортивної освіти здоров’язбережувальних
технологій, які є важливою складовою здоров’язбережувального середовища і
передбачають взаємозв’язок та взаємодію всіх факторів освітнього процесу,
спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я дітей та підлітків. Стан здоров’я учнів
впливає на благополуччя та розвиток суспільства. Тому, питання щодо збереження
здоров’я набуває особливої актуальності.
Найбільший негативний вплив на здоров’я дитини чинить середовище, в якому
вона розвивається. Пагубні звички батьків, суспільства, суттєво впливають як на стан
здоров’я дитини, так і на майбутнє ставлення її до цієї проблеми. Негативний вплив на
стан здоров’я дітей має збільшення обсягу розвиваючої інформації, яку отримують
підлітки, що впливає на збільшення розумового навантаження.
Величезне значення для здоров’я дитини відіграють дозовані фізичні
навантаження. Любов до спорту і активного способу життя необхідно також
прищеплювати з дитинства.
Питання здоров’язбережувальних технологій, у зв’язку зі своєю актуальністю,
широко представлена у сучасних дослідженнях українських та зарубіжних вчених.
Зокрема, О. Богініч [2], Л. Волошина [5], Н. Денисенко [6, 7], О. Івахно [9],
В. Оржеховська
[12]
та
інші
розглядали
поняття
та
класифікацію
здоров’язбережувальних технологій. Авторські розробки здоров’язбережувальних
технологій представили у своїх працях О. Байер [1], Н. Букрєєва [3], М. Єфименко [8],
Н. Семенова [13] та інші. Вивченням формування культури здоров'я особистості в
освітніх програмах та освітньому просторі закладів освіти займались О. Видюк,
Є. Диканова, В. Скуміна, О. Трещева.
Однак, питання впровадження та використання здоров’язбережувальних
технологій у закладах спортивної освіти не достатньо розглянуто у працях науковців.
Тому, враховуючи актуальність проблеми і її соціальну значущість, дане питання
потребує більш глибоко розгляду.
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Цілі статті: теоретично розглянути цілі, шляхи та методи використання
здоров’язбережувальних технологій у закладах спортивної освіти.
Виклад основного матеріалу. Діяльність вчителя та тренера у закладі
спортивної освіти щодня повинна бути орієнтована на формування у дітей стійкої
позиції, що передбачає визнання цінності здоров’я, почуття відповідальності за
збереження й зміцнення власного здоров’я, поглиблення знань, умінь та навичок,
пов’язаних з усіма складовими здоров’я (фізична, соціальна, психічна, духовна).
Реалізація фізичної складової здійснюється через: гімнастику, рухливі ігри,
спортивні вправи, змагання; контроль та самоконтроль за правильною поставою під час
занять у школі, ходіння тощо; використання вправ щодо профілактики сколіозу,
запобіганню гіподинамії; виконання дихальних вправ; виконання гімнастики для очей,
точковий самомасаж біологічно активних точок обличчя й голови; навчання народних
засобів оздоровлення та профілактики захворювань; знання свого особистого рівня
здоров’я; навчання щодо дотримання режиму навчання, харчування, праці, відпочинку.
Реалізація соціальної складової здійснюється через: створення умов для
самовираження дітей; стимулювання аргументації відповідей; заохочування ініціативи
дітей; розвиток інтуїції, творчої уяви; зосередження уваги на якості мовлення;
демонстрація правильного мовлення; використання матеріалу з інших сфер
життєдіяльності; використання дидактичного матеріалу; ініціація різноманітних видів
діяльності; здійснення взаємоконтролю; навчання дотримання правил спілкування в
групі, в громадських місцях; формування вміння уникати конфліктних ситуацій за
алгоритмом «Стій! Подумай! Прийми рішення!»; виховання гуманного ставлення до
людей з фізичними вадами.
Реалізація психічної складової здійснюється через: створення сприятливого
психологічного клімату на заняттях; дотримання позитивного мислення; демонстрацію
ненасильницьких засобів тренування; формування вміння керувати своїми емоціями,
почуттями; здійснення самооцінки, самоконтролю; здатність аналізувати наслідки дій
шкідливих звичок тощо; музикотерапію; кольоротерапію.
Реалізація духовної складової здійснюється через: навчання доброзичливого
ставлення до товаришів у групі, до відвідувачів закладу спортивної освіти, до
дорослих; навчання відповідальності за власні дії та вчинки; навчання висловлювати
свої погляди щодо здорового способу життя; навчання здатності бачити й сприймати
прекрасне в житті, природі, мистецтві, літературі; навчання усвідомлення життєвих
цінностей.
Цілям здоров’язбережувальних технологій відповідають принципи навчання, що
віддзеркалюють найважливіші та нагальні потреби суспільства. Загальнометодичні та
специфічні принципи існують в органічній єдності, створюючи систему. Вони
розкривають закономірності оздоровчої педагогіки.
Загальнометодичні принципи – це основні положення, що визначають зміст,
організаційні форми та методи навчального процесу відповідно до загальних цілей
здоров’язбережувальних освітніх технологій.
Серед специфічних принципів виокремлюють: принцип свідомості; принцип
активності; принцип наочності; принцип систематичності та послідовності; принцип
«Не зашкодь!»; принцип повторення; принцип поступовості; принцип доступності;
принцип індивідуалізації; принцип неперервності; принцип циклічності; принцип
урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; принцип всебічного та
гармонійного розвитку особистості; принцип оздоровчої спрямованості; принцип
активного навчання; принцип формування відповідальності дітей за своє здоров’я та
здоров’я навколишніх; принцип зв’язку теорії з практикою.
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Для досягнення мети здоров’язбережувальних технологій застосовуються такі
групи засобів:
 рухової спрямованості (фізичні вправи, динамічні перерви, лікувальна
фізкультура, рухливі ігри тощо);
 оздоровчі сили природи (сонячні та повітряні ванни, водні процедури,
фітотерапія, інгаляція, вітамінотерапія тощо);
 гігієнічні (виконання санітарно-гігієнічних вимог; особиста та загальна гігієна,
дотримання режиму дня та режиму рухової активності, режиму харчування та сну
тощо) [15].
Систематичний вплив на організм та психіку учнів може бути успішним лише за
умови доцільного використання методів здоров’язбережувального впливу. Розглянемо
більш детально методи, які застосовують у здоров’язбережувальних технологіях:
специфічні (притаманні тільки процесові педагогіки) та загально-педагогічні
(застосовуються в усіх випадках навчання та виховання). Серед специфічних методів на
основі існуючої педагогічної практики можна виокремити такі: оповідання, дидактичне
оповідання, лекція, демонстрація, ілюстрація, практичний метод, ситуативний метод,
ігровий метод, активні методи навчання тощо. У структурі методу виокремлюють певні
прийоми як його складові та окремі етапи під час реалізації.
Прийоми можна класифікувати наступним чином:
– профілактично-захисні (особиста гігієна та гігієна навчання);
– компенсаторно-нейтралізуючі
(оздоровча,
пальчикова,
дихальна,
коригувальна гімнастики; масаж, психогімнастика тощо);
– стимулюючі (елементи загартування, фізичні навантаження, прийоми
психотерапії та фітотерапії);
– інформаційно-навчальні (листи, що адресуються батькам, дітям, педагогам)
[15].
Використання методів та прийомів здоров’язбережувальних технологій
залежить від професійних здібностей тренера, його особистої зацікавленості; від
регіональних та місцевих умов. Тільки об’єднавши всі окремі підходи в єдине ціле,
можна створити оздоровчий освітній простір, де будуть реалізовані ідеї
здоров’язбережувальної педагогіки.
Мета всіх здоров’язбережувальних технологій – сформувати у дітей необхідні
знання, вміння та навички здорового способу життя, навчити їх використовувати
отримані знання в повсякденному житті.
Загалом процес навчання в умовах здоров’язберігальної педагогіки складається з
трьох етапів, які відрізняються один від одного як специфічними завданнями, так і
особливостями методики.
I. Етап початкового ознайомлення з основними поняттями та уявленнями. Мета
– сформувати елементарні уявлення про основні поняття здорового способу життя. II.
Етап поглибленого вивчення. Мета – сформувати повноцінне розуміння основ
здорового способу життя. Ш. Етап закріплення знань, умінь та навичок збереження та
зміцнення здоров’я та їх подальшого вдосконалення. Мета – сформувати навички
збереження здоров’я у повсякденному житті. Завдання кожного з означених етапів
можна вирішувати як одночасно, так і послідовно, оскільки вони всі тісно
взаємопов’язані.
У закладі спортивної освіти найбільш доцільними є технології, які: мають за
основу комплексний характер збереження здоров’я; беруть до уваги більшість
факторів, що впливають на здоров’я; враховують вікові та індивідуальні особливості
дітей; формують здоровий спосіб життя; контролюють виконання настанов, зміст яких
має здоров’язберігаючий та профілактичний характер; постійно покращують санітарно-
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гігієнічні умови закладу освіти, матеріально-технічну та навчальну базу, соціальнопсихологічний клімат у колективі відповідно до сучасних вимог; формують позитивне
ставлення дітей до закладу спортивної освіти, взаємоповагу та взаєморозуміння між
вчителями та учнями і дітей між собою; здійснюють періодичну оцінку ефективності
технології; залучають батьків до збереження та зміцнення здоров’я дітей; практикують
особистісне зорієнтований стиль навчання та стосунків з дітьми;  створюють освітнє
середовище, що забезпечує комфортні та безпечні умови життєдіяльності дітей та
вчителів.
Дослідженнями доведено, що ефективність формування здорового способу
життя вимагає активного залучення дітей до здоров’язбережувального навчального
процесу, формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження власного
здоров’я. Аналіз здоров’язбережувальної діяльності закладів освіти України дозволив
виділити складові моделі цієї діяльності. Вона має поєднувати такі форми і види
роботи:
 корекцію порушень соматичного здоров’я з використанням комплексу
оздоровчих та медичних заходів без відриву від навчального процесу;
 різноманітні форми організації освітнього процесу з урахуванням їх
психологічного та фізіологічного впливу на дітей;
 контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм організації освітнього
процесу; нормування навчального навантаження та профілактику перевтоми підлітків;
 медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, фізичного і
психічного розвитку дітей;
 розробку та реалізацію спортивних програм із формування навичок ведення
здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок;
 діяльність служби психологічної допомога тренерам та вихованцям у
подоланні стресів, стану тривоги;
 сприяння гуманному ставленню до кожної дитини;
 формування доброзичливих взаємин у колективі;
 заходи, що сприяють збереженню та зміцненню здоров’я тренерів та
вихованців, створення умов для їх гармонійного розвитку [15].
Ряд авторів виділяють такі фактори впливу на стан здоров’я вихованців закладу
спортнивноїосвіти:
 соціальні (соціальна орієнтація на здоровий спосіб життя, стійка мотивація до
здоров’язберігаючої поведінки, усвідомлена потреба у валеологічних знаннях та
навичках тощо);
 психолого-фізіологічні (функціональний стан організму, індивідуальнотипологічні особливості організму, відповідні погляди та переконання щодо здоров’я,
усвідомлення значущості здоров’я тощо);
 організаційно-педагогічні, які поділяються на організаційні (навчальний
процес, побудова розпорядку дня, режим рухової активності), процесуальні (освітній
стандарт, розумові та фізичні навантаження) та професійно-компетентнісні
(антистресова педагогічна тактика, мотивований, комплексний підхід тренера до оцінки
стану здоров’я учнів, використання здоров’язберігаючих технологій, систематичний
моніторинг стану здоров’я учнів, застосування адекватних діагностичних методик);
 управлінські (основні параметри функціонування здоров’язберігаючого
середовища закладу спортивної освіти, матеріально-технічні, фінансові, кадрові,
інформаційні, методичні ресурси тощо) [14].
Дані
фактори
поглиблюють
розуміння
сутнісних
характеристик
здоров’язберігаючого середовища, підкреслюючи необхідність комплексного підходу
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до його створення. Під час проектування здоров’язберігаючого середовища закладу
спортивної освіти необхідно забезпечити наступні педагогічні умови:
 розробку та затвердження здоров’язберігаючої концепції, формулювання
стратегічних цілей та завдань;
 здійснення діагностики та моніторингу стану здоров’я дітей;
 прилучення вихованців до основ здорового способу життя, формування
валеологічної компетентності;
 підвищення професійної компетентності тренерського складу в контексті
здоров’язберігаючої діяльності, формування культури здоров’я;
 змістовну взаємодію всіх суб’єктів педагогічного процесу (адміністрації,
вчителів, тренерів, психологів, медичних сестер, вихованців, батьків), визначення їхніх
обов’язків та відповідальності в реалізації програмних цілей [4].
Основними показниками ефективності функціонування здоров’язберігаючого
середовища закладу спортивної освіти є наступні:
 матеріально-технічна забезпеченість здоров’язберігаючого середовища, їх
відповідність санітарно-гігієнічним нормам;
 міжособистісні взаємини між суб’єктами освітнього процесу;
 стан фізичного та психічного здоров’я дітей та тренерів;
 показники рухової підготовленості вихованців, рівень професійної
компетентності тренерів, цілісність оздоровчих впливів та стабільність результатів [14].
Крім того, вважаємо, що здоров’язбережувальна система, повинна спиратись
на наступні, визначені вченими, дидактичні принципи, сутність яких розкрита у табл.
1.[11, с. 63–67; 16, с. 8–9].
Таблиця 1. Сутність принципів здоров’язбережувальної системи
Принципи
Сутність принципів
1
2
Усі відомості, що пропонуються вихованцям спортивної школи,
Науковості
повинні ґрунтуватися на науковому фактичному матеріалі у сфері
збереження здоров’я
Наукова інформація має бути логічно структурована, адаптована
Доступності
до сприймання дітьми різного віку
Супровід інформації, що надається дітям, демонстрацією,
Наочності
проведенням тренувань, прикладами з життя дітей, літературних
джерел, використанням художнього образного слова
Процес подання нових знань повинен базуватися на загальних
Системності та
знаннях, які вже мають діти, сприяти формуванню уявлень і
послідовності
понять щодо фізичної, психічної та соціальної сфер здоров’я
Розвиток, виховання і навчання повинні враховувати вікові
Вікової
особливості дітей, не створювати їм інтелектуальних, фізичних і
адресованності
моральних перевантажень
Кожен тренер закладу спортивної освіти повинен знати і
Урахування
враховувати індивідуальні можливості особистості, її фізичний
індивідуальних
розвиток, індивідуальні біологічні ритми, стан здоров’я,
особливостей
інтелектуальні, моральні якості
Теоретичні знання доцільно закріплювати на практиці, створивши
Активності
умови для самостійного пошуку фактичного матеріалу щодо
формування складових здоров’я
Гуманізації
Гуманізація взаємин між тренерами і вихованцями, турботливе
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ставлення до дитини
1
Демократизації
Інтеграції

Єдності вимог
ДНЗ і сім’ї

2
Усунення авторитарного стилю навчання здоров’язбереження,
сприйнятті здоров’я дітей як соціальної цінності
Процес здоров’язбереження не повинен бути штучною
надбудовою, його слід природно і органічно інтегрувати в
цілісний педагогічний процес
Усі причетні до процесу формування здоров’язбережувального
середовища
та
використання
підчас
тренувань
здоров’язбережувальних технологій повинні діяти спільно,
ставити вихованцям єдині погоджені вимоги, допомагали один
одному, відчували свою відповідальність

Отже, здоров’язбереження у спортивній освіті як процес передбачає розвиток,
виховання й навчання, що не наносить прямої або опосередкованої шкоди здоров’ю
дітей, створює безпечні й комфортні умови перебування дітей у закладі спортивної
освіти, забезпечує індивідуальну освітню траєкторію дитини, запобігання стресів,
перевантаження, втоми вихованців і тим самим сприяє збереженню й зміцненню
здоров’я.
Наслідком здоров’язбережувальної системи спортивної освіти повинно бути
індивідуальне здоров’я дитини, яке являє собою динамічний комплекс
психофізіологічних властивостей та якостей особистості, який спрямований на
самоудосконалення і здоровий спосіб життя [10, 62].
Як результат – здоров’язбереження у спортивній освіті можна виділити факт
привласнення і державою, і суспільством, і особистістю всіх цінностей, які
сформувались у дитини в процесі здоров’язбережувальної діяльності закладі
спортивної освіти. Результатом такої діяльності є надбання вихованцем:
 здоров’язбережувальної
грамотності,
тобто
оволодіння
науковообґрунтованими уявленнями про здоровий спосіб життя, способи формування,
збереження та зміцнення здоров’я тощо;
 здоров’язбережувальної культури – присвоєння на особистісному рівні
концепції здоров’я та орієнтація на здоровий спосіб життя в майбутньому;
 здоров’язбережувальної компетентності, під якою ми розуміємо інтегративну
якість особистості дитини, яка включає сукупність знань про людину і її здоров’я,
здоровий спосіб життя та безпечну поведінку; усвідомлення здоров’я як вищої життєвої
цінності; взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням;
удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я;
дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, режим дня, гігієнічний
догляд за тілом, загартування.
Таким чином, ефективність позитивного впливу на здоров’я вихованців закладу
спортивної освіти різних оздоровчих заходів визначається не хаотичністю методів, а
системною роботою за всіма напрямами.
Отже, створення здоров’язбережувального середовища – це процес, який
вимагає чіткого усвідомлення усіма суб’єктами освітнього процесу значущості
відповідального ставлення до власного здоров’я. Таке середовище має забезпечувати не
лише збереження та зміцнення здоров’я вихованців закладу спортивної освіти, а й
формування культури здоров’я. Лише злагоджена та змістовна співпраця закладу освіти
та родини у сфері здоров’язбереження зможе забезпечити успішну реалізацію
здоров’язбережувальних технологій, спрямованих на покращення стану здоров’я дітей.
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА
ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ТУРИЗМОМ
Оздоровча цінність туризму як для фізичного так і для психологічного здоров’я,
визначається перебуванням школярів в природних умовах, позитивній дії
різноманітних природних факторів у сполученні з фізичною діяльністю та подоланням
труднощів які зустрічаються підчас туристичного походу. Все це сприяє формуванню
особистісних якостей, повноцінному відпочинку, зміцненню здоров’я та
загартовуванню організму школяра. В умовах туристичної подорожі створюються
оптимальні умови для виховання морально-вольових якостей особистості – сміливості,
рішучості, наполегливості, ініціативності, дисциплінованості та терпіння.
Як стверджував автор Дехтяр В. Д., що регулярні заняття туризмом також
сприяють успішному розвитку таких цінних фізичних якостей та навичок як
витривалість, сила, спритність, вміння орієнтуватися на місцевості.
Незважаючи на висвітлення окремих компонентів даної проблеми, саме
формування особистісних якостей школяра в процесі туристичної подорожі, вивчено
недостатньо і потребує подальшого висвітлення.
Мета: здійснити теоретичний аналіз і систематизувати дані щодо визначення
особливостей формування особистості школяра підчас занять туризмом.
Залежно від складності й мети кожної конкретної подорожі, походу, їх можна
класифікувати як оздоровчі, пізнавальні, виховні, економічні, тренувальні та інші.
Дуже часто ці функції об’єднуються між собою в туристських подорожах.
Зважаючи на те, що туризм є одним із важливих засобів гармонійного розвитку,
зміцнення здоров’я, залучення широких мас населення до занять фізичною культурою,
оскільки туризм є засобом всебічної фізичної підготовки, утримує можливість рішення
цілого комплексу виховних, освітніх оздоровчих і спортивних завдань, гармонійно
розвиває особистість.
Туристична робота сприяє не тільки розумовому розвитку та розширенню
загальних поглядів, але й формуванню рухових і трудових навичок, розвитку
організаційних і комутативних здібностей, фізичного і морального загартування та
формування особистісних якостей. Сприяючи різноманітному розвитку основних
рухових якостей – витривалості, сили, спритності, гнучкості і швидкості. В процесі
формування особистості, туризм є одним із засобів підготовки школяра до майбутньої
життєвої діяльності.
Особистість школяра та його особистісні якості досить продуктивно
формуються підчас туристичної подорожі. Особистість школяра, його специфіка
діяльності, позитивні вчинки і дії викликають бажання удосконалюватися і всебічно
розвиватися.
Слід зазначити, що однією з найважливіших функцій туризму в сучасних умовах
є формування позитивних особистісних якостей. Саме в умовах туристичної подорожі
створюються оптимальні умови для виховання морально-вольових якостей особистості
школяра – сміливості, рішучості, терпіння, наполегливості, ініціативності,
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дисциплінованості. Виховання цих якостей є особливо важливим для кожного школяра
як незалежної особистості.
Сміливість – це здатність діяти у небезпечних для життя, здоров’я та престижу
людини ситуаціях, не знижуючи при цьому якості діяльності.
Під рішучістю розуміють здібність людини швидко приймати рішення і
приступати до його здійснення у значимій для неї ситуації, особливо, коли присутні
невпевненість та страх.
Сміливість та рішучість мають суттєве значення під час походів та подоланні
природних перешкод. Виховання цих якостей здійснюється постійно. Особливе
значення при цьому має поступове ускладнення вправ і підвищення вимог до їх
виконання: збільшення довжини маршруту, виконання вправ підвищеної складності та
ін.
Терпіння виявляється у здатності дитини підтримувати за допомогою
додаткового вольового зусилля інтенсивність роботи на заданому рівні при виникненні
внутрішніх умов, які заважають цьому. Мірою терпіння може бути час від моменту
появи втоми до відмови підтримувати зусилля на заданому рівні.
Наполегливість – це намагання досягти певної мети, не дивлячись на труднощі
або невдачі. Під час підготовки до походу необхідно створювати умови, які наближені
до похідних: ускладнювати рухові завдання, скорочувати інтервали відпочинку між
серіями навантажень, вимагати виконання роботи до кінця, збільшувати кілометраж
походів вихідного дня та швидкість проходження маршруту.
Ініціативність – проявлення творчості в діяльності, внутрішнє намагання до її
нових форм.
Зважаючи на сказане вище можна зробити висновок, що особистість
характеризує собою особливу якість, що школяр здобуває в системі суспільних
відносин на основі діяльності, спілкування і пізнання. Треба відзначити, що саме
свідома, активна діяльність є основою формування його особистості, а саме позитивних
особистісних якостей. Сформована особистість характеризується сформованими
поглядами і переконаннями, моральними вимогами й оцінками, свідомо поставленими
цілями, умінням керувати своїми вчинками, своєю діяльністю. Будь-які якості і
властивості особистості здобувають характер в залежності від того, в системі яких
моральних відносин вони формуються і на досягнення духовних цінностей спрямованні
- суспільних чи індивідуалістичних.
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА
ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ`Я
На сьогоднішній день проблема рухової активності людини стає однією з
актуальних. Це пояснюється тим, що стан здоров’я населення, а саме молоді,
прогресивно погіршується. Не зважаючи на постійну роботу над покращенням системи
фізичного здоров’я у вузах, проблема залишається поки не вирішеною.
За останні роки обсяг навчального навантаження студентів університетів
настільки зріс, що, на думку Г. Л. Апанасенка, загрожує через малорухомість
обмеження м’язових зусиль, стати причиною захворювань різних систем організму.
Враховуючи об’єктивну потребу та соціальну значимість якісної підготовки
майбутніх спеціалістів, обрано тему дослідження – «Рухова активність студентів як
засіб збереження та відновлення здоров’я».
Мета роботи полягає в науковому обґрунтуванні
особливостей рухової
активності щодо збереження здоров’я студентів та дослідити їхній рівень фізичної
активності.
Об’єкт дослідження – здоров’я студентів.
Предмет дослідження – рухова активність студентів.
Методи дослідження: теоретичні : аналіз документів, які регламентують процес
рухової активності студентів; вивчення, аналіз, порівняння, узагальнення наукових
джерел із метою встановлення стану розробки досліджуваної проблеми; емпіричного
рівня: анкетне опитування; математичної статистики : обробка матеріалів.
Наукова новизна полягає в уточненні та конкретизації відомих даних,
поширенні відомих результатів на новий клас об’єктів.
Практичне значення роботи полягає у дослідженні рівня рухової активності
студентів вищого навчального закладу.
Рухова активність — це сумарна величина різноманітних рухів за певний
проміжок часу (годину, добу). Наприклад, добова рухова активність — це сума рухів,
виконаних протягом дня [1, с.26].
Добова рухова активність залежить від індивідуальних особливостейлюдини,
соціально-економічних умов життя, кількості вільного часу й характеру його
використання, доступності спортивних споруд.
Існують певні гігієнічні принципи рухової активності: оптимальний руховий
режим з урахуванням біологічної потреби організму в русі, його фізичних
можливостей, віку, стану здоров’я; систематичність занять і поступове збільшення
навантажень; дотримання правил особистої гігієни під час занять фізичною культурою
[1, с.26].
Рухова активність складається із рухів, які є однією із необхідних умов життя.
Вона покращує здоров’я, підвищує працездатність, забезпечує різносторонній
гармонійний розвиток, функціонування серцево-судинної, гормональної, дихальної та
інших систем організму.
Експерти ВООЗ називають брак фізичної активності – новою епідемією, яка
загрожує майбутньому людства, і всіляко намагаються змусити людей рухатися. На
сьогоднішній день ВООЗ відносить до фізичної активності не тільки цілеспрямовані
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заняття різними видами спорту, а й ігри, домашню роботу і взагалі будь-який рух тіла,
вироблений скелетними м’язами.
Для визначення рівня рухової активності студентів нами було проведено
дослідження, в якому взяли участь студенти Національного технічного університету
«Харківського політехнічного інституту».В основу методологічного підходу в даній
роботі покладено адаптовану нами анкету «Визначення рівня рухової активності» [2].
Як свідчать результати дослідження, лише 5% опитуваних студентів роблять
вранці зарядку. На питання « Як ви ставитесь до спортивного способу життя?» 100%
респондентів відповіли, що добре. Проте, 50% студентів вважають, що головною
причиною нехтування сучасної молоді фізичними навантаженнями є зайнятість, 30%
впевнені, що через лінь, а 20% – із-за відсутності інтересу.
В процесі проведення анкетування нами було поставлено мету визначити рівень
рухової активності студентів. За результатами дослідження було встановлено, що лише
5% опитуваних мають рівень рухової активності «відмінно», це в свою чергу означає,
що із 20 студентів лише 1 людина активно займається спортом, приймає участь у
фізкультурно-оздоровчих заходах, не користується ліфтом та займається фізкультурою
в університеті. Між тим 60% респондентів має рівень рухової активності – «добре», а
35% студентів мають результат – «задовільно». Студентів з рівнем рухової активності
«незадовільно» – не виявлено.
Слід відмітити, що в опитування взяли участь більший відсоток юнаків, чим
дівчин, тому, що більшу чисельність студентів Національного технічного університету
становить саме чоловіча стать. Це в свою чергу означає, що результати дослідження
могли б мати іншу статистику, якби в опитуванні прийняли участь більша кількість
дівчин.
Отже, підсумовуючи вище сказане, ми хочемо закликати студентів займатися
руховою активністю, адже вона покращує здоров’я, підвищує працездатність,
забезпечує різносторонній гармонійний розвиток, функціонування всіх систем
організму, активізує нервово-м’язовий апарат і механізми передачі рефлексів із м’язів
на внутрішні органи. Також рухова активність впливає на психологічне та соціальне
благополуччя людини. Фізично активна людина має значно більше шансів бути
психічно здоровою й соціально успішною.

1.
2.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Сьогодні завдяки науково-технічному прогресу відбувається інформатизація
суспільства. Завдяки активному провадженню інновацій та технологій у повсякденне
життя відбувається трансформація різних галузей людської діяльності, зокрема освіти.
З раннього дитинства сучасна людина опиняється в інформаційному полі, вона не
може жити без інформації, сприймаючи її через безліч каналів, і на основі її виробляє
власну стратегію та тактику поведінки. Інформація, яка надходить крізь інтернетресурси, соціальні мережі, відео- та медійні сервіси створюють своєрідний
інформаційний простір, в якому людина, виробляє певний світогляд щодо життя,
способу життя, стилю життя, типів поведінки тощо, хоча, інформація з інтернетресурсів носить здебільшого несистематизований, а часом і суперечливий характер [13]. Саме тому досить актуальними є питання вивчення інноваційних технологій
формування здоров’я та здорового способу життя від авторитетних джерел інформації,
зокрема в системі класичної дистанційної освіти.
Викладачі кафедри фізичного виховання та спорту працюють над створенням
відкритого дистанційного курсу на базі LMS Moodle, зокрема з питань формування
здорового способу життя в межах факультативної дисципліни «Фізичне виховання»,
який виконуватиме ряд освітніх та інших завдань, зокрема:
 освітню – бо це навчальний ресурс з питань фізичного виховання та спорту,
який містить необхідні допоміжні електронні матеріали з питань фізичного виховання
та здорового способу життя, посилання на інформаційні джерела, відеоролики та кліпи
НОК України тощо;
 соціально-педагогічну – виявляє інтереси і потреби людей в різних видах
спортивної діяльності шляхом анкетування студентів, залучаючи молодь до участі в
різних спортивних та оздоровчих товариствах та спілках з питань формування
здорового способу життя;
 організаційну – здійснює організаційну роботу щодо формування спортивної
діяльності та здорової життєдіяльності, залучаючи державні структури та установи
спортивно-оздоровчого спрямування, надаючи різні види допомоги, проводячи різні
заходи у цьому напрямі;
 профілактичну – реалізує механізми впливу шляхом використання
медіасервісів (педагогічні, психологічні, медичні, валеологічні) з метою попередження
та подолання негативних явищ, організує надання допомоги тим, хто її потребує;
 комунікативну – встановлює контакт з особами шляхом спілкування на
форумах, обмін інформацією, визначає єдину стратегію взаємодії, сприйняття та
розуміння певної проблематики;
 діагностичну – здійснює діагностику рівня здоров’я сучасними засобами
валеологічної діагностики, що є безпосередньо у відкритому курсі «Моє здоров’я» та
здійснює відповідну консультацію з приводу формування здоров’я та здорового
способу життя з фахівцями, які керують курсом;
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 консультаційну – організовує консультаційну діяльність шляхом отримання
консультацій від тренерів та викладачів з питань профілактики здоров’я та адаптації
особистості до умов навчання в Університеті з приводу фізичного виховання та спорту.
Інноваційні технології формування здорового способу життя в системі класичної
дистанційної освіти впроваджуються шляхом відвідання студентами секцій з фізичного
виховання в межах реалізації спортивно-орієнтованого фізичного виховання, он-лайн
трансляцій спортивно-змагальної діяльності, пропаганди здоров’я та здорового способу
життя шляхом використання відкритого курсу «Моє здоров’я» та активної роботи
програми «Здоров’я студентів». Триває педагогічне дослідження щодо оцінки
ефективності використання відеосервісів в процесі формування здорового способу
життя в системі класичної дистанційної освіти, яке впроваджується на каналі E-learning
Open Karazin на сервісі YuoTube Інституту післядипломної освіти та заочного
(дистанційного) навчання, на якому розміщені дидактичні засоби навчання
(відеосервіси) задля формування здорового способу життя серед студентів. Показники
переглядів за даними аналітики каналу вказують на те, що впровадження дидактичних
відеороліків з питань здорового способу життя («Спорт і житті Каразинського»,
«Лікувальна фізкультура для всіх та кожного», «Оцінка стану здоров’я в домашніх
умовах») та «Олімпійські цінності», створені за підтримки НОК України, має
позитивне значення.
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
КАК ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Под «здоровьем» человека понимается не только его биологическое здоровье, но
и психическое, социальное и духовное.
Что понимается под «экологической безопасностью»? Так как в человеке
различают три уровня – животный, социальный и духовный, то можно выделить и три
смысла/уровня понятия «экологической безопасности». Во-первых, безопасность на
уровне биологического выживания как вида класса гуманоидов. Во-вторых, на уровне
социальной организации – сохранности существующей цивилизации с её техникотехнологическими и культурными достижениями. И, в-третьих, безопасность на уровне
сохранения духовно-моральных ценностей, делающих человека Человеком,
продвигающих его к превращению в особую сущность, подобно превращению
гусеницы в бабочку, за счет увеличения разумности, осознанности, искренности,
познания законов Вселенной и смысла своей жизни. Духовная зрелость человека
заключается в степени искренности его чувств, ответственности за свои поступки и в
отсутствии страха Смерти. Духовная зрелость Человека – основа его экологической
безопасности, сохранения его жизни на планете. Человек – творение Вселенной. И
насколько он это осознает, настолько он духовно зрел и защищен от невзгод.
В целом, в факторы экологической безопасности следует включить:
1) индивидуальное здоровье человека и общественное здоровье Человечества;
2) нравственно-моральные ценности цивилизации;
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3) мировоззренческую картину Мира (которая на ~80% определяет здоровье
Человека);
4) концептуальную власть религий и идеологий;
5) воздействие производственно-экономической деятельности на природу
планеты.
Здоровье человека в его широком смысле является фундаментом его
экологической безопасности.
Любая система состоит из элементов, и её качество зависит от качества этих
элементов. Качество экосистемы «планета Земля – Человечество» определяется
состоянием как самой планеты, так и качественным состоянием Человечества.
Человечество, как подсистема, само состоит из элементов – множества индивидуумов,
качественное состояние которых обусловлено их индивидуальным здоровьем.
Наступило время Глобальных Перемен – и для планеты, и для Человека. Для
планеты – это время очередного цикла её роста, расширения её объема, «взросления».
Планеты растут и превращаются в звезды [1]. Для Человечества – это слом старой
цивилизации и формирование новой, изменение морально-духовного климата на
планете, переход её ноосферы в новое состояние [2]. Планеты и гуманоиды тесно
связаны между собой. Революция в науке о мозге, обусловленная его
нейропластичностью [3], имеет прямое отношение к экологии человека на планете, к
его выживанию в будущих перестройках планеты, которая растет как подросток, и
которая собирается в ближайшем будущем перейти в свое очередное новое состояние.
Человеку нужно подготовиться к этим изменениям – и внутренне (душой), и внешне
(биотелом). Именно от людей зависит, будет ли реализован «мягкий» вариант перехода
планеты в новое её состояние, или «жесткий» – через серию глобальных катастроф и
потопов. Энергетический каркас Земли изменился на сегодня на 80%, Солнечной
системы – на 70%, Галактики – на 50% и нашей Вселенной – на 20% относительно
состояния 1990 года Мы вошли в новые энергии и состояния, выстроились новые
Реальности/структуры и потому мы сегодня живем в Переходной Период: у каждого
своя реальность. Соответственно, средняя частота вибраций клеток биотела обычного
человека выросла с ~80 герц в 1990 г. до ~130 герц. Аналогично выросла и частота
вибраций в околоземной атмосфере (частота Шумана) с 7.8 Гц до 26 Гц [4].
Люди – часть Природы. И уже своим присутствием мы участвуем в её
изменениях – и как объекты, и как субъекты этих изменений. Природа/Космос
постоянно меняется. Это её абсолютный, основной закон. Причем изменения
состояния любого объекта – от атома, планеты до Космоса в целом – идут от
одного состояния до противоположного и обратно к квазиисходному за счет
постоянного сдвига в параметрах на каждом шаге изменений. Это – открытоцикличный процесс, как смена времён года на Земле. Закон Изменений рассмотрен
детально в нашей монографии [2]. Для сегодняшней человеческой цивилизации
процесс изменений идет в сторону технического прогресса и нарастания «вещизма»,
потребления, жажды денег и материальных благ, агрессии, демонизации морали. А так
как мы «уже вошли в сферу новых Космических Энергий (в 100 тыс. раз превышающих
энергии начала 90-х годов прошлого столетия), стало крайне необходимым
пересмотреть не только вопросы подхода к здоровью человека, но и активно
действовать» [4]. Импульс, идущий из Космоса, усиление его энергий на Земле
преломляется в сознании людей в разных плоскостях, в частности, в стремлении к
оздоровлению и омоложению, что отражено в литературе. Улавливая этот импульс,
экология человека в лице своих представителей В. П. Казначеева, Ю. Одума и других
[5] ставит своей задачей совершенствование Homo sapiens. В связи с этим, мы и
предлагаем нацелиться на перепрограммирование собственного организма на его
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оздоровление и омоложение, считая это одной из важнейших задач экологической
культуры, основой экологической безопасности в Эпоху Водолея. Ведь при такой
работе над собой будут меняться не только биологические, психосоматические
показатели организма, но и его социальные и духовно-этические параметры.
Наше здоровье, долголетие, старение и смерть обусловлены программами,
заложенными в организме Природой и социумом. Можно ли воздействовать на них
своей волей и перепрограммировать на новые программы, заданные самим человеком?
Можно ли стать творцом своей судьбы, исправляя свои допущенные ошибки,
заблуждения, неразумные действия? Можно! Если не лениться и не упорствовать в
своей глупости, обогащаясь знаниями. Многовековые опыты йогов, эксперименты в
этом направлении науки за последние полсотни лет, зафиксированные в виде новых
научных дисциплин – нейрофизиологии, нейробиологии и др., а, главное, активизация
космических энергий Нового Времени, дают надежду на положительное решение
поставленной задачи: перепрограммирование собственного организма на
оздоровление, омоложение, долголетие для созидания счастливой жизни на Земле.
Большинство ученых решение этой задачи связывает с генной инженерией –
воздействием на ДНК и клетки с помощью приборов и техники. Мы же сторонники
того направления, которое предлагает решение этой задачи собственными усилиями
самого человека.
Любая программа – это энергоинформационная структура, созданная на
соответствующем носителе, или в соответствующем объеме среды объекта. Т.е.
программа имеет и информационное содержание, и энергетическую основу с вектором
действия, сплавленные в единую структуру/образ. К примеру, произнося словесную
установку/программу (мысленно или вслух): «Я хочу и буду всегда абсолютно
здоровым и 18-летним!», мы задаем своему организму план действий, создаем
соответствующий образ себя (вспомним себя в молодости) и наполняем его
энергией/эмоцией. При многократном повторении эта программа впечатывается в
структуры «мозга-эфиромозга-ума», воздействуя на ДНК, клетки, органы и на организм
в целом.
Программированием индивида с момента его рождения занимаются все, кому не
лень: родители, семья, «улица», школа, коллектив, государство, природное окружение.
Его программируют/нацеливают на успех, работу, деньги, власть, карьеру, но
практически не программируют на благоговение перед Жизнью, на любовь к Миру, на
омоложение, воспринимая старение и смерть как естественное течение жизни. Редко
кто, как Леонард Орр, призывают: «Бросьте привычку умирать!», либо, как Гала Квин:
«Стареть не модно!», или как Г. Н. Сытин: «Я создаю бессмертное физическое тело».
Здоровье человека обусловлено его физическим, интеллектуальным и духовным
потенциалом и условиями его взаимодействия с внешней средой. Оно считается
основной социальной ценностью, являясь фундаментом всех остальных социальных
ценностей. Социальным институтом, ответственным за здоровье человека, считается
система здравоохранения, практической и научной основой которой является
медицина. Но – парадокс: медицина нацелена на болезнь, т.е. на изучение нарушения
здоровья, а не на развитие науки о здоровье.
Что делать? Т.к. «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», то
получается, что индивид должен сам озаботиться своим здоровьем, а не уповать на
медицину и врачей, поддерживать его, не доводить себя до болезни. Появилась и наука,
названная валеологией, изучающая здорового человека. На Украине центрами развития
валеологии стали Киев (Г. Л. Апанасенко) и Харьков (М. С. Гончаренко). Однако в
настоящее время кафедры валеологии находятся под угрозой закрытия со стороны
нынешнего Министерства здравоохранения Украины.
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Как очень правильно пишет Л. А. Попова, д.м.н., проф. кафедры санологии
НМАПО П. Л. Шупика: «Человека нужно не столько лечить, сколько учить правильно
жить» [6].
Известное в народе воздействие эмоций и мыслей, т.е. психики, на состояние
биотела, на здоровье человека («Бог шельму метит»), сто лет назад было признано
наукой и зафиксировано в медицине в виде термина «психосоматика», предложенного
в 1918 году Хайнрофом (K. Heinroth). Мысль – самое сильное лекарство (вспомним
эффект плацебо). И при том – бесплатное!
С позиций науки информатики полевой/энергоинформационный аспект (душа)
является ведущим относительно вещественного/биологического компонента (биотела),
что достаточно полно раскрыто в монографии д.т.н., профессора МГУ Н. В. Селезневой
[7].
Выводы. Таким образом, увеличение потока энергий на планету,
пронизывающих организм человека, требует его адаптации и перепрограммирования
под эти качественно новые энергии. Главные наши враги на пути к омоложению и
оздоровлению – лень и неверие в свои силы! Главный инструмент экологической
безопасности – знания о системе «планета-Человек».
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ЛУЖНА ФОСФАТАЗА ЯК ІНДИКАТОР ВІКОВИХ ЗМІН
КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ
Одним з важливих моментів пристосування організму до навколишнього
середовища є рух. Він здійснюється системою органів, до яких належать кістки, їх
з’єднання і м’язи, що об’єднані в єдине ціле – апарат руху, або опорно-рухову систему.
Усі кістки, з’єднані між собою різними видами сполучної тканини, утворюють скелет –
пасивну частину апарату руху, а прикріплені до кісток скелетні м’язи – його активну
частину.
Кісткова тканина дитини містить більше води і органічних речовин і менше
мінеральних речовин, ніж у дорослих. У новонароджених зола становить 1/2 маси
кістки, а у дорослих - 4/5. З віком вміст в кістки гідроксиапатиту (основного її
мінерального компонента) збільшується. Окістя у дітей більш товсте, ніж у дорослих, в
результаті чого при травмі виникають піднадкостнічні переломи за типом "зеленої
гілки". Функціональна активність окістя у дітей суттєво вище, ніж у дорослих, що
забезпечує швидке поперечне зростання кісток.
Нашими попередніми дослідженнями показано, що активність лужної фосфатази
(ЛФ) слини може використовуватися як ефективний метод для об’єктивної оцінки
стану організму людини. Перевагами цього засобу є неінвазивність, простота взяття
проб і проведення аналізу, можливість одночасного обстеження великої кількості
людей. Зміна ферментативних показників слини характеризує стан обміну речовин,
тому доцільно використати ці показники при оцінюванні особливостей фізіологічного
стану організму. Так, активність ЛФ у школярів Запоріжжя була вищою, ніж в учнів
харківських шкіл. Спостерігались також певні вікові зміни в активності цього ферменту
(табл. 1).
Таблиця 1. Активність ЛФ у слині дітей різних місць проживання(ммоль/год л)
Вік, років
Харків
Запоріжжя
329,4±9,7
264,6±16,62*
6–8
n=37
n=26
340,3±22,6
430,5±21,18*
11–12
n=25
n=29
344±8,92
427±29,8*
16–17
n=10
n=27
Примітка: *– р < 0,05 відносно до рівня ферменту слини в групах, що
порівнювалися.
Об’єктом дослідження стали індикатори вікових змін на молекулярному рівні.
Предметом нашого дослідження є активність лужної фосфатази щурів 1- та 3міс. віку в біосубстратах з різним типом енергетичного обміну.
Метою дослідження є оцінка активності лужної фосфатази в сироватці крові,
печінці та серці піддослідних тварин 1- та 3- міс. віку.

66

Лужна фосфатаза – лужна фосфогідролаза моноетерів ортофосфорної кислоти,
фермент, присутній у кожному органі, найбільше виробляється в печінці, кістках,
кишечнику, ендометрії (плаценті), легенях. ЛФ) є цинковмісним металопротеїном, який
бере участь у мінеральному обміні. Вона розщеплює ефіри ортофосфорної кислоти з
утворенням неорганічного фосфору. Крім кісткової тканини, лужна фосфатаза
міститься у печінці, кишечнику, нирках і плаценті. Розташовується ЛФ на поверхні
цитоплазматичних мембран; наявність изоформ ЛФ в сироватці крові пов’язано з тим,
що в організмі людини біосинтез ферменту кодують три гени: печінковий, кістковий і
нирковий. Сироваткова лужна фосфатаза має змішане походження: кістково-печінковокишкове. Активність ферменту зростає у дітей в періоді швидкого зростання, у жінок –
в останньому триместрі вагітності, після менопаузи. У молодняку великої рогатої
худоби переважає кістковий ізофермент, а кишковий знаходять лише при патології.
Робота виконана на 15 щурах самцях лінії Wistar, віком 1 міс. масою 45-77 г та
віком 3 місяці масою 192-276, які перебували на стандартному раціоні віварію
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з вільним доступом до
води.. Експериментальні дослідження проводилися у весняний період (березень –
квітень). Тварини були поділені на 2 групи: перша (8 особин) – віком 1 міс, друга (7
особин) – віком 3 міс. Тварини декапітувались під ефірним наркозом. Всі процедури
виконували з дотриманням біоетичних принципів роботи з лабораторними тваринами
згідно Гельсінської декларації про гуманне ставлення до тварин.
Активність лужної фосфатази проводили уніфікованим колориметричним
методом за допомогою наборів фірми «Філісіт-діагностиика».
Результати дослідження обробляли із застосуванням персонального комп’ютера
за допомогою статистичного пакету прикладних програм Statistica 6.0 for Windows.
Статистичний аналіз проводили, користуючись критерієм Стьюдента (t). Для роботи
використовувався комп’ютер на базі Intel Core 2 Duo з операційною системою
Windows XP (Microsoft, США).Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою
комп’ютерних програм Origin 4.0 та Microsoft Excel (Microsoft Office, 2007).
Вірогідними вважали відмінності, в яких імовірність статистичної похибки – Р<0,05.
За результатами проведених досліджень активність лужної фосфатази в
сироватці крові щурів 3−місячного віку перевищувала показники 1−місячних тварин у
2,3 рази (табл.2).
Табл. 2. Активність лужної фосфатази в сироватці крові щурів різного віку
(нМоль/с×л)
Вік
1 міс.
3 міс.
Активність ЛФ

159,7
365,7*
n =7
n=5
Аналогічно активність лужної фосфатази в серці щурів 3−місячного віку
перевищувала показники 1−місячних тварин у 2,7 рази (табл. 3).
Табл. 3. – Активність лужної фосфатази в органах щурів різного віку (нМоль/с×г
тк.)
Вік
Активність ЛФ в
серці
Активність ЛФ в
печінці

1 міс.
2,65
n =8
1,11
n =6

3 міс.
7,18*
n=6
1,25
n=6

Натомість активність лужної фосфатази в печінці щурів 3−місячного віку
перевищувала показники 1−місячних тварин лише на 12,6% (табл. 3).

67

Таким чином, в сироватці крові та серці щурів 3-місячногго віку активність
лужної фосфатази є значно вищою, ніж у 1-місячних тварин, що співпадає зі змінами
активності цього ферменту в слині дітей, які спостерігалися нами раніше. Активність
досліджуваного ферменту в печінці не зазнала статистично значущих змін.
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МЕТОД БІОТЕСТУВАННЯ
В ОЦІНЦІ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Вода – найпоширеніша сполука у природі, що є розчинником для багатьох
речовин. Природна вода містить численні розчинені речовини – солі, кислоти, луги,
гази (вуглекислий газ, азот, кисень, сірка), але, на жаль, тепер там містяться ще й
відходи промислових підприємств і нерозчинні частки мінерального і органічного
походження. Властивості та якість води залежать від її складу і концентрацій речовин,
що в ній містяться.
Біоіндикація – це оцінка якості середовища та його окремих характеристик за
допомогою живих об’єктів. Для визначення змін середовища під дією антропогенних
факторів складаються списки індикаторних організмів. Біологічний метод оцінки стану
водної системи дозволяє вирішити такі завдання, які за допомогою гідрофізичних і
гідрохімічних методів неможливо вирішити [1]. Біологічні методи вивчення якості води
дають комплексну оцінку якості, що впливає на взаємодію різних залежних речовин і
може допомогти в тому випадку, коли речовини мають мінливу потужність та мають
непостійний хімічний склад.
Установлено, що біоіндикатори мають ряд переваг перед хімічними методами
оцінки стану навколишнього середовища, а саме:
а) вони об’єднують вплив усіх без виключення біологічно важливих впливів і
складових навколишнього середовища в цілому, включаючи й інші антропогенні
складові;
б) в умовах хронічних антропогенних навантажень біоіндикатори можуть
реагувати навіть на відносно слабкий вплив наслідків кумулятивного ефекту;
в) стає необов’язковим застосування дорогих і трудомістких фізичних і хімічних
методів для виміру біологічних параметрів;
г) живі органічні засоби постійно присутні в оточенні людини і реагують на
слабкі і короткочасні вибухи токсикантів, які не можуть реєструватися за допомогою
автоматичної системи контролю з періодичними відмовами від аналізу;
д) вказують на шлях і місце скупчення в екологічних системах різного роду
зароджуваного ядра токсикантів, можливі шляхи їх потрапляння в їжу людини;
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е) дають змогу судити про ступені значущості будь-яких синтезованих людиною
речовин для живої природи і для себе самої, при цьому дає можливість контролювати
їх діяльність;
ж) допомагають нормувати допустиме навантаження на екосистеми, що
розрізняються за своєю стійкістю до антропогенного впливу, бо однаковий склад і
обсяг забруднення може привести до різних реакцій природних систем в різних
географічних зонах [2].
При оцінці й обчисленні результатів спостереження за гідрохімічним
показником можна отримати дані досліджень зі стандартними показниками якості
води, встановленими нормативними документами. Використання для оцінки якості
води тільки гідрохімічних показників має свої недоліки [3].
Фітоіндикація останнім часом стає все більш актуальною і затребуваною. Міське
середовище – джерело великого комплексу різноманітних речовин. Рослини, які
відчувають антропогенний пресинг протягом довгих років, реагують на всю сукупність
компонентів техногенного середовища, на відміну від вузькоспеціалізованих хімічних
методів і фізичних приладів аналізу.
Техногенне середовище діє на живі організми, в тому числі і на людину, в
найрізноманітніших поєднаннях, комплексно. Цей інтегральний вплив можна
оцінювати тільки за реакції живих організмів або цілих спільнот. Прогноз дії на
людину отруйних речовин буде правомірний при застосуванні не лише аналітичних
методів, але й біологічних.
Таким чином, контроль якості навколишнього середовища з використанням
біологічних об’єктів в останні десятиліття сформувався як актуальний науковоприкладний напрямок.
Таким чином, з вищесказаного можна зробити висновок, що методи біоіндикації
є важливими в проведенні екологічного моніторингу, що вони в останній час отримали
широке визнання і розповсюдження. Переваги застосування такого методу як
біотестування полягають у ефективності, низькій вартості проведення експерименту,
відносно малій тривалості досліду, простоті культивування тест-об’єктів. Також
реакція живих організмів дозволяє оцінити техногенний вплив на навколишнє
середовище в показниках, які мають біологічну основу. У тому числі необхідно
розуміти, що біоіндикація заснована на тісній взаємодії живих організмів з умовами
середовища, в яких вони мешкають. Зміни цих умов, наприклад, підвищенні
концентрації солей або рН води, зміна газового складу можуть призвести до знищення
певних видів організмів, найбільш чутливих до цього показника, що і буде вказувати на
індикаційні можливості цього виду.

1.
2.
3.

Список використаних джерел
Ольхович О. П., Мусієнко М. М. Фітоіндикація та фітомоніторинг: метод. рек. К. :
Фітосоціоцентр, 2005. 64 с.
Гроховська Ю. Р. Фітоіндикація антропогенного забруднення водних екосистем :
дис. канд. с.-г. наук: 03.00.16. Рівне, 2002. 155 с.
Методы биотестирования вод / Под ред. А. Н. Крайнюковой. Черноголовка: Ин-т
проблем химической физики, 2004. – 127 с.

69
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І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
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МОНЕТАРНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ
Гроші це соціально – психологічне явище яке впливає на розвиток особистості
підлітків. Існує прямий зв’язок між соціально-психологічними характеристиками
особистості та її ставленням до грошей. Монетарні соціальні установки – це група
соціальних установок, яка утворюється в результаті накопичення досвіду поводження з
грошима і взаємодії з іншими людьми з приводу грошей, пов’язана з умовами, в яких
людина діє і задовольняє монетарні потреби. Психологія грошей є напрямком
психології, що вивчає відношення людини до грошей і до інших людей в зв’язку з
грошовими відносинами, а також вплив грошових чинників на поведінку людини,
зокрема на прийняття рішень. Існують різні типи особистості за монетарними
відносинами.
Монетарні установки підлітків та їх зв’язок з соціалізацією мало вивчені в
наший країні. Є ряд питань, які викликають інтерес у вчених: які чинники впливають
на процес формування монетарних цінностей у підлітків? Що таке психологічна
зрілість підлітків та чи пов’язана вона з грошами?
Існує два підходи вивчення проблеми ставлення до грошей: із загальнопсихологічної позиції ставлення особистості та з позиції грошових установок.
В Україні процес формування ставлення до грошей, на думку психологів
формується під впливом різних тенденцій. Першою тенденцією вважається традиційна
економічна свідомість, пов’язана з ідеєю соціальної рівності. До другої тенденції
зараховується радянський менталітет, в якому закладений образ грошей як засіб
експлуатації і нерівності, якого потрібно позбутися. Третя – це вплив західного
економізму, який ставить грошові відносини в центр суспільства. Та четверта тенденція
– це кризовий характер економіки. Взаємодія цих чотирьох тенденцій і визначає
особливий тип монетарної культури суспільства.
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Дослідження чинників, які формують монетарні цінності у підлітків,
проводилися на вибірці з 28 учнів 9-го класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №151 Харківської міської ради Харківської області. Для психодіагностики
використовували наступні тести:
методика для вивчення соціалізації особистості учня (розроблена професором
М. І. Рожковим); тест: Я і гроші, опублікований в молодіжному психологічному
журналі Індиго; тест Джозе Стівенсона на психологічний вік та зрілість; методика Ш.
Шварца (Тест цінності Шварца).
Висновки за результатами дослідження: після кореляційного аналізу отриманих
результатів виявлено зв’язок між показниками психологічного віку та досвіду праці, а
саме, що у підлітків з досвідом праці психологічний вік вище, ніж у решти. Це
свідчить, що потрапляння підлітків у робоче середовище прискорює процес
формування психологічної зрілості особистості. Чим краще підліток відноситься до
грошей, обдумуючи кожну покупку, тим швидше відбувається процес формування
психологічної зрілості. Зі спаданням кількості кишенькових грошей підлітки мають
вище показники, що можливо пояснити тим, що підлітки, які не отримують кишенькові
гроші, швидше вміють пристосовуватися до різних обставин. Але чим більше
кишенькових грошей у підлітка, тим вище його показники по автономності. Що
підліткам з неповноцінних сімей більш притаманне бажання заощаджувати гроші, а
бажання витрачати гроші, навпаки, мають підлітки з повноцінних сімей. Чим більше
дохід родини, в котрої живе підліток, тим повільніше проходить процес формування
психологічної зрілості. Найважливіша цінність у підлітків, що мали досвід праці є
досягнення, а в групі з тими, хто ніколи не працював є гедонізм. Тобто підліткам з
досвідом праці важливо досягати що-небудь, перемагати та й розвиватися, а підліткам,
які ніколи не працювали, найважливіше получати насолоду від життя, жити в
задоволення й не в чому собі не відмовляти.
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДНЯ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ
НАВЧАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ЇХ
КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ
Актуальність. Відомо, що сучасний підліток зазнає значного інформаційного
навантаження, такого як навчальний процес, додаткові післяшкільні заняття, гаджети
тощо, що висуває до організму дитини високі вимоги. Інформаційне навантаження на
фоні недостатньої фізичної активності (ФА), значного нервово-емоційного напруження,
несприятливої екологічної обстановки може збільшувати напругу функціональних
систем організму та призводити до патологічних змін адаптаційних реакцій, які, в
першу чергу, пов’язані з функціональним станом кардіо-респіраторної системи. На
сьогодні роботи, присвячені вивченню взаємозв’язку способу життя дитини зі змінами
адаптаційних реакцій його функціональних систем, є поодинокими, а їх результати
розбіжними.
Мета дослідження – провести аналіз структури дня і функціональних
можливостей кардіо-респіраторної системи підлітків в залежності від їх
інформаційного навантаження.
Матеріали і методи. Дослідження проведено в м. Дніпро (Україна) методом
анонімного анкетування за допомогою спеціально розробленої анкети, яка включала в
себе 42 питання, і трьох функціональних проб (Руф’є, Генча-Сообразе і Штанге).
Опитані 222 підлітків − учні 9-10 класів навчальних закладів (121 хлопець і 101 дівчина
віком 14-16 років), з яких 136 (І група) – школярі середніх загальноосвітніх шкіл (СЗШ)
і 86 (ІІ група) - вихованці шкіл з підвищеним спеціалізованим рівнем навчання (ліцеїв).
Підлітки відмічали види та тривалість своєї діяльності за добу.
Групу порівняння склали 34 дитини відповідного віку з різних країн світу
(Фінляндія, Данія, США, Португалія, Іспанія, Ізраїль, Нова Зеландія, Аргентина,
Великобританія, Німеччина, Франція), серед яких проводили онлайн опитування за
допомогою аналогічної англомовної анкети, у вигляді Google-форми.
Статистичну обробку проведено за допомогою прикладної програми Statistica
6,0 for Windows з використанням критеріїв Стьюдента та χі-квадрат.
Результати. Аналіз відповідей підлітків показав, що тривалість шкільних занять
в усіх досліджених групах є типовою і складає в 6-7 годин на день.
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Середній час на виконання домашніх завдань у ліцеїстів був суттєво більшим,
ніж в учнів СЗШ: (191,04+1,62) хвилина проти (109,45+1,01) хвилин, (p<0,05), при
тому, що в групі порівняння цей показник був найменшим і склав (77,8+2,1) хвилин
(p<0,05).
В усіх групах дівчата витрачали дещо більше часу на домашнє завдання. Більше
рекомендованих 120 хвилин займались 2 хлопців і 8 дівчаток І групи (7,4%), 30 хлопців
і 33 дівчини – ІІ групи (73,3%). В групі порівняння час на виконання домашнього
завдання коливався від 0 хвилин («не задають домашні завдання, все вивчають в
школі») до 120 хвилин, тобто, не перевищував рекомендованих норм, і в середньому
співпадав з результатами І групи.
Звертає на себе увагу той факт, що переважна більшість підлітків м. Дніпро
(74,3%), незалежно від статі, відвідує додаткові позашкільні заняття у так званих
репетиторів з частотою від 1 до 8 разів на тиждень (в середньому (2,4±0,1) рази), що в
годинах склало від 1 до 16 годин на тиждень, в середньому – (3,7 ± 0,2) годин. Більше
половини респондентів (56,4%) витрачає на ці заняття від 1 до 4 годин, майже третина
(30,3%) – від 5 до 8 годин, 13,3%  9 і більше годин на тиждень. Найчастіше діти на
таких заняттях вивчають іноземні мови і математику.
Слід зазначити, що ліцеїсти суттєво частіше займаються з репетиторами (69,9% і
81,4% відповідно в І і ІІ группах, p<0,05). Тривалість таких занять також має тенденцію
до збільшення в ІІ групі: (4,3±0,4) години проти (3,4±0,6) годин на тиждень (p>0,05).
Додаткові заняття є й в учнів інших країн, але суттєво рідше (p<0,05) і,
переважно, в межах шкіл, що не потребує часу на поїздки до вчителів.
Аналіз часу, який підлітки витрачають на гаджети (ГЧ), показав, що переважна
кількість дітей проводе з гаджетами від 1 до 3 годин і більше. Є діти, які на гаджети
витрачають увесь свій вільний час, і таких значно більше в І групі (22,0% і 2,3%,
відповідно, p<0,05).
В І групі ГЧ у більшості дівчат був довшим (3 і більше годин), ніж у хлопців (1–
3 години), а кожен п’ятий учень цієї групи (22,0%) проводив з гаджетами увесь свій
вільний час.
Змін тривалості ГЧ в групі ліцеїстів в залежності від статі виявлено не було:
однакова частка дітей проводила за цим видом дозвілля від 1 до 3 годин і більше, але
кількість дітей, яка приділяла гаджетам увесь свій вільний час, була суттєво меншою,
ніж в І групі (p<0,05), в той час, як кількість тих, хто витрачав на користування
приладами мінімальну кількість часу (до 1 години), є в 3 рази більшою, ніж серед
підлітків І групи (p>0,05).
В групі порівняння більшість дітей (67,7%) проводе з гаджетами 3 і більше
годин на добу, а увесь вільний час – 5,9% підлітків, що є суттєво меншим, ніж в І групі
(p<0,05). При спілкуванні з французькими та німецькими школярами ми з’ясували, що
в цих країнах дітям взагалі заборонено приносити в школу мобільні телефони.
Аналіз відповідей підлітків щодо тривалості сну дозволив виявити, що ліцеїсти,
як дівчата, так і хлопці, в середньому мають суттєво меншу тривалість сну, порівняно з
однолітками, які навчаються в звичайних школах: (6,66±0,32) годин та (8,08±0,61)
годин, відповідно в ІІ і І групах (p<0,05). Менше рекомендованих для цього віку 8
годин на добу сплять 68% дівчаток і 58% юнаків-ліцеїстів, в порівнянні з учнями СЗШ
(53% і 41% відповідно).
Середня тривалість сну підлітків групи порівняння складає (7,7±0,7) годин, що
на годину більше, ніж у ліцеїстів м. Дніпро (p>0,05), але незначно менше, ніж в учнів І
групи. Серед іноземних школярів більша частина дівчаток (73,7%) спить 8 і більше
годин, в той час, як хлопці в 60,0% випадків не дотримуються рекомендованих норм.
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Встановлено, що в структурі дня підлітків певну кількість часу займає фізична
активність, яка переважно складається з уроків фізичного виховання (ФВ) в школі,
занять в різноманітних спортивних центрах поза школою і домашніх фізичних вправ.
Середня тривалість занять з ФВ на тиждень по групах практично не
відрізнялась. Але серед ліцеїстів кількість дітей основної групи допуску до ФВ була
суттєво нижчою (62,9%), на відміну від І групи (77,9%) і групи порівняння (88,8%).
Позитивним моментом є той факт, що переважна більшість підлітків м. Дніпро
(70,6% і 79,1% відповідно в І і ІІ групах) та 82,3% іноземних школярів займається
додатковою ФА в різноманітних спортивних центрах, від 1 до 9 і більше годин (в
середньому 4,5 годин) на тиждень, при цьому хлопці займаються декілька більше, ніж
дівчата ((5,47±0,44) і (3,62±0,35) годин, відповідно).
Ранкову зарядку вдома виконує трохи більше половини підлітків м. Дніпро
(62,5% і 56,9% в І і ІІ група, відповідно) і тільки третина іноземних школярів (38,2%),
надаючи перевагу заняттям в спеціальних спортивних шкільних і позашкільних
закладах.
За даними опитування, кількість дітей, яка, окрім шкільних уроків ФВ, не
займається ніякими формами ФА, суттєво по групах не відрізнялась і склала 11,6% в І
групі, 11,8% – в ІІ, і 8,2% в групі порівняння, що менше, ніж за даними літератури
(16,6%), і свідчить про зростання інтересу підлітків до свого фізичного розвитку і
здоров’я.
Далі у школярів м. Дніпро було проведено аналіз функціонального стану кардіореспіраторної систоми за допомогою функціональних проб: Руф’є, Генча-Сообразе і
Штанге.
У ліцеїстів, за результатами проби Руф’є, виявлено суттєво більшу (у 2,2 рази)
частоту незадовільного стану серцево-судинної системи (17,5%), в порівнянні з учнями
СЗШ (8,1%), і тенденцію до зниження частоти відмінного її стану (11,8% та 7,5% дітей
відповідно в І і ІІ групах).
Несприятливу реакцію серцево-судинної системи на нестачу кисню, за
результатами проби Штанге, виявлено в 16,3% ліцеїстів, що є суттєво більшим, ніж в
учнів СЗШ (5,9%); за результатами проби Генча-Сообразе – в 18,8%, що також є
вірогідно вищим показником, ніж у школярів СЗШ.
Низьку стійкість до гіпоксії (час затримки на вдиху) виявлено у кожного
четвертого ліцеїста (26,7%), що перевищує результати учнів СЗШ (13,9%), а низький
стан дихальної і серцево-судинної систем (час затримки на видиху) зафіксовано у
третини (33,8%) ліцеїстів, що також є суттєво більшим, ніж у підлітків, які навчаються
в СЗШ (20,6%).
Висновки. Як показало дослідження, учбовий день сучасних підлітків є вкрай
насиченим. Незважаючи на те, що більшість підлітків м. Дніпро досить інтенсивно
займається різними видами ФА, високе інформаційне навантаження учнів (збільшення
часу на виконання домашнього завдання, необхідність займатися додатковими
заняттями понад навчальний час), в поєднанні з недостатнім відпочинком (зменшення
тривалості сну), особливо у школярів-ліцеїстів, негативно впливають на
функціональний стан їх кардіо-респіраторної системи, про що свідчать результати
показників функціональних проб. У зв’язку з тим, що наявні зміни можуть стати
підґрунтям розвитку низки захворювань в дорослому віці, вважаємо за необхідне
привернення уваги валеологів, викладачів і батьків до оптимізації освітнього процесу,
корекції рівня навчального та інформаційного навантаження, дотримання режиму дня.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВЖИВАННЯ СПИРТНИХ НАПОЇВ ПІДЛІТКАМИ
Легкодоступний алкоголь для населення практично всіх країн Європейського
регіону ВООЗ, є одним із найуживаніших підлітками речовин, що можуть викликати
звикання. Юнаки та дівчата використовують алкогольні напої з метою задоволення
соціальних і особистих потреб, покращення стосунків із однолітками та формування
нових контактів, однак їх вживання – серйозна проблема для суспільної системи
охорони здоров’я.
Така ситуація є досить загрозливою, адже часто призводить до несприятливих
соціальних, психологічних і фізичних наслідків для підростаючого покоління: летальні
та нелетальні травми, аутодеструктивні вчинки, незапланована вагітність, хвороби, що
передаються статевим шляхом, насилля, зниження успішності навчання. У ВООЗ
зазначають, що алкоголь є одним із провідних факторів ризику, які обумовлюють
передчасну смерть у світі.
Мета роботи: визначення ставлення підлітків до алкоголю, з’ясування причин і
наслідків вживання спиртних напоїв.
Алкоголь згубно впливає на організм людини двома основними шляхами:
 шляхом знищення частини тканинних клітин всіх органів у результаті
тромбозу кровоносної системи і патологічних змін обміну речовин;
 за допомогою паралізуючої дії на нейрони і порушення внаслідок цього
координації фізіологічної активності органів і систем організму.
Різні органи мають неоднакову здатність до регенерації, тому наслідки травми,
нанесені кожною дозою алкоголю, яка потрапила до організму, також неоднакові для
різних органів і тканин.
Формуванню алкоголізму в підлітковому віці сприяє ряд факторів. До них
відносяться затримка у фізичному і психічному розвитку, явища інфантилізму. Одним
із факторів вважається наявність залишкових явищ органічного ураження мозку, що
виникло внаслідок перенесених травм та інфекційних хвороб та ін.
Результати соціологічних досліджень свідчать, що показники вживання
алкогольних напоїв в Україні зростають. Така ситуація вкрай несприятливо
позначилася на стані здоров’я населення та призвела до збільшення рівня смертності,
захворюваності на алкоголізм населення України. Наша держава утримує сумне
лідерство щодо молодіжного алкоголізму.
Проведене анкетування серед підлітків показало наступне. Середній вік першого
досвіду вживання алкоголю серед хлопців – 13 років (найменший вік – 7–8 років).
Середній вік серед дівчат, коли вони вперше спробували алкогольні напої, складав 13
років, як і в хлопців (найменший вік, який був вказаний під час анкетування, складав 5
років).
Варто звернути увагу на те, що наймолодший вік серед опитаних – 5–8 років
(діти дошкільного і молодшого шкільного віку). Мало ймовірно, що вони куштували
алкогольні напої з власної ініціативи чи самостійно придбали.
У результаті проведеного опитування було виявлено, що із 67 матерів:
 1 мати вживає алкоголь часто;
 51 іноді вживають алкогольні напої;
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 15 зовсім не вживають спиртні напої.
Серед батьків (65 осіб):
 3 батька часто вживають спиртні напої,
 44 іноді вживають алкогольні напої;
 18 зовсім не вживають алкоголь.
Висновки
1. Дослідження показало, що понад 70% матерів і більше 60% батьків, які брали
участь в опитуванні іноді вживають спиртні напої, що свідчить про толерантне
ставлення сім’ї до алкоголю в цілому.
2. Спостерігається «омолодження» контингенту, який вживає алкоголь.
3. Проблема підліткового алкоголізму є комплексною. Вагоме місце у його
профілактиці належить батькам і системі освіти.
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ДО ПИТАННЯ ДУХОВНОСТІ
І ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У ХАРЧУВАННІ
Мета роботи. Розширення холістичних знань щодо єдності процесів
оздоровлення, харчування і розвитку духовності.
Методи дослідження. Порівняння, аналогія.
З давніх часів людство прагнути до духовності. І сьогодні цей процес триває.
Устремління до духовності в науку вніс безстрашний і великий І.І. Брехман, зробивши
крок до об’єднання науки та духовності і заснувавши валеологію.
У зв’язку з тим, що валеологія є холістичною наукою, а харчування визнано
валеологією одним з головнійших механізмів збереження, зміцнення та формування
здоров’я, то необхідно розширення знань щодо єдності процесів оздоровлення,
харчування і розвитку духовності та більш ефективного використання харчування в
цьому процесі.
У минулі часи, в часи верховенства ньютоно-кортезіанської парадигми розвитку
світу, дух і матерія розумілися окремо. Матерія – це було одне, а дух – інше. Дух не
повинен був мати зв’язків з матерією, а матеріальне – стосуватися духу. Але сьогодні,
коли починає головувати корпускулярно-хвильова парадигма, починається прийняття
розуміння нероздільної єдності матерії і духу, фізичного тіла і його рушійної сили –
духовності: фізичні, психічні та духовні можливості людини розглядаються як
взаємозалежні, взаємодоповнюючі і неподільно єдині частини людини. Відкриття
останніх трьох десятиліть: голограмній принцип побудови Всесвіту, голограмна модель
свідомості людини, уявлення про людину як носія всієї свідомості та нформації
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Всесвіту, роботи таких вчених, як К. Прибрам, Д. Бом, Є. Фром, І. Пригожин,
Р. Шелдрейк, В. Вульф, М. Талбот, А. Е. Акимов, В. І. Вернадский, А. В. Казначеев,
А. В. Волченко, В. В. Ярцев, В. Ю. Тихоплав, А. В. Клюев тощо дозволяють розуміти
людину як мікрокосм, як людину, яка перебуває в інформаційно-енергетичних потоках
та має власне силове поле, а систему харчування (частину Всесвіту) – як систему, яка
теж підпорядковується голограмному принципу та загальним законам Космосу.
Важліво пам’ятати, що фізична складова людини є проявом її психічної й духовної
складових.
Нові відкриття науки, в тому числі нові відкриття відносно космічних законів
існування і розвитку всього сущого (всієї матерії Космосу, клітин організму людини, як
частинки цього космічного організму), дають можливість прийти до витоків
холістичного розуміння створення світу, людини і її здоров’я, а також і харчування.
На шляху привнесення духовності в науку і свою систему харчування мають
велике значення дослідження поняття «духовність» і дії космічних законів у
харчуванні.
Перш ніж говорити про духовність у харчуванні, необхідно визначитися із
загальним розумінням духовності.
У світі існує багато визначень духовності, але, в основному, вони пов’язані з
моральністю, яку встановлює людина і суспільство, тобто горизонтальний рівень
спілкування людини (людина – людина). Однак на землі існують і в різний час існували
Великі Духовні Вчителі людства, які, власне, і принесли нам поняття духовності. Тому
дуже природно, питати, що таке духовність, як вона впливає на здоров’я і які має
прояви у різних видах діяльності, не тільки у вчених, але і у Духовних Вчителів. У
таких Вчителів людства, як Шрі Рамачандра, Шрі Крішна, Будда, Ісус Христос, Шрі
Чайтанья, Шрі Рамакришна, Шрі Ауробіндо, Шрі Чинмой, Шрі Сатья Саї Баба і
багатьох інших великих Вчителів.
Шлях духовності Будди заснований на п’яти принципах: не вбивати інших
живих істот: вони бояться смерті, як і ми; якщо ми не вбиваємо, в нас проявиться
доброта і милосердя; не красти; утриматися від перелюбства – бути вірним тільки
дружині; ніколи не обманювати; утримуватися від оп’яняющіх напоїв. За його словами
у кожному з нас криється ключ до власного просвітлення.
Згадайте заповіти спасителя Іісуса Христа, духовно-моральні дороговкази на
шляху до Царства Божого, яке знаходиться в нас самих. У відповіді на питання
Фарисея про найбільшу, найважливішу, з усіх заповідей, Ісус Христос називає дві
наступні заповіді: «Ісус сказав йому: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і
всією душею своєю, і всією думкою твоєю. Це є перша і найважливіша заповідь. Друга
однакова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе. На цих двох заповідях стоіть
увесь закон і пророки».
Що таке духовність, наприклад, у Шрі Чинмоя? Це, зокрема, наступне.
«Духовність – це Світло-свідомість, що з’єднує устремління людини і Співчуття Бога.
Духовність – це не відхід від світу реальності. Духовність – це не заперечення життя, а
в повному розумінні слова прийняття життя. Життя потрібно беззастережно прийняти.
Життя потрібно натхненно усвідомити. Життя потрібно повністю перетворити. Життя
призначене для того, щоб жити вічно».
Як бачимо, поняття «духовність» зв’язується Шрі Чінмоєм, а також і всіма
Вчителями, зокрема, з поняттями Бог, Найвища Істина, Найвища Висота, Любов,
Світло, Співчуття, Красота, Прощення, Турбота, Подяка, Відданість, Просвітлення,
Мудрість, Свідомість, Таємниця Життя, Щастя і Розвиок; Устремління людини до
вищих ідеалів, прийняття і перетворення життя, пізнання себе, звільнення. Причому,
взаємини між людиною і Творцем розглядаються як головні, як взаємовідносини за,
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так званою, вертикалю, а не за горизонталлю. Тільки, вертикальні взаємовідносини,
прагнення людини до Вищого у Всесвіті і концентрація уваги до здоров’я і харчування,
як на божому дарі, за допомогою молитви, зверненої до Творця, і медитації про Нього,
можуть гарантувати добре здоров’я. Якість будь-яких взаємин, їх духовність,
визначається наявністю в них подяки і безкорисливої любові. Згідно з головним
космічним законом Законом Єдності Всього Сущого (законом голографічності) і
законом відповідності або аналогій всі ці цінності повинні бути і в харчуванні.
Тепер спробуємо схематично уявити собі систему харчування згідно з
науковими відкриттями і духовністю. Відповідно до законів єдності та ієрархії (рис. 1)
– харчування як холістична система – це Творець, природа, людина як частина
природи, їжа і харчова поведінка. Уся система харчування їснує завдяки Абсолюту і
отримує харчування (їжу у формі різних енергій) від Творця (Творця, Абсолюта,
Всевишнього або Вищих Сил, як Ви відчуваєте). Бачимо також, що кожен елемент
структури харчування має власну структуру. Проявом закону єдності є також той факт,
що людина має складну структуру: тіло (фізичне і тонкі), душу і дух (свідомість). Тіло
окрім фізичного, твердого видимого тіла має тонкі, невидимі, тіла. Тонкі тіла – це
ефірне, тіло емоцій (астральне), думок (ментальне). Душа (прямий представник Творця,
іскра Божа) знаходиться в духовному серці (відповідає анахата чакрі). Дух (свідомість)
знаходиться всюди.

Творець
(Вищі Сили)

Людина

Природа

Харчова
поведінка

Їжа
Структура
людини
Структура

Структура
харчової
поведінки

Структура системи харчування людини (загальний вигляд)
Стосовно харчування це означає, що: голод і спрага є проявом енергії тяжіння;
енергію для життя (прану на санскриті) людина отримує безпосередньо від Творця та
опосередковано від їжі; їжу можна взяти в будь-якому місці простору і в будь-який час;
їжа може бути не тільки твердою, видимою, але і в формі тонкої, невидимої енергії, в
тому числі у вигляді духовних прагнень; їжа, потрапляючи до людини і несучи певну
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інформацію і свідомість (дух), дає цю інформацію і свідомість відразу в усі системи і
органи людини: тонким тілам і фізичному тілу. Тонкім тілам у формі різних енергій,
фізичному тілу – у формі теплової енергії і матерії (хімічних елементів). Подивимось
прояви ще деяких космічних законів.
Закон єдності і боротьби протилежностей. Протиріччями у харчуванні можна
вважати прагнення до харчування, що забезпечує здоров’я, що характеризується
простотою, чистотою і смиренністю, а також здатність людини піддаватися різного
роду спокусам: прагнення їсти те, що потрібно організму, і бажання їсти з інших різних
причин, наприклад, заїдання стресів, залежність від реклами, цікавість спробувати
щось новеньке, залежність від громадської думки в питаннях харчування; бажання
показати свою перевагу; омана з приводу «не хочеться образити господиню» і т. п.
Закон жертви. Харчування всіх форм життя відбувається за рахунок більш
низьких форм. Але людина, щоб еволюціонувати, відповідно закону жертви, повинна
жертвувати своїми симпатіями і антипатіями до світогляду, а у харчуванні – до смаків,
звичок, до громадської думки про те, що добре, а що погано і т.п. Тоді її людська
свідомість буде набувати більш високого рівня і перетворюватися у свідомість
божественну.
Висновок. Прийняття структури й системи харчування, яка відображає дію
космічних законів (прийняття холістичної системи) і використання її у повсякденному
житті вестимите людину до духовного розвитку та здоров’я.
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ОЗДОРОВЧІ ДІЇ ОРНАМЕНТАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ
УКРАЇНСЬКОЇ ПИСАНКИ
Писанкарство – це давнє мистецтво, у якому закладена любов та багатство душі
наших жінок. За допомогою символів можна довідатись про думки і прохання
стародавніх людей, їх уявлення про будову миру, поради і застереження, а також
дізнатися про вічні закони життя і смерті, побачити любов та ненависть. Стародавні
люди заклинали долю не тільки словами, але й рисунками, просили та благословляли,
молилися та передавали думки за допомогою символів, зрозумілих всім, які згодом
стали символами сили, здоров’я, довголіття, терпіння та щастя. Українські писанки
завжди вважали зразками художнього смаку, через них передавалася сутність
національного духу.
Багато віків потрібно було для того, щоб виникли сучасні писанкові види. Час
вносить свої зміни. В орнамент написання писанки владно входять нові декоративні
форми, помітно розширюється колористична гама, з’являються креслярська точність в
побудові елементів, досконалість виконання, вишуканість орнаменту та індивідуальний
почерк. Зразком цього стали писанки Оксани Білоус, Ірини Вах, Тараса Городецького,
Роксолани Загайської, Марти Іваницької, Галини Коваленко та інших майстрів
писанкарства. Сучасні писанки зберігають давню символіку, що дійшла до нас із
глибини тисячоліть.
У своїй книзі «Символіка української писанки» Одарка Онищук пише: «Знаки на
писанці – це пересторога чи повчання, символами говорили не лише наші племена, мав
їх кожний народ. Наші предки оберігали себе. Наприклад, залишили нам трикутник, як
заповіт та пересторогу. Трикутник символізує три чинники – воду, повітря та вогонь.
Збережи чисту воду і повітря, будеш жити на землі». Якщо на перших стародавніх
символах люди зверталися до космічних знаків, знаків землі, пов’язаними із
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землеробськими роботами, то надалі з’являються символи, пов’язані з духовними
якостями людини, символи чистоти душі, краси, ніжності та добра.
За народними традиціями українці писали писанки на протязі всього року. Вони
були атрибутом різних свят – Різдва, Благовіщеня, Сорока Святих, Трійці, але
більшість з них виписували до Великодня та починали писати під час посту. Піст і
молитва давали роботі благословення. Писанку дарували на знак пошани: дітям одні
символи і колір, дорослим – інші.
Хлопцям і дівчатам – з сонячними знаками, розетами, яскравими фарбами –
символи продовження життя, єдність трьох стихій. Дівчатам писали квасолю – щоб
наречені вилися навколо. Яскраво-червону троянду – знак любові дарував парубок
своїй нареченій. Для щасливого заміжжя дочки мати дарувала їй писанку з орнаментом
«рушничок».
Дітям дарували писанки з сонечком, неодмінно червоні та з метеликами – щоб їх
життя було легким. Хлопчику – «дубовий листочок» для гармонії, краси та сили.
Хрестини дівчинки відзначають писанкою «троянда» або «зірочка». Бездітній родині
дають писанку з квітами, як символ життя, а також з «пташками» – вони обов’язково
принесуть в будинок довгождане дитя. Дітям не дарують чорних писанок – це символ
печалі.
Господарям дарували писанки «сорок клинців» – сорок точок життя, що
означають успіх господарства, чесність, або «кривульки», «нескінченність» –
символізуючи нитку життя,
вічність сонячного руху. «Кривулька» або
«нескінченність» – початок і кінець життя.
Писанка для українців була емблемою кохання та сватання. На новосіллі
дарують писанки з «Деревом життя», «оленями», «грабельками», «колосками»,
«сонечком», «нескінченністю». Людям похилого віку дарують чорне яєчко з
візерунковими поясочками, що показує «небесний міст». Хворим людям похилого віку
в узголів’ї ліжка клали яєчко з орнаментом «сосна» – знак довголіття і здоров’я.
Символи на писанках можна читати, як книгу, написану багато століть назад
нашими предками. Кожний із знаків повинний був сказати одарованим про відчуття та
думки людини, що написала їх на шкарлупі яйця. Різні символи здоров’я, довголіття та
любові були на писанках, а саме: «барвінок» – нев’януча молодість, любов весілля,
народження, смерть. брак (перехід людини від життя до смерті, з одного стану в
інший); «гілка» – оберіг від хвороб і злих сил та символ нескінченності життя; «верба»
– космічне дерево, символ ладу та порядку; «виноград» – братерство, доброзичливість,
вірну любов, мудрість та безсмертя; «вишня» – символ дівочої краси, чари кохання;
«дубовий лист» – знак повноти життя, вірності, довголіття та сили тощо.
Популярні мотиви орнаментів – «Сосонка», «Барвінок», «Чорнобривці»,
«Гвоздики», «Троянда», «Соняшник», «Топольки», «Хміль», «Тюльпани»,
«Конюшина», «Конвалія», «Дубове листя», «Калина» тощо. Рослинні символи – це як
знаки-послання для майбутніх поколінь, щоб вони звернули увагу на рослину, записану
в орнаменті, бо вона має цілющі властивості.
«Сорочі лапки», «заячі вушка», «зозулині черевики», навіть «вовчі зуби» мають
подвійне значення – це зв’язок з тваринами (на писанках крім реально відображених
тварин пишуть часто лише фрагменти, наприклад лапки, ріжки, вуха тощо) та цілющі
властивості рослин з такими назвами, які вони замінюють своїми зображеннями.
На думку багатьох дослідників, писанки із знаками лікарських трав
віддзеркалювали відновлення природи і життя. Рослини часто виступають
стилізованими символами: стебла, листки та квіти. Ось лише деякі назви лікарських
рослин: верес, наперстянка, листя дуба, конвалія, соняшник, перестріч чайовий, оман,
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шавлія, валеріана, хміль, верба, барвінок, айстра степова, калина тощо. Це – обереги
нашого здоров’я та бадьорого духу.
Писанка «Куряча лапка» має таку ж назву як і лікарська рослина «желтець
їдкий» – трава від лихоманки. «Вовчі зуби» – писанка Причорномор’я, позначає
кульбабу. Свіжий сік його виводить бородавки (звідси ще одна його назва –
«празелень») та листя спасають від авітамінозу. Використовується при хворобах
шлунку, як знеболюючий засіб. Примочки з настою кульбаби лікують запалення очей.
Кульбабою годують корів, звідси його назва «дійниця». «Барвінок хрещатий» – в цієї
квітці п’ять пелюсток. У народній медицині трава барвінку здавна застосовується при
дизентерії, туберкульозілегенів, кровотечах. Відваром трави користуються для
полоскання горла.
Майже весь рослинний орнамент, що зустрічаємо на писанках, здебільшого
пов’язаний з рослинами, які відомі своїми лікувальними якостями та застосовувалися в
народній медицині. У давнину писанки розписували писанкарки, які майже без винятку
були знахарками, серед них були й справжні народні цілителі.
В Україні, ще в давні часи, був культ дерева, його шанували наче людину, що
має «душу». Люди знали, що в деревах зберігається велика міць, а їх соки несуть з
собою життєву силу. Дерева випромінюють енергію, яка благотворно впливає на
людський організм. Тому садили багато дерев: дубів, яворів, грабів та кленів.
Калина – це улюблена рослина наших предків, залишилася вона такою
улюбленою i сьогодення, вона набула численну символіку, зокрема в Україні. Калина –
символ щастя, символ кохання, любові, символ чистоти, символ молодості й дівочої
краси, символ віри в перемогу, символ урожаю, символ дівочої невинності, символ
вірності, символ надії, символ миру й злагоди. Не можна й перерахувати всієї
символіки, яку приписували в давнину калині та вона сьогодні є найголовнішим
рослинним символом України. Ягоди калини містять вітамін С i застосовуються у
вітамінних наборах (чаях), а також посилюють скорочення серця. Калина символізує
свято Коляди та Різдво світу. Калиновий кущ має сонячну символіку, калинові грона
використовують під час весільних обрядів.
Дуб – символ краси і сили. Найважливіші стародавні обряди виконувалися під
дубами. Вінки, як оздоба – це теж залишок звичаїв давнини, їх плели з тих дерев, які
присвячувалися божествам. Звідси пішов звичай увінчувати дубовими вінками відомих
людей. В народній медицині кора дуба успішно застосовується для лікування багатьох
хвороб. Наші предки давно помітили в’яжучі i кровоспиннівластивості дубової кори.
Відвар її вживається для полоскання ротової порожнини при хворобах зубів, ангінах,
запаленнях слизової оболонки. Також відваром кори роблять примочки, промивання
при деяких шкірних захворюваннях та хірургічних втручаннях. Даруючи писанки з
«дубовими листками», бажали міцного здоров’я та довголіття.
Енергія сосни впливає на людину на відстані п’яти метрів від дерева. Запахи
коріння i пахуща смола позитивно позначаються на лікуванні бронхітів. Соснова смола
й витяжки з голок покращують кровообіг, заспокоюють нерви, полегшують
відкашлювання. Завдяки ефірнимоліям, що містяться в ній, смола чудово очищає
верхнідихальні шляхи. Корисні також інгаляції, коли вдихають сосновий запах.
Ще в давніх віруваннях велику силу приписували вишні, яка допомагає
закоханим та сімейним парам. Під час цвітіння вишні їм корисно деякий час побути
поруч з нею, адже вона пробуджує почуття. Чай із висушених вишневих хвостиків
полегшує кашель, а сік плодів регулює кров’яний тиск.
Різноманітність описаних символів дає можливість зрозуміти глибину мудрості
українського народу, його вміння оберігати себе, свою оселю, родину, життя,
утворювати магічне писанкове коло захисту в обрядах та звичаях. Необхідно навчитися
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читати ці своєрідні знаки на писанках, обов’язково записувати значення символів, щоб
знати не тільки зовнішнє зображення але й їх значення.
Щоб виростити та зберегти здорове покоління необхідно з дитинства навчати
берегти рослинний світ землі, вірно трактувати, відтворювати символи природи та
використовувати стародавнє мистецтво писанкарства для розкриття в душі людини
любові та поваги до рідної землі, виховання відповідального ставлення кожної
особистості до створення комфортного середовища для благополуччя та гармонійного
розвитку майбутніх поколінь в нашої державі.

Дехтярьова О. О.
кандидат біологічних наук, доцент
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харків, Україна
elena.dekhtiarova@gmail.com
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО
Одним з провідних напрямів в сучасній державній політиці є збереження і
зміцнення здоров’я підростаючого покоління.
Зміна соціальної ситуації життєдіяльності, вимог, що пред’являються до особи,
інтенсифікація учбового процесу, як наслідок, інтелектуальні перевантаження, стресові
ситуації – актуалізують проблему усвідомленого відношення студентів до власного
здоров’я.
На сучасному етапі розвитку системи валеологічного виховання у сфері вищої
освіти необхідно ставити завдання не лише зміцнення фізичного здоров’я, але і
психічного і духовного: підвищення професійної працездатності майбутніх фахівців.
Вчорашні студенти, вийшовши із стін ВНЗ, повинні мати не лише професійні знання,
уміння і навички, але і здатність до плідного та ефективного виконання своїх
професійних обов’язків упродовж робочого дня і робочого тижня.
Дотримання цієї умови можливе лише при високому рівні професійного
здоров’я.
І у зв’язку з цим зростає роль педагога у вихованні молоді, здатної
психологічно, фізично, духовно і соціально адаптуватися до нової реальності, а питання
валеологічної культури вчителя стають нині ще актуальнішими.
Мета дослідження полягає в розробці системи засобів, форм і методів,
сприяючих формуванню валеологічної культури студентів.
Аналіз практичної діяльності випускників педагогічних учбових закладів
свідчить про те, що вони зазнають великі труднощі в педагогічній діяльності, пов’язані
з її валеологічним аспектом. Проте саме учбовий соціум (школа, ССУЗ, ЗВО)
представляє найбільші можливості для послідовної реалізації різних програм здоров’я,
спрямованих на формування психологічного, духовного і фізичного благополуччя
людини.
Важливого значення набуває проблема підготовки викладацьких кадрів,
підвищення рівня їх загальної культури, у тому числі і валеологічної. Стає очевидним,

84

що від того, який рівень валеологічної культури має педагог, залежить рівень
соціально-психологічного благополуччя, задоволеності учнів.
В той же час фахівці з проблеми здоров’я, здорового способу життя констатують
недостатню дослідженність чинників, що формують культуру здоров’я та валеологічну
культуру, які могли б впливати як на зниження захворюваності майбутніх педагогів,
так і на соціально-політичну, соціально-економічну і соціально-демографічну
обстановку в суспільстві в цілому. Відсутня система валеологічного виховання
майбутніх педагогів.
Звернення до валеологічної культури - це не данина моді, а необхідність в
сучасному суспільстві. Валеологічну культуру людини можна трактувати як поведінку,
націлену на здоровий спосіб життя, раціональне задоволення біологічних і соціальних
потреб. Валеологічна культура як спосіб життя особи формується в конкретних
соціально-економічних, політичних, екологічних і інших умовах і є головним
визначальним чинником для формування здоров’я людини.
Якість здоров’я людини залежить від сформованості у нього валеологічної
культури, від його способу життя, поведінки і діяльності, що характеризує соціальне
благополуччя людини.
Це завдання може вирішити професійна підготовка учителів у ЗВО. У ній
існують теоретичні передумови для цього: студенти вивчають філософськогуманітарний, психолого-педагогічний і медико-біологічний дисциплінарні блоки,
чого, як показує практика, поки також недостатньо.
На думку багатьох видатних учених (Н.А. Агаджанян, Н.М. Амосов,
Г.Л. Апанасенко, Р.И. Айзман, В.К. Бальсевич, Е.Ю. Барзилович, И.И. Брехман,
Р.М. Баєвский, Э.Г. Булич, Э.Н. Вайнер, В.П. Войтенко, Ю.П. Лісицин і інші), одним з
перспективних напрямів у вирішенні поставленої проблеми є робота по формуванню
здорового образу життя і розвитку валеологічної служби в освіті, оскільки відношення
людини до свого здоров’я і здоров’я оточення слід розглядати в якості найважливішого
компонента.
Очевидною стає необхідність виховання культури здоров’я і формування
здоров’язберігаючих умов в освітній установі, потрібна валеологізація освітнього
середовища і учбового процесу. Без цього стає неможливим розвиток інтелектуального
і професійного потенціалу суспільства. Система освіти, що склалася, не завжди сприяє
формуванню здорового способу життя. Сучасні дослідники ( В.К. Бальсевич,
Б.М. Бахмудов, И.И. Брехман, Э.Г Булич, П.В. Бундзен, И. Бутенко, А.П. Видюк,
М.Я. Виленский,
С.В. Гончарук,
A.А. Кавун,
А.П. Кизько,
А.Г. Кузьменко,
В.П. Петленко, Г.А. Петросян, И.М. Трахтенберг, А.В, Чоговадзе) визначають, що
більшість слухачів вищої школи не займаються формуванням свого здоров’я, оскільки
це вимагає вольових зусиль, їх увага спрямована в основному на попередження
порушень здоров’я та реабілітації втраченого. Це є результатом низької активності
особи, поведінкової пасивності і валеологічної некомпетентності.
Формування валеологічної культури здорової особи, що дотримується здорового
способу життя і орієнтована на успіх в житті, – це завдання соціально – психологічне,
здійснюване в процесі сімейного, шкільного та виховання у ЗВО.
У студентів не сформовано відношення до свого здоров’я та здоров’я дітей, як
до однієї з головних цінностей людського життя. Доказом є той факт, що майбутні
учителі не лише не бережуть своє здоров’я, але й руйнують його (більше половини
юнаків і дівчат страждають тютюнопалінням, вживають психотропні речовини, 52%
майбутніх фахівців мають різні патологічні відхилення в стані здоров’я. Це залежить
від ряду чинників, але, переважно – від відношення до власного здоров’я самих
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студентів. Згодом такі фахівці так само відноситимуться і до здоров’я своїх учнів і
сформують у них відповідні ціннісні орієнтації до нього.
Таким чином, у майбутніх учителів ще не достатньо сформована педагогічна
свідомість, немає спрямованості особи на здоровий спосіб життя. Також майбутні
вчителі не володіють навичками та методикою оздоровлення і підвищення
компенсаторних сил організму з метою захисту від стресів і інших шкідливих чинників,
що мають місце в сучасній практиці життєдіяльності. Як показує педагогічна практика
в школі, у студентів відсутній досвід педагогічної роботи по формуванню здорового
способу життя у школярів, хоча після закінчення ЗВО їм доводиться займатися
відповідною діяльністю в школі.
Таким чином, постає питання про професійну готовність педагога до здійснення
педагогічної роботи по формуванню ЗОЖ і стереотипів безпечної поведінки у
школярів.
На основі теоретичного аналізу проблеми було розроблено і реалізується
наступний узагальнений алгоритм виховання валеологічної культури студента
учбового закладу педагогічного профілю:
1) створення певного позитивного психологічного клімату в освітньому
просторі учбового закладу;
2) створення особистісної і професійної мотивації студентів до
валеологічної діяльності;
3) постановка цілей і завдань виховання валеологічної культури;
4) вибір змісту, форм, методів і засобів валеологічного виховання;
5) педагогічне управління виховним процесом;
6) контроль і оцінка результатів виховання валеологічної культури
студента;
7) валеологізація основних курсів і дисциплін в педагогічному ЗВО з
використанням міжпредметних зв’язків на трьох рівнях: теоретичному, практичному і
емпіричному;
8) введення на усіх факультетах спецкурсів, спрямованих на вироблення
валеологічної свідомості;
9) програмне орієнтування студентів на культурно-оздоровчу діяльність;
10) актуалізація ціннісного відношення студентів до здоров’я в процесі
учбово-дослідницької діяльності;
11) збагачення досвіду культурно-оздоровчої діяльності студентів засобами
фізичної культури.
Реалізація цих умов в їх єдності і взаємозв’язку забезпечить інтеграцію наукових
знань студентів про культуру здоров’я, розвитку ціннісного відношення до здоров’я з
професійно-особових позицій, навчить володіти методиками культурно-оздоровчої
діяльності.
Висновки
Найважливішим завданням модернізації систем освіти в нашій країні є значне
поліпшення підготовки майбутніх фахівців, яким має бути властива професійна
компетентність, психофізична витривалість і здатність до високоінтенсивної праці. Ці
показники залежать не лише від умов життя і спадковості, але також від власного
відношення особи до здоров’я, її орієнтації на здоров’язберігаючу діяльність. Здоровий
спосіб життя являється одночасно і умовою і передумовою соціальної активності
людини, продуктивної виробничої діяльності, що обумовлює необхідність формування
у нього валеологічної культури.
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Сутнісними показниками валеологічної культури є знання про збереження і
вдосконалення особистого здоров’я, веденні здорового способу життя, психофізичної
регуляції, відношенню до здоров’я як до самоцінності.
Валеологічна культура є невід’ємною складовою частиною загальної культури
людини і базується на синтезі культурологічного, гуманістичного і когнітивного
підходів, що дозволяють виконувати функції трансляції соціального досвіду,
людинотворчу, пізнавальну, регулятивну, семіотичну та аксіологічну. Враховуючи той
факт, що багато «чинників ризику» здоров’я мають поведінкову основу, очевидною
стає необхідність формування культури здоров’я, яку можна виховати.
Знання про здоров’я мають особовий сенс, що проявляється в життєвих
установках на здоровий спосіб життя і моральних нормах діяльності. Тому формування
валеологічної культури пов’язане з проблемою валеологічної освіти, виховання і
навчання. Валеологічна освіта включає засвоєння валеолого-гігієнічних і медикобіологічних знань, розвиток морально-етичного і естетичного відношення до свого
здоров’я, здоров’я оточення і майбутнього покоління. Валеологічна культура
розглядається як процес формування ціннісних установок на збереження здоров’я і
здорового способу життя, життєвих цінностей, що є частиною, і загальнокультурного
світогляду.
Призначення валеологічного навчання полягає в засвоєнні валеологічних знань,
умінь і навичок, що служать основою валеологічної грамотності. Це означає розуміння
суті здорового способу життя, здійснення здоров’язберігаючої діяльності. Результатом
валеологічного виховання і навчання є сформованість валеологічного мислення та
самосвідомості. Показником валеологічної освіченості є сформованість валеологічної
культури особи.
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SOCIAL HEALTH OF STUDENT YOUTH
Each person has his own health potential, which, under the influence of individual
characteristics and social conditions (accepted norms, standards and social representations) can be
implemented in different ways (I. Brehman, 1990). Social health in philosophy is considered as the
harmony of a person with himself and the environment, in psychology, this is the psycho-emotional
well-being and adequate social behavior, in sociology, this is a compliance of human behavior with
social norms and values of a particular society, in pedagogy, it is a result of socialization of an
individual, assimilation of social experience.
Relevance. In the light of modern socio-economic transformations that are taking
place in Ukraine, the problem of social health of modern youth is becoming urgent. Their
ability to be flexible and skillful in the field of interpersonal relations, the ability to make the
best decision in various dangerous situations and to properly orient in the choice of
profession, the ability to realize themselves in all areas of the social environment etc.
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The need for the formation of social health at the university is confirmed by a pilot
study conducted among first and second year students of Computer Science, Biological,
Historical, and Philosophical Faculties of Kharkiv National V. N. Karazin University. The
study showed a fairly successful social adaptation of young people in the student team, low
conflict in the student environment; a high level of social activity is observed among students
in social networks, an average level of participation in the public life of the university, and a
low level of activity in volunteering. The results of the survey showed an insufficient level of
competence in matters of family creation, child rearing.
The purpose of the article was to examine modern approaches to understanding and
evaluating social health.
In the study of social health, there are different approaches, reflecting a wide range of
psychological, socio-economic, cultural and other indicators.
In his works I. Gurvich proves that the prerequisites for the formation of the category
of social health are laid within the paradigm of social pathology. V. Frankl (1990) reveals
social health through life orientations, A. Maslow (2001) through needs. T. Parsons considers
health as a complexly organized social phenomenon, which is formed in the process of
interaction of social groups, individuals with society, reflecting the different levels of this
interaction (T. Parsons, 1997).
A. Shchedrina proposes to consider human viability as one of the key indicators of
social health. She notes that the criterion of health should not be sought in the ratio of
physiological and pathological (or not only in this). Vitality is an integral indicator reflecting
the human condition and varies both in time and under the influence of various factors
(A. Shchedrina, 2009).
T. Gorodova considers social health, firstly, as a structural component of individual
health, which performs the function of preserving the physical and psychological integrity of
the individual in interaction with the social environment; secondly, it is the impact of the
socialization process on the individual health of the person (T. Gorodova, 2015).
In another approach, the categories “social health” and “social well-being” are as close
as possible and tend to be interchangeable. The authors identify the following criteria: the
degree of satisfaction of an individual with his material condition, nutrition, housing
conditions, social status in society, his social policy (T. Tarasenko, T. Berendeeva, 2014).
Thus, “social health” is considered as a state that represents an integrative
characteristic of the individual, social group, society as a whole, and reflects the unity of
social and biological indicators (satisfaction with life, social activity, somatic and
psychological health) (R. Zobov and V. Kelasiev, 2013).
G. Craig reveals social health through personal and social self-determination, which is
important for young people. He argues that for the social realization of the individual, a
certain position in various spheres of life, the construction of certain life prospects and
scenarios is necessary. Effective solution of social and psychological tasks involves the
development of a positive self-attitude of the individual, the formation of self-awareness,
constructive personal and social self-determination, self-realization, the formation of a
consistent “I-concept”. The author emphasizes that social tasks for an individual at each age
stage have specific features both in content and in the way they are solved (G. Craig, 2000).
Social health is associated with the influence on the personality of various factors of
the micro and macro environment. It depends on the social position and role of a person in the
system of interpersonal relations, on the moral health of society. In some works, social health
is considered as a measure of social activity and a form of active attitude to the world
(O. Ragimova, 2006).
The social component of personal health reflects social connections, resources,
interpersonal contacts, manifesting at three levels: social, biological, mental. At the social
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level, it is expressed by social activity, interest in the surrounding world, focus on social
goals; at the biological level, it manifests itself as the resulting dynamic balance of the
functions of all internal organs; at the mental level, it is realized through emotional-volitional
and need-motivational activity (L. Bulygina, 2009).
When considering the “social health” of children and adolescents, the following
criteria are highlighted: “adaptation in reference societies, mastery of leading activities,
balance of the processes of socialization and individualization, the presence of self-control
and self-regulation of behavior, depending on the circumstances, General environmental
adaptation, integration into society” (R. Ovcharova, 2001).
According to many scientists, the risks to the social health of students are in the
process of social interaction and “become determinants of behavior” (V. Babintsev, 2016;
N. Zaitseva, 2010; L. Tarasenko, 2017).
The formation of social health is complex and implies a social change in a person’s
physical, psychological, social and spiritual resources. In an educational environment, it is
necessary to develop a set of measures aimed at shaping the social health of students. A social
health diagnostics program is needed, which will provide more accurate and objective data on
the health status of the young generation. It will allow to examine factors affecting social
health and the consequences for young people and society as a whole.
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БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Краткая характеристика биофизичечкого воздействия на общественное
здоровье
Основы общественного здоровья закладываются до рождения детей.
Генетически дети могут не унаследовать лучшие, а унаследовать худшие родительские
формы.
В генетике происходят многие случайные процессы, в том числе: мутации генов
(как отрицательные, так и положительные), хромосомные мутации (как отрицательные,
так и положительные), взаимодействие аллелей генов, взаимодействие неаллельных
генов, дупликация генов, пробуждение «молчащих» генов...
Комплексное биофизическое воздействие потенциальных родителей направлено
на увеличение вероятности позитивных случайных процессов и уменьшение
вероятности негативных случайных процессов. Биофизическое воздействие
способствует наследованию лучших признаков и качеств обоих родителей,
совершенствованию их и порождению новых признаков и качеств.
Биофизическое воздействие с мысле-формой гармонического развития
способствует уменьшению вероятности патологий, вне зависимости от того, изучены
или не изучены молекулярно-генетические основы заболеваний. Воздействие,
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направленное на доминирование позитивных аллелей генов над патогенными,
способствует сокращению патологий и уменьшению степени их проявлений.
Цель работы
Разработать «Биофизическую модель воздействия на создание признаков» и
«Репродуктивный метод биофизического воздействия».
1. Биофизическая модель воздействия на создание признаков
Нами разработана «Биофизическая модель воздействия на создание
признаков», основой которой являются следующие положения.
Для создания определенных признаков и качеств ребенка осуществляется
комплексное биофизическое воздействие на центральную и периферическую нервные
системы, на репродуктивные органы, на половые железы (гонады), на гаметы
(яйцеклетки и сперматозоиды).
Срабатывает двойной механизм ассоциированного воздействия.
С одной стороны, конкретная мысле-форма потенциальных родителей,
содержащая в себе энергию-информацию планируемых признаков, выраженная
биоэлектромагнитными
излучениями
головного
мозга
родителей
и
их
биоэнергетическими полями, воздействует на полевом уровне непосредственно на
гаметогенез.
Нами сформулировано «Определение биофизического воздействия на
создание гамет: В период систематического воздействия мыслеформой ее
энергоинформационная субстанция, в качестве доминантного фактора, оказывает
полевое влияние на гонады для создания гамет с подбором генов содержащих
признаки, заложенные в мыслеформе».
Нами изложен «Принцип тождественности энергий в генетике:
Энергоинформационное поле мысле-формы, содержащей энергию и информацию
конкретного признака, тождественно энергоинформационному полю гаметы
несущей такой признак».
Чем больше тождественное сходство биополя первичных половых клеток
(гоноцитов) с биополем мысле-формы, тем больше дополнительной энергии для своего
дальнейшего развития они получат от энергоинформационного поля мысле-формы.
Дозревающая яйцеклетка и созревшие сперматозоиды, тождественные по своему
энергетическому полю, энергетическому полю мысле-формы, продолжают получать
энергетическую
подпитку
энергоинформационного
поля
мысле-формы.
Сперматозоиды, имеющие наибольший энергетический потенциал, более
конкурентоспособны, чем сперматозоиды с более низким энергетическим
потенциалом. В энергетике работает принцип – «Подобное притягивается подобным».
Так как овогенез и сперматогенез происходят под влиянием одной и той же мыслеформы и они имеют тождественное энергетическое сходство, то существует большая
вероятность того, что конкретная яйцеклетка выберет для оплодотворения
сперматозоид из группы сперматозоидов, имеющих биополе, тождественное ее
биополю. Таким образом, и со стороны яйцеклетки, и со стороны сперматозоида будут
подобраны гены, соответствующие признакам, заложенным родителями в мыслеформе.
С другой стороны, при систематическом биофизическом воздействии
посредством мысле-формы, оказывается полевое влияние на всю центральную и
периферическую нервные системы. Биофизическое воздействие через ЦНС оказывает
влияние на эндокринную систему и через гипофиз посредством гормонов воздействует
на репродуктивные функции. Полагаем, что в соответствии с содержанием полевого
воздействия мысле-формы, ЦНС управляет половыми железами (гонадами) в целях
создания гамет с набором генов, соответствующим заложенным в мысле-форме
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признакам. Механизм функционирования ЦНС при биофизическом воздействии в
процессе создания генетического материала в гонадах подлежит дополнительному
изучению.
Ген – система хранения наследственной информации. Он определяет лишь
первичную структуру белка – последовательность расположения в нем аминокислот,
от которой зависит его функция. Управляют биохимическими реакциями в организме
белки-ферменты. Для каждой реакции существует специфический белок-фермент.
Определяет проявление того или иного признака ход биохимических реакций. Каждый
ген, несущий тот или иной признак, имеет свое энергетическое поле. Каждый белокфермент имеет, как и любая материя, свое энергетическое поле. Полагаем, что при
комплексном биофизическом воздействии на гонады в процессе овогенеза и
сперматогенеза создаются гаметы, содержащие гены, в которых проявление
планируемых признаков осуществляется биофизическим воздействием на
энергетические поля белков-ферментов для проведения биохимических реакций с
целью проявления этих признаков.
Нами сформулировано «Определение механизма проявления признаков:
Биофизическое воздействие на энергетические поля белков-ферментов
способствует биохимическим реакциям, определяющим проявление признаков
соответствующих мыслеформе». Биофизическое воздействие будущих родителей на
рождение своих детей не противоречит нормам международной «Конвенции о правах
человека и биомедицине».
2. Репродуктивный метод биофизического воздействия
Предлагается «Репродуктивный метод биофизического воздействия» на
процессы репродуцирования.
Первый этап биофизического воздействия направлен на создание и
энергетическое усиление полноценных сперматозоидов, имеющих генетический
материал, соответствующий мысле-форме родителей.
Начинается он в период предшествующий сперматогенезу, за три месяца до
запланированного оплодотворения. Срок созревания сперматозоидов составляет 73–75
дней. К биофизическому воздействию желательно приступить несколько раньше для
оказания влияния на подготовительные процессы – и приобретения навыков в
проведении конкретного воздействия.
Комплексное биофизическое воздействие проводится на всех стадиях
сперматогенеза (сперматогоний-сперматоцит-сперматид-сперматозоид).
Второй этап биофизического воздействия направлен на дозревание в данный
период и энергетическое усиление полноценной яйцеклетки, имеющей генетический
материал, соответствующий мысле-форме родителей.
Начинается он до начала дозревания яйцеклетки, подлежащей оплодотворению,
сразу же после овуляции, предшествующей овуляции после которой планируется
зачатие. Необходимо осуществлять комплексное биофизическое воздействие на
яичник, для того чтобы в нужный период началось развитие группы фолликул в
принципе соответствующих мысле-форме родителей. Воздействие в большей степени
будет способствовать дозреванию той фолликулы, которая максимально энергетически
соответствует энергии мысле-формы и соответственно замыслу родителей.
Третий этап биофизического воздействия направлен на процесс коитуса.
Предварительно потенциальные родители должны войти в глубокую духовную,
ментальную, физическую и энергетическую гармонию. Биофизическое воздействие
создается синхронно обоими родителями. Оно должно выражать мощное комплексное
биофизическое воздействие всех планов обоих организмов, направленное на
сотворение новой жизни, в соответствии с изначальным замыслом, заложенным при
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биофизическом влиянии на создание сперматозоидов и дозревание яйцеклетки (первый
и второй этап).
Четвертый этап биофизического воздействия направлен на достижение
яйцеклетки теми сперматозоидами, энергия которых тождественна изначально
заложенной энергии мысле-формы.
Сперматозоиды, энергия которых тождественна энергии мысле-формы и,
соответственно, энергии яйцеклетки, в подавляющем большинстве направятся в ту
маточную трубу, в которой созрела яйцеклетка, т.к. на энергетическом уровне
подобное притягивается подобным.
Биофизическое воздействие содействует продвижению тождественных
сперматозоидов по репродуктивному тракту женщины навстречу яйцеклетке.
Пятый этап биофизического воздействия направлен на выбор яйцеклеткой
сперматозоида, имеющего генетический материал, соответствующий мысле-форме
родителей и на процесс оплодотворения.
Яйцеклетка является активным участником оплодотворения. При зачатии
яйцеклетка в течение многих часов, в буквальном смысле слова, выбирает из
сперматозоидов, достигших яйцеклетку, один сперматозоид для оплодотворения.
Яйцеклетка и сперматозоиды имеют свои естественные и наложенные, посредством
мысле-формы, энергетические поля, которые по определению не могут не влиять на их
взаимодействия. Яйцеклетка, как правило, выбирает сперматозоид из группы
тождественных сперматозоидов, энергии которых соответствуют ее энергетическому
полю, а следовательно, и энергетическому полю мысле-формы.
Шестой этап биофизического воздействия направлен на эмбриогенез.
Организм на каждом этапе развития не реализует всех своих возможностей,
запрограммированных в генотипе, то есть на каждом этапе есть резерв. Этот
генетический резерв может быть использован посредством биофизического
воздействия для дополнительного развития умственных и физических возможностей
человека.
Седьмой этап биофизического воздействия направлен на подготовку организма
матери к родам.
Восьмой этап биофизического воздействия направлен на рождение нового
человека.
Девятый этап биофизического воздействия направлен на восстановление
организма матери и на адаптацию ребенка.
Результаты исследования и их обсуждение.
В соответствии с предложенной «Биофизической моделью воздействия на
создание признаков» сформулировано «Определение биофизического воздействия на
создание гамет» изложен «Принцип тождественности энергий», дано «Определение
механизма проявления признаков» и разработан «Репродуктивный метод
биофизического воздействия».
С 2011 г. по 2017 г. «Репродуктивный метод» был опробован десятью
супружескими парами. Все десять пар дали положительную оценку репродуктивному
методу и сделали выводы о том, что их замыслы по созданию своих детей частично
реализованы.
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ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ
ЯК ЕЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
Сьогодні ідеальна компанія – підприємство, де постійно підвищується
продуктивність праці. Щоб підтримувати її на гідному рівні, потрібно постійно
мотивувати співробітників, матеріально і морально. Один з видів нематеріальної
мотивації – систематична турбота про їх здоров’я, тому що вона безпосередньо впливає
на підвищення самовіддачі працівника.
За даними міжнародних досліджень, проведених ще в 2006 році, було доведено,
що щаслива людина результативніше працює. Причому позитивний настрій, гарне
самопочуття, що забезпечуються програмами корпоративного здоров’я, збільшують
продуктивність праці на 10–12% [1]. Тобто піклуючись про здоров’я робітників,
сприяємо високій продуктивності праці.
Виробничий стрес, що пов’язаний з інформатизацією, вважають сьогодні
причиною майже 70% неінфекційних захворювань у працюючих. Не можна скидати з
рахунків і позитивні моменти інформаційного прогресу, але необхідно вчитися
працювати в змінених умовах [1]. Враховуючи те, що люди проводять на роботі в
середньому приблизно третину власного часу, зайнятість і умови праці чинять значний
вплив на здоров’я. За прогнозами експертів найближчим часом найпотужнішим
капіталом стане саме здоров’я працівників, зокрема, інтелектуальної праці [2].
Базуючись на дослідженнях David E. Bloom, David Canningand Jaypee Sevilla, що
висвітлені у роботі «The effect of health on economic growth: a production function
approach» [3], нами було зроблено такі висновки:
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– збереження і поліпшення здоров’я нації дозволяють формувати кваліфіковану
робочу силу, підвищувати продуктивність праці й рівень конкурентоспроможності
підприємств;
– інвестори схильні уникати кампанії, робоча сила яких має низький рівень
здоров’я;
– здоров’я співробітників є найбільш потужним рушійним фактором
економічного зростання організації і країни в цілому.
Враховуючи сучасні тенденції, що відбуваються у професійній та виробничій
сферах, зокрема, входження в інформаційну еру,проаналізувавши особливості та
характер праці працівників інтелектуальної сфериє актуальним розглянути фактори, що
чинять негативний вплив на стан здоров’я працівників,:
– гіподинамія – нестача фізичної активності, у зв’язку з переходом до роботи
інтелектуального характеру(в середньому працівники інтелектуальної праці працюють
40 годин на тиждень, з них 80% роботи відбувається сидячи) [6; 7];
– психоемоційне перевантаження – у зв’язку зі збільшенням джерел стресу на
роботі тапозанею (комп’ютери, гаджетита інша комп’ютерна техніка), також
безпосередньо навантаження в самій сфері професійної діяльності (британське
суспільство Mind провело опитування більш ніж 2000 осіб, в ході якого з’ясувалося, що
роботаєголовним стресовим фактором в житті людей(35% опитаних вважають свою
роботу вкрай напруженою, 7% опитаних думали про самогубство (ця цифра досягає
10% серед працівників від 18 до 24 років) і кожен п’ятий відчував підвищений рівень
тривожності (18%) [6; 7];
– нераціональне харчування – внаслідок гіперфагічної реакції на стрес
(«заїдання» стресу), а також напруженого робочого графіку (50% офісних працівників
набирають зайву вагу через надмірні навантаженнях, напружений робочий графік,
стреси і брак часуна нормальне харчування [6; 7].
Отже, розглянувши фактори, що негативно впливають для здоров’я працівника
інтелектуальної праці, визначимо до яких ймовірних захворювань вони можуть
призвести:
1) захворювання опорно-рухового апарату (остеохондроз, протрузії,
грижітощо), м’язово-скелетні болі в спині, шиї, верхніх кінцівках.
2) Депресія, неврози внаслідок психоемоційного перенапруження.
3) Головні болі (черезстреси, тривалу робота за комп’ютером, непровітрювані
приміщення, ненормований робочий день, недосипання);
4) тунельний синдром через м’язове перенапруження кисті;
5) серцево-судинні захворювання (атеросклероз, гіпертонічна хвороба, аритмія
та ін.) через неправильне харчування, зловживання кавою, куріння, гіподинамію,
ожиріння, стреси на роботі, неправильний режим дня тощо);
6) синдром «сухого ока» через тривалу робота за комп’ютером, кондиційоване
повітря офісних приміщень, алергени;
7) захворювання кишкового-шлунково тракту(гастрит, виразка шлунку,
хронічний коліт тощо) через нерегулярне, нераціональне харчування, зловживання
кавою, куріння, впливу стресових факторів;
8) захворювання дихальної систем (бронхіальна астма, бронхіт, пневмонія,
простудні захворювання) через кондиційоване повітря в офісних приміщеннях, велике
скупчення людей на обмеженій території, алергени;
9) геморой і тріщини прямої кишки, хронічні запальні захворювання органів
малого тазу, хронічні запальні процеси сечостатевої системи жінок та чоловіківчерез
гіподинамію, тривале положеннясидячи, що приводить до застою в венах малого тазу;
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10) ожиріннячерез неправильне харчування, малорухливий спосіб життя,
ненормований робочий день;
11) варикозне розширення вен нижніх кінцівок, тромбофлебіт через
малорухливий спосіб життя, неправильне положення ніг при роботі в офісі «нога на
ногу», куріння.
Варто зазначити, що вище перелічені захворювання, в основному пов’язані з
особливостями способу життя і мають хронічний характер, а за даними ВООЗ вони
викликають 60% всіх випадків смерті [5]. На сьогодні найефективнішим способом
лікуванням хронічних захворювань є їх профілактика (пропаганда здорового способу
життя, збільшення рухової активності, відмова від шкідливих звичок, збалансоване
харчування тощо). Виходячи з цього,необхідним елементом корпоративної культури є
проведення оздоровчих програм і валеологічногосупроводувсередині організацій, з
метою збільшення добробуту та продуктивності персоналу, і, як наслідок,
економічного зростання самого підприємства, проведення яких має здійснюватися
кваліфікованими фахівцями в галузі здоров’я.
На нашу думку, оздоровчі корпоративні програми всередині організацій
маютьскладатися з таких видів робіт [1; 4; 5]:
- лікувально-профілактичної – розробка системи заходів профілактики і
корекції несприятливих станів та зниження адаптаційних резервів організму
(організація роботи з профілактики соціально обумовлених захворювань (алкоголізму,
наркоманії, тютюнопаління), травматизму);
- інформаційно-освітньої – розробка і впровадження комплексу
валеологічних програм у формі лекторіїв, круглих столів, семінарів, тренінгів,
спрямованих на досягнення працівниками знань, умінь і навичок збереження і
зміцнення здоров’я (формування культури здоров’я);
- підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності працівників в
питаннях культури здоров’я (пропаганда здорового способу життя);
- забезпечення безпечних для здоров’я умов праці (створення умов праці, що
відповідають вимогам безпеки);
- дозвілля та організований відпочинок – робота з проведення організованого
відпочинку та дозвілля працівників (проведення культурно-масових, спортивних та
фізкультурно-оздоровчих заходів);
- психологічна підтримка – організація і проведення соціально-психологічної
підтримки працівників.
На основі вищезазначеного, можна зробити висновок, що здоров’я працівників –
це елемент корпоративної культури, що охоплює всю структуру фірми та надає їй
стабільності. Високий рівень здоров’я чинить позитивний вплив на продуктивність
праці, що робить здоров’я сьогодні не тільки найважливішою потребою та станом
організму людини, а також елементом людського капіталу. Оскільки найважливішим
активом організацій є його працівники, їх здоров’я має важливу роль в економічному
процвітанні й конкурентоздатності підприємства, країни. Проблема стає ще більш
актуальною зі стрімким розвитком технологій та комп’ютеризації робочого простору,
що робить важливим перспективи подальших досліджень зазначеної теми.
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ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ПРОТИ ПОШИРЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ:
ПСИХОВАЛЕОЛОГІЧНА ЧИСЛО ГРАФІКА В УПРАВЛІННІ ЗДОРОВ’ЯМ
СПОСОБОМ «КОНСТРУЮВАННЯ ЗДОРОВ’Я»ТМ: - НОВАТОРСЬКИЙ ПІДХІД,
ШЛЯХИ, МЕТОДИ
«Від охорони здоров’я для всіх
до здоров’я створення для кожного»
Інтегративний підхід, яким послуговуються в сучасній науці, має старовинну
філософську основу – принцип холізму (цілісності). Він чітко обґрунтовує те, що
природа не працює по частинам стосовно людського організму, а охоплює цілком все і
відразу, і вчасно. Це обґрунтовано всіма науковими відкриттями (теорія інформації,
теорія єдиного поля, голограмний принцип будови Всесвіту, свідомість голографічна і
фрактальна, холодинамічна модель свідомості). Саме тому стати творцем свого
здоров’я, думати так само, як думає природа, важливо для кожного.
Мета статі: сформувати нову стратегію профілактики, превентивної реабілітації
– стратегію керування здоров’ям індивіда. Пропонувати лікарям усіх спеціальностей
направляти своїх пацієнтів на навчання, консультації та школи здоров’я до валеологівпедагогів, лікарів-санологів, валеологів-консультантів, числографів-інструкторів для
навчання здоров’ю та вмынню керувати своїм здоров’ям.
Для створення цілого необхідно бути в єдності з природою – сам собою себе
створюю, не випадати з потоку змін природи. Для цього створено інтегративний підхід:
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валеологія [1; 3], числографіка [12], Числографіка – це новий метод нормування стану
свідомості людини, прискорення мислення та посилення концентрації через малювання
для реалізації його планових дій швидким і гармонійним способом. Числографічна
грамотність здоров’я – управління своїм здоров’ям із використанням універсальних
символів хвилі та числа по базовим алгоритмам числографіки [7; 8; 9]. Валеологія – це
наука про здоров’я людини [1; 3; 4]. Управління здоров’ям – це управління
механізмами самоорганізації живої системи, які забезпечують її динамічну стійкість [1;
11; 14].
Матеріал і результати дослідження: фундаментальні дослідження, особливо в
галузі нейрофізіології показали здатність мозку до відновлення та покращення
пізнавальних функцій, завдяки реорганізації ЦНС. Ціль дослідження: проведення
валеологічного моніторингу, активація зусиль слухачів, направлених на збереження та
збільшення рівня когнітивної продуктивності та покращення здоров’я у цілому.
Інтегративний підхід: психовалеологічна числографіка управління своїм
здоров’ям способом Конструювання здоров’яТМ – нова технологія, що розроблена
групою спеціалістів, котрі вирішують комплекс задач: валеолог-педагог навчає
сучасному науковому світогляду [4], формує здоров’я створююче мислення, ліквідує
«помилки здоров’я» – першопричини – «коріння» захворювань, числографістінструктор навчає базовим алгоритмам числогафіки [6; 7; 8], лікар-санолог (медична
валеологія) активує механізми саногенезу, резерви здоров’я, збільшує кількість та
якість здоров’я, забезпечує управління здоров’ям індивіда, психосоматичну
гармонізацію, що виводить індивіда на безпечний рівень здоров’я, при якому
припиняється розвиток патологічного процесу, активуються механізми саногенезу
(одужання) [1; 2; 4] лікар-психотерапевт розвантажує підсвідомість від хворобливих
установок, формує навички психічної саморегуляції, лікар інтегративної та
інформаційної медицини проводить комплексне лікування захворювань, котрі носять
системний характер [10; 11; 13]. Інтегративний підхід як інтегративну медицину
рекомендує ВООЗ «…лікар повинен не «лікувати хвороби», а «конструювати здоров’я»
[13; 14]. На це ж націлені загальнодержавні програми: «Здоров’я нації», «Здоров’я
2020, український вимір», які віддають пріорітет «медицині здоров’я» перед
«медициною хвороб». Громадська організація «Центр освіти «Університет третього
віку» (голова О. М. Степанюк) організувала і провела 20 квітня 2018 року в Луцьку І
Фестиваль арт-психології «Inspira», який об’єднав учасників з Університетів третього
віку з багатьох міст України: Києва, Слов’янська, Львова. Спеціальним гостем
фестивалю був мешканець Японії Йоіші Араї, валеолог-консультант, який взяв участь у
майстер-класі співавтора методу «Числографіки» Володимира Камінського і, окрім
малювання числографіки, познайомив учасників із мистецтвом каліграфії.
На фестивалі було представлено презентацію книги «Числографіка. Базові
алгоритми» трьома мовами (українська, англійська, есперанто); демонстрацію
сувенірної колекції марок «Луцьк – світова столиця числографіки» та виставки-колекції
числографічних робіт Володимира Камінського «12 місяців».
Усім живим керує потік порядку світла (Шредингер). Це потребує також
постійного інтегративного потоку усвідомленості в цілісності всім, відразу і вчасно: і
своїми думками, і своїми почуттями, і своїми рефлексами, і своїми рухами, і своєю
тілесністю, і хвилями законів природи у гармонії «організм – середовище», у кожній
події як єдності думок, почуттів і буття (навчає валеолог-педагог, числографінструктор). Власні думки і свої почуття – найцінніші ліки (Г. Л. Апанасенко). Тому
важливо бути освіченим із предметів здоров’я людини, валеології, числографіки (рівень
знань атестує валеолог-педагог, числограф-інструктор) [7; 9; 10]. Кожному хочеться
швидше стати здоровим. «Сам собою себе створюю» базується на тому, що в кожного
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свій стиль, почерк, на своїй хвилі управління здоров’ям. Саме тому в кожного своя
числографіка, як зовнішня знакова система і внутрішня символіка. І саме своя
числографічна грамотність здоров’я дозволяє відразу (без слів) входити в потік
управління своїм здоров’ям, наприклад, малюючи числовий ряд 463738406 «осанка –
фігура» по В. С. Пивоварчуку [15], валеолог-педагог, числограф-інструктор
проговорює та навчає вголос, як він сам керує своїм здоров’ям: мислить на своїй хвилі
здоров’я створюючим мисленням, як у танку вихованих почуттів здоров’я входить у
семантичне поле взаємопорозуміння настроювання – «здоров’я через освіту».
Хвилі і числа (універсальні символи природи) дозволяють людині спонтанно
входити у свій постійний стан здоров’я через будь-яку хвилю життя цілісної сітки
(голограми) здоров’я: і свої мікрорухи руки, очей, і своє здоров’я створююче мислення,
і свої виховані почуття здоров’я, психофізіологічної культури «осанка – фігура»,
закалювання «з легким паром», медитативний аутотренінг «легкість, невагомість, тіла
немає», словесний семантичний сигнал «краще бути м’яким зовні і твердим у середині,
ніж твердим зовні і м’яким у середині». Як переконливо зазначає Н. П. Бехтерєва
(1988) стабільність стійкого патологічного стану, також як і стійкого стану здоров’я,
пов’язана з формуванням відповідної матриці в довгостроковій пам’яті.
Для формування матриці довготривалої пам’яті здоров’я, активації
нейропластичності мозку використовують метод ведення щоденника концентрацій
методом числографіки «Розмалюй життя» число графічними рядами здоров’я
створюючого мислення і вихованих почуттів здоров’я [2; 5; 7; 8; 9].
Висновки:
1. Здоров’ю потрібно вчитись. Впроваджувати в індустрію здоров’я
(А. Г. Апанасенко) інтегративний підхід: валеологія, числографіка, «Конструктор
здоров’яТМ».
2. Потрібна нова стратегія профілактики – управління здоров’ям індивіда.
3. Рекомендувати лікарям усіх спеціальностей направляти пацієнтів на
навчання, консультації в школи здоров’я до валеологів-педагогів із ціллю навчання
числографіці, психофізіологічній культурі для превентивної реабілітації проти
розповсюджених хвороб.
4. Протидія негативномим станам у суспільстві та екології тільки медичними
методами неможлива, необхідно звертатись до самої людини, безмежним можливостям
свідомості та використовувати інтегративні підходи: валеологію, числографіку,
«Конструктор здоров’яТМ».
5. Навчання числографіці доступно всім бажаючим (graphicsnumber.com).
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ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Екологія – один з найважливіших чинників, які впливають на здоров’я людини.
Щороку умови навколишнього середовища в Україні та світі погіршуються, однак до
рішучих дій для запобігання цьому, поки що ніхто не береться. Структура
навколишнього середовища умовно може бути розділена на природні (механічні,
фізичні, хімічні та біологічні) і соціальні елементи середовища (праця, побут,
соціально-економічний устрій, інформація). Умовність такого поділу пояснюється тим,
що природні чинники діють на людину в певних соціальних умовах і нерідко істотно
змінені в результаті виробничої і господарської діяльності людей. Властивості факторів
навколишнього середовища обумовлюють специфіку впливу на людину. Зміна в рівнях
дії будь-якого з перерахованих факторів може призвести до порушень у стані здоров’я.
Зміни в стані здоров’я населення, обумовлені впливом факторів навколишнього
середовища, методологічно вивчати досить складно, оскільки для цього необхідне
використання багатофакторного аналізу. Незважаючи на різноманітність екологічних
факторів, у характері їх впливу на організм і у відповідних реакціях живих істот можна
виявити ряд загальних закономірностей. У всіх організмів у процесі їх еволюції
виробилися пристосування до сприйняття факторів у певних кількісних межах, які є
межами позитивного впливу на організм, його життєдіяльність. Всі фактори
середовища у природі впливають на організм одночасно, причому не кожен сам по собі,
тобто у вигляді простої суми, а як складний взаємодіючий комплекс. При цьому
спостерігається посилення або ослаблення сили одного фактора під впливом іншого, в
результаті чого абсолютна сила фактора, яку можна виміряти за допомогою
відповідних приладів, не буде дорівнювати силі впливу чинника, яку можна визначити
за відповідної реакції організму. Наприклад, спеку легше переносити при сухому, а не
вологому повітрі, загроза замерзання вища при морозі з сильним вітром, ніж у
безвітряну погоду. Отже, один і той же фактор у поєднанні з іншими чинить
неоднаковий екологічний вплив. І навпаки, один і той же екологічний ефект може бути
досягнутий різними шляхами. Наприклад, компенсація нестачі вологи може бути
здійснена поливом або зниженням температури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науковій літературі
питання, присвячені впливу екологічних факторів на здоров’я людини розглядалося в
низці публікацій таких науковців в галузі гігієни, токсикології, екології, епідеміології
як О. І. Тимченко, Е. М. Омельченко, О. В. Линчак, О. П. Вітовська, В. Г. Бардов,
В. І. Федоренко,
С. І. Гаркавий,
С. В. Вітріщак,
Е. М. Беліцька,
А. І. Горова,
І. В. Сергета, Ю. В. Бардик, О. О. Бобильова та ін. Упродовж останніх років в Інституті
гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва проведена низка досліджень,
присвячених аналізу здоров’я населення України та його залежності від навколишнього
середовища. Зокрема, в наукових розвідках А. М. Сердюка, О. І. Тимченка,
О. В. Линчака, В. В. Єлагіна та ін. розкриваються генетичні наслідки впливу зміненого
середовища існування людини на процес відтворення населення України.
Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених питанням екології і
здоров’я людини, до теперішнього часу залишаються недостатньо дослідженими
окремі аспекти даної наукової проблеми. Зокрема малодослідженими є соціальні
наслідки екологічних загроз і викликів; недостатньо враховано реальний стан
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суспільної свідомості в сфері екологічної парадигми здоров’я.
Мета статті полягає в аналізі впливу негативних екологічних (антропогенних)
факторів на стан здоров’я населення та засобів їх усунення і мінімізації шляхом
біопрофілактики і формування екологічної свідомості.
Виклад основного матеріалу. На сучасну людину впливає велика кількість
чинників, зумовлених науково-технічним прогресом. Це шкідливі агенти, пов’язані з
розвитком атомної та хімічної промисловості, відходи виробництва, зростання темпів
життя, розумових навантажень і т.д. Вплив згаданих факторів на людину докорінно
змінив структуру захворюваності й смертності. Якщо на початку XX століття
провідними були, головним чином, епідемічні хвороби, то в даний час на передній план
вийшли серцево-судинні, онкологічні, нервово-психічні захворювання і травматизм [2].
Людство досі не усвідомлює важливості й глобальності проблеми захисту
екології. В усьому світі люди прагнуть до максимального зменшення забруднення
навколишнього середовища, також для досягнення цієї мети усі країни світу, у тому
числі й Україна, постійно приймають низку законів, які передбачають відповідальність
особи за забруднення навколишнього середовища. Так, в 2001 році набрав чинності
«новий» Кримінальний кодекс України, в якому у розділі VIII «Злочини проти
довкілля» передбачена кримінальна відповідальність за екологічні злочини. Але ще не
всі шляхи до подолання даної проблеми знайдені і людям варто самостійно дбати про
довкілля і підтримувати той природний баланс, у якому людина здатна нормально
існувати. У даний час господарська діяльність людини все частіше стає основним
джерелом забруднення біосфери. У природне середовище у величезних кількостях
потрапляють газоподібні, рідкі та тверді відходи виробництв [3].
Прискорення технічного прогресу, прогресуюче забруднення навколишнього
середовища, значне зростання стресогенності сучасного способу життя збільшують
ризик розвитку захворювань і роблять кожного потенційним пацієнтом медичних
установ. Як відомо, в останні десятиліття відбувається інтенсивна зміна навколишнього
середовища за рахунок різкого розширення промислового виробництва, зростання
кількості відходів, що забруднюють навколишнє середовище. Все це безпосередньо
впливає на здоров’я населення, завдає величезної шкоди економіці, різко зменшує
трудові ресурси, а також потенційно створює канцерогенну і мутагенну небезпеку не
тільки для здоров’я сучасних, а й майбутніх поколінь. Здоровий організм постійно
забезпечує оптимальне функціонування всіх своїх систем у відповідь на будь-які зміни
навколишнього середовища, наприклад: перепади температури, атмосферного тиску,
зміна вмісту кисню у повітрі, вологості тощо. Збереження оптимальної життєдіяльності
людини при взаємодії з навколишнім середовищем визначається певною фізіологічною
межею витривалості стосовно будь-якого фактора середовища і, за перевищенням якої,
цей фактор неминуче буде впливати на здоров’я людини. Несприятливий вплив
чинників навколишнього середовища на організм залежить від природи та
інтенсивності факторів, від готовності організму і його захисно-пристосувальних
можливостей протистояти їм. З цієї позиції виділяють 3 групи факторів: 1) етіологічні
фактори, роль яких добре відома у розвитку певних захворювань; 2) фактори
середовища, які, не будучи безпосередньою причиною хвороб, служать умовами для їх
розвитку; 3) чинники, які опосередковано впливають на організм, знижуючи його
захисні, пристосувальні можливості [4].
Різні хімічні речовини, що знаходяться у відходах, потрапляють у грунт, повітря
або воду, а зрештою, в організм людини і впливають на його здоров’я. Основним
компонентом негативного впливу забрудненого навколишнього середовища є
попадання шкідливих речовин в організм людини з їжею та питною водою, а також
через органи дихання. Вплив несприятливого екологічного середовища на здоров’я
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людини проявляється в основному внаслідок накопичення шкідливих речовин у
високих концентраціях у ґрунтах, рослинах і харчових ланцюжках за довгий період,
руйнуючи імунну та генетичну системи людини [7].
Аналогічну дію чинить забруднення поверхневих і підземних вод та вживання
питної води, яка не відповідає гігієнічним нормам. Медики встановили прямий зв’язок
між зростанням кількості людей, що хворіють на алергію, бронхіальну астму, рак, і
погіршенням несприятливого екологічного середевища в окремих регіонах. Тому для
покращення стану здоров’я важливо інформувати населення про негативний вплив
індивідуальних факторів ризику.
Патологічні стани людини можуть бути пов’язані з антропогенними чинниками
забруднення навколишнього середовища: повітря, ґрунт, вода, продукти промислового
виробництва. Сюди також віднесено патологію, пов’язану з біологічними
забрудненнями від тваринництва, виробництва продуктів мікробіологічного синтезу
(кормові дріжджі, амінокислоти, ферментні препарати, антибіотики тощо).
Усі класифікації екологічних факторів, поряд із певними відмінностями між
собою, мають і певну єдність, зокрема у тому, що сукупність фізичних та хімічних
параметрів середовища творить кліматичні умови існування живих організмів. Від
кліматичних умов значною мірою залежать умови проживання, господарська діяльність
і відпочинок людей загалом. Відомо, що Україна багата на природно-кліматичні
ресурси, що створює умови для потенційного підвищення якості життя населення. Як
відзначається у [2], серед кліматичних факторів особливе місце займають екофактори,
що мають концентрований вплив і серед інших виділяються екологами як головні
кліматоутворюючі екофактори. До таких належать енергія сонця, освітленість,
температура, вологість, газовий склад атмосфери, тиск тощо.
Слід наголосити, що в природі екологічні фактори діють комплексно. Особливо
важливо пам’ятати це, оцінюючи вплив хімічних забруднювачів, коли «сумаційний»
ефект (на негативну дію однієї речовини накладається негативна дія інших, до чого
додається вплив стресової ситуації, шумів, різних фізичних полів – радіаційного,
теплового, гравітаційного чи електромагнітного) дуже змінює умовні значення ГДК,
наведені в довідниках. Це питання на сьогодні ще мало вивчене, але через актуальність
і велике значення перебуває у стані активного дослідження в усіх розвинених країнах.
Незважаючи на весь шкідливий вплив від навколишнього середовища, людина
може застерегти себе від розвитку онкологічних захворювань. Давно науково доведено,
що здоровий спосіб життя значно знижує розвиток не тільки серцево-судинних
захворювань, а й онкологічної патології. Уникнення факторів ризику розвитку раку
також значно знижує можливість розвитку пухлин. Тим паче, це значно покращує
здоров’я людини та підвищує здатність імунітету боротися з атипічними раковими
клітинами.
Між забрудненням довкілля і частотою вад розвитку у дітей простежується
прямий зв’язок. Так у дітей, які проживають у зонах екологічного лиха, виявляються
вроджені вади розвитку, рецидивуючий бронхіт, алергічні захворювання, нефропатії,
зниження коефіцієнту розумового розвитку (IQ), бронхіальна астма, імунодифіцитні
стани, ендокринна патологія, нервово-психічні захворювання, онкопатологія тощо [5].
На сьогодні існує безліч шляхів попередження і усунення екологічних загроз і
викликів. Вагоме місце серед них посідають морально-етичні та екологічні парадигми
здоров’я, згідно з якими здоров’я – це справа особистого і суспільного вибору
моральних цінностей, взаємовідносин між людиною і довкіллям, ставлення до свого
здоров’я. Свідомість людини має бути скерована на збереження довкілля і свого
здоров’я, на контроль і відповідальність за власне здоров’я. Людина може бути
здоровою лише в здоровому довкіллі. Запобігти професійній і екологічній патології
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антропогенного походження можливо шляхом виключення або обмеження
надходження шкідливих речовин у навколишнє середовище. На сьогодні розроблені
профілактичні заходи, спрямовані на попередження екологічно зумовленої патології
шляхом підвищення резистентності та мобілізації адаптивних резервів організму
індивідуума чи популяції до різних шкідливих факторів довкілля. Такі профілактичні
заходи у науковій літературі зазначаються терміном – біологічна профілактика. Вона
спрямована на корекцію донозологічних станів. Засоби біопрофілактики повинні бути
нешкідливими для організму. Вони впливають на загальні (неспецифічні) або
специфічні біологічні механізми для конкретної хімічної речовини з урахуванням
механізму дії. При неспецифічній біопрофілактиці ефект реалізується за допомогою
підвищення адаптивних резервів організму.
Висновки. Сучасна екологічна криза в Україні пов’язана із впливом комплексу
екологічних та професійно-виробничих факторів у поєднанні зі стресовими, нервовопсихічними перевантаженнями. На сьогодні існує багато екологічних викликів і загроз,
що спричиняють погіршення показників фізичного й психічного здоров’я, загрожують
генофонду нації. Погіршення стану навколишнього середовища призводить до
зростання екологічно залежної хімічної патології і виникнення нових екологічно
зумовлених захворювань. Вагоме місце в попередженні екологічних викликів і загроз
повинна посісти екологічна та валеологічна освіта, спрямована на формування валеоекологічної свідомості, починаючи з дошкільного віку та застосування засобів
біопрофілактики.
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ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
ВАЛЕОЛОГУ ПРО БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ТОЧКИ
Постановка проблеми. Вивчення біологічно активних точок та їх
функціональної взаємодії з органами і системами організму людини дає змогу людині
значно розширити можливості поліпшення стану здоров’я. У сучасній медицині
використовується практика східної медицини у вигляді масажу біологічно активних
точок – точковий масаж.
Використання такого методу лікування значною мірою пояснюється
фізіологічністю, нешкідливістю і високою ефективністю методу акупунктури, який в
ряді випадків перевершує можливості сучасної лікарської терапії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Використання знань про біологічно активні точки та їх функціональної взаємодії
з органами і системами організму людини триває більше п'яти тисяч років. Серед
останніх досліджень і публікацій, є такі науковці як Бирюков А.А., яким у посібнику
для студентів вищих навчальних закладів, викладено історичні відомості розвитку
лікувального масажу, роз’яснено механізми дії класичного масажу при різних
пошкодженнях. Франц Вагнер у книзі «Точечный массаж на каждый день» доводить,
що точковий масаж здатен зняти фізичну біль, зменшити стрес і емоційні розлади.
Акупресура, яка стимулює за допомогою пальців ті ж точки, що і акупунктура, усуває
м’язове напруження та відновлює потік життєвої енергії. Васічкін В.І. – фахівець з
рефлексотерапії, розробив методику естетики обличчя та тіла, пропагандує здоровий
спосіб життя та застосовує різновиди масажу з метою балансу стану усіх систем і
функцій організму, для збереження молодості організму на довгі роки. Спираючись на
роботи фахівців російської школи масажу В. І. Васічкін адаптував основи лікувального
масажу до реалій життя сучасної людини.
Як свідчить аналіз наукової літератури, вчені зробили вагомий внесок у
дослідження біологічно активних точок та їх функціональної взаємодії з органами і
системами організму людини. Однак, спеціального дослідження, присвяченого
валеологічному методу оздоровлення спрямованому на зняття втоми, нервового
напруження, безсоння, стресів та позбавлення від шкідливих звичок, не проводилося.
Мета статті: визначення масажу біологічно активних точок як валеологічного
методу покращення стану здоров’я людини.
Біологічно активні точки (БАТ) розміщені вздовж енергетичних меридіанів.
Меридіани перетинають людське тіло, об'єднуючи ділянки центральної нервової
системи, внутрішні органи і поверхню шкіри, де знаходяться біологічно активні зони,
які визначаються як нервові вузли. Якщо всі органи здорові, циркуляція енергії
проходить стабільно, але якщо є захворювання, нормальна циркуляція енергії
блокується і людина починає відчувати дискомфорт, організм починає хворіти. В
організмі людини налічується близько 600 біологічно активних точок, які пов’язані з
різними органами, системами і функціями організму. Активація деяких точок
допомагає зняти головні болі, хронічну втому, напругу очей; нервове напруження,
проблеми зі шлунком, безсоння і стреси, біль при артриті, менструальні болі, а також
корисна для поліпшення концентрації та бажаючих кинути курити.
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Для прикладу наводимо рисунки точок акупресури, які допоможуть позбавитись
неприємних відчуттів.

1

2

4

3

1. Хронічна втома і напруга очей
2. Нервове напруження
3. Безсоння і стреси
4. Бажання кинути палити. Натискання на хрящ в нижній частині вушної
раковини, трохи вище мочки допоможе знизити психічну залежність від
нікотину. Крім того, масаж викликає огиду до тютюнового диму.
Під впливом на біологічно активну точку, включається рефлекторний механізм
організму, що сприяє одужанню хворого органу.
Всі види впливу на акупунктурні зони призводять до викиду у кров ендорфінів,
ендогенних опіатів, які стимулюють обмінні процеси в організмі, що призводить до
його одужання.
Сутність точкового масажу зводиться до механічного подразнення невеликих
ділянок (2-10 мм) поверхні шкіри. Кожна біологічно активна точка на тілі людини
впливає на нервові закінчення, які посилають сигнал в ті органи, за які вони
відповідають, змушуючи їх активізуватися. Виходить, що натискаючи на точку, ми
діємо на сам орган. Точковий масаж зазвичай здійснюється пальцями, долонями, але
іноді може здійснюватися ліктями або якимись підручними засобами. При глибоких,
але ніжних натисканнях пальців на певні біологічно активні точки, блокована енергія
починає вивільнятися, дозволяючи тілу і розуму розслабитися. Перш ніж приступити
до точкового масажу, необхідно чітко вивчити розташування БАТ і навчитися
регулювати силу дії на них залежно від місця розташування – поблизу кісток, зв’язок,
судин, нервів і т. п. Так, визначити місцезнаходження тієї чи іншої точки можна
простим натисканням кінчиками пальців на поверхню шкіри. При попаданні на точку у
людини виникає відчуття ломоти, оніміння, навіть болю.
Техніки точкового масажу бувають різними, основними з них є розтирання,
натискання, поглажування, вібрація і укол. Найперші процедури повинні бути
короткими, щоб перевірити реакцію організму на вплив точкового масажу. Якщо
виникли будь-які неприємні відчуття або через 3-5 процедур не настав ефект
покращення, продовжувати масаж немає сенсу.
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Висновок. Масаж біологічно активних точок відрізняється від інших видів
масажу відносною простотою проведення, при цьому стимулює швидке одужання,
покращує загальний стан організму. Завдяки масажу БАТ можна зняти хронічну втому і
напругу очей, позбавитися від нервового напруження, безсоння та стресів, а також
кинути палити. Таким чином він може застосовуватися як валеологічний метод
оздоровлення.
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