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VD MAIS, Научно-производственная фирма. 
 

Новый уровень эффективного контроля концентрации глюкозы в крови. 
Уникальная возможность определения уровня кетонов в крови! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
НПФ VD MAIS зарегистрировала в Минздраве Украины (Св. № 9614/2010 от 20 

июля 2010г.) новейшую разработку корпорации Abbott Diabetes Care – cистему 
мониторинга диабета Optium Xceed. 

Этот глюкометр предназначен не только для измерения уровня глюкозы в крови, 
но и обеспечивает уникальную возможность  дополнительно определять уровень 
кетонов в крови даже в домашних условиях. Показатель текущего уровня кетоновых 
тел в крови людей, страдающих диабетом, имеет огромное  значение для раннего 
выявления диабетического кетоацидоза. Определение содержания b-кетонов в крови 
необходимо пациентам, больше других нуждающимся в особо точной диагностике и 
оперативном контроле кетоацидоза – детям и беременным женщинам с диабетом, всем 
инсулинозависимым пациентам во время болезни или в состоянии стресса. 

Современный украинский рынок глюкометров характеризуется большим 
разнообразием моделей, представленных многими компаниями-производителями, в 
том числе и мировыми лидерами в данном сегменте медицинской техники. Эти изделия 
предназначены исключительно для определения уровня глюкозы в крови и 
различаются лишь степенью сложности эксплуатации, размерами, скоростью 
проведения тестов и некоторыми другими параметрами.  

И только Optium Xceed принципиально отличается от глюкометров, имеющихся 
на рынке Украины. Инновационный продукт от Abbott Diabetes Care позволяет не 
только определять уровень глюкозы в крови, но и осуществлять контроль кетонов в 
крови. 

 
Систему мониторинга диабета Optium Xceed можно заказать по адресу и 

телефону: 
 

03061, Украина, Киев, ул. М. Донца, 6 
 Отдел медицинской техники 

Телефон: +38 (044) 220 01 01, 492 88 52, 220 20 22 
Факс: +38 (044) 220 02 02 
web: www.vdmais.kiev.ua 

e-mail: med@vdmais.kiev.ua 
 

Харьковское представительство 
Харьков, ул. Проскуры , 1  

 тел 719 67 18, 716 42 66 
e.timchenko@vdmais.kiev.ua 
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ЗАЩИТИСЬ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СМОГА 
Известно, что состояние биополя человека определяет уровень устойчивости 

организма, адаптационные возможности  и запас его иммунных сил, а минимальная 
мощность  электромагнитного сигнала, на который реагирует организм менее 1*10-

9Вт/мм2. Биополе, как и всякое физическое тело, формирует вокруг себя определенную 
энергоинформационную матрицу (поляризацию пространства), воздействует на 
прилежащее пространство  и его свойства или же само испытывает воздействие от 
других тел. Оказалось, что наиболее чувствителен организм человека к 
электромагнитным сигналам, лежащим в диапазоне: 

– сверхвысоких частот 40–70ГГц, названых «окнами пропускания биосферы», 
вызывающих сбой клеточных механизмов; 

– низких и сверхнизких частот 5–35Гц, вызывающих сбой в органах. 
Считается вредным для здоровья человека интенсивность электромагнитного 

поля 0,2 микротеслы (мкТл — единица измерения магнитной индукции в 
Международной системе единиц). Среднее значение полевой магнитной 
напряженности в пригородных электропоездах составляет 20, а в трамваях и 
троллейбусах — 30 мкТл. На платформе станций метрополитена — до 50–100 мкТл, а в 
поездах подземки — зашкаливает за 150–200 мкТл, что превышает допустимый 
уровень облучения до 1000 раз и более. Комфортный автомобиль на скорости 80 км/час 
превращается в кипящую энергетическую камеру, в которой буквально заживо 
«варятся» как водитель, так и пассажиры. Напряженность электромагнитного поля 
домовой электропроводки уже превышает предельно допустимые 0,2 мкТл. 
Электрочайник на расстоянии 20 см. образует напряженность магнитного поля 0,6 
мкТл. Генерируемые телевизором магнитные поля достигают 2 мкТл. Этот список, к 
сожалению можно долго продолжать… 

Наиболее подвержены влиянию внешних полей: кроветворные органы, головной 
мозг, глаза, половая система, иммунная система. 

Компания L&S  (LIBERTY &  SUCCESS) 
представляет серию защитных устройств, позволяющих организму человека снять 
негативно действующее электромагнитное отягощение и восстановить  иммунитет. 

1. Защитное устройство «LACKEY» – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬ И ГАРМОНИЗАТОР ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
изменяет характер внешнего излучения, и любой живой организм подвергается 
значительно меньшим воздействиям внешних электромагнитных полей. При этом в 
радиусе воздействия защитного устройства создаются параметры среды, приводящие 
энергосистему человека в гармоничное состояние. В результате улучшается: работа 
иммунной системы; самочувствие; ассоциативная память; работа сердечнососудистой 
системы. А также снимается «синдром хронической усталости», восстанавливается 
биополе и снижается риск возникновения различных заболеваний. 

2. Защита от негативного воздействия излучения мобильного телефона — 
«ULТRАТЕМРЕR» Защитное устройство «ULТRАТЕМРЕR» – это техническое 
средство, которое изменяет уровень и поляризацию электромагнитных излучений 
вокруг себя, помогая организму человека снять негативно действующее 
электромагнитное отягощение. При этом качество передачи и мощность  основного  
сигнала не изменяются. 

Дополнительная информация на сайте  www.vivatls.com  
Заказ устройств защиты:  e-mail: allvm2014@yandex.ru 

тел: (+38) 066 0225923 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ – ВАЛЕОЛОГИИ  
 
Во все времена здоровье человека являлось естественной, 

абсолютной и непреходящей ценностью, величайшим благом, основой и 
условием всей жизни. 

Наиболее часто используются следующие критерии здоровья: 
− психосоматическое состояние человека; 
− субъективная или объективная оценка здоровья; 
− способность индивида осуществлять присущие ему 

биологические и социальные функции, что в значительной мере 
определяется уровнем культуры населения и состоянием развития 
валеологического образования. 

Для мирового образования настоящего времени характерны 
следующие тенденции: 

1. Переход от элитарного образования к высококачественному 
образованию для всех; 

2. Углубление межгосударственного сотрудничества в области 
образования; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:valeolog@univer.kharkov.ua
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 10 

3. Увеличение гуманитарной составляющей за счет введения новых 
научных и учебных дисциплин, посвященных человекознанию, экологии 
человека, валеологии и др. 

В Украине кафедра валеологии впервые была открыта в 1999 году в 
Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина, где 
осуществляется подготовка бакалавров, специалистов и магистров по 
валеологии (направление «Здоровье человека»). 

Существует следующая классификация потребностей в здоровье: 
Ø Индивидуальная потребность в здоровье. 
Ø Семейные потребности в здоровье. 
Ø Коллективная (групповая) потребность в здоровье. 
Ø Общественная потребность в здоровье. 
Ø Профессиональная потребность в здоровье. 
Поэтому потребность в здоровье в современном обществе является 

важнейшим фактор общественного развития во всех экономических 
системах.  

Фактически здоровье является особым видом капитала. Под 
человеческим капиталом понимаются воплощенные в рабочей силе 
здоровье, образование, квалификация. В соответствии с этой теорией 
состояние здоровья человека определяет размер его «человеческого 
капитала». 

Недооценка места и роли здоровья на различных уровнях 
хозяйствования чревата негативными социально-экономическими 
последствиями. К ним относится уменьшение общей продолжительности 
жизни, рождаемости, рост заболеваемости, травматизма и др. 

Достижение более высокого уровня жизни и здоровья населения 
требует формирования комплекса условий. Среди них можно выделить 
следующие: 

− создание здоровой и безопасной физической среды; 
− обеспечение здорового образа жизни; 
− уменьшение ущерба, причиняемого алкоголем, курением, 

наркотиками; 
− обеспечение более здоровых условий проживания, работы и 

отдыха людей; 
− возможность проведения активного, здорового досуга; 
− освоение новых оздоровительных технологий; 
− государственная поддержка оздоровительных технологий. 
Индекс развития человека объединяет следующие показатели: 
− национальный доход на душу населения; 
− образовательный уровень взрослого населения (уровень 

грамотности среди взрослого населения, среднее число лет обучения); 
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− уровень культуры здоровья, включая физическую, психическую и 
духовную составляющие; 

− ожидаемая продолжительность жизни. 
 
Система управления здоровьем. Возникла объективная 

потребность в создании единой системы управления здоровьем населения. 
Обществу нужен эффективный прикладной механизм управления 
гигиенически обоснованным способом жизнедеятельности как основой 
профилактики болезней. Важнейшим элементом профилактики должен 
стать механизм формирования у людей потребности быть здоровыми и 
гармонично развитыми, вести правильный с позиций сохранения здоровья 
образ жизни. При этом речь идет не только о санитарно-гигиенической 
культуре в традиционном смысле этого слова, но и о культуре отдыха, 
потребления, поведения, межличностных отношений. Необходимо 
повсеместно формировать «моду» на здоровье, здоровый образ жизни, 
своевременную диспансеризацию и индивидуальную ответственность за 
собственное здоровье, здоровье детей и близких. 

Эффективность такого подхода отчасти подтвердил опыт США, 
которые с 70-х годов возвели здоровье американцев в ранг национальной 
идеи. Здоровый образ жизни и конституционно заявленный высшей 
ценностью «человек живущий» позволили резко перераспределить 
средства национального дохода в пользу здравоохранения, значительно 
увеличить уровень ожидаемой продолжительности жизни американцев. 

Необходимо по-новому подойти к взаимосвязи всех сфер 
жизнедеятельности общества и государства, от состояния которых зависит 
физический и психоэмоциональный статус человека, его сознание, 
духовно-валеологический потенциал в целом. 

При изучении здорового образа жизни и управлении им со стороны 
человека, семьи, государства, общества надо не только учитывать 
проявления образа жизни в разных областях человеческой деятельности, 
досуге, быте, социальных процессах, но и учитывать их взаимосвязи и 
взаимодействия. Словом, следует последовательно переходить к созданию 
целостной модели здорового образа жизни, coответствующей требованиям 
и представлениям XXI века. Именно эти задачи стоят перед валеологией. 

Таблица 2.  
Условия и факторы, влияющие на состояние здоровья населения 
Объективные 
факторы: 

Здоровый образ 
жизни: Субъективные факторы: 

• качество окружающей 
• среды 
• условия труда 

(санитарно-

• рациональное 
питание 

• двигательная 
активность 

• удовлетворенность 
местом проживания 

• удовлетворенность 
содержанием труда, 
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гигиенические и 
социально-
психологические) 

• доступность 
приобретения продуктов 
питания, спортивных 
товаров 

• уровень доходов 
• жилищные условия 
• развитость 
инфраструктуры 
(транспорт, льготное 

• обслуживание, 
магазины, 

• поликлиники, 
спортзалы, 

• кинотеатры и др.) 

• рациональное 
использование 
внерабочего времени, 
организация 

• досуга 
• рациональное 
отношение к здоровью  

• характер 
межличностных 
отношений  

• ограничение 
вредных привычек 

• уровень культуры 
здоровья 

 

санитарно-
гигиенические и 
психологические 
условия труда 

• удовлетворенность 
жилищными 
условиями 

• удовлетворенность 
уровнем доходов  

• удовлетворенность 
возможностями 
отдыха и лечения 

• удовлетворенность 
возможностями для 
занятий физкультурой 
и спортом 

• развитость 
социально-
культурных 
потребностей   

•   уровень 
информированности о 
ценности здоровья 

 
Всеобщее валеологическое образование и высокий уровень культуры 

здоровья населения приведет к нейтрализация негативных факторов 
воздействия научно-технического прогресса на общественное здоровье. 

Состояние здоровья населения на макроуровне характеризует 
здоровье нации, или общественное здоровье. Здоровье нации как 
интегральный показатель определяется на основе учета половозрастных, 
социальных и профессиональных групп людей, проживающих на 
определенной территории и формирующих в конечном итоге здоровье 
всего населения. Исходной «клеточкой» общественного здоровья является 
здоровье отдельного человека (индивидуума, личности). 

Состояние здоровья нации влияет на количественную и 
качественную характеристику трудовых ресурсов, социальную, 
экономическую и трудовую активность населения. Последние, в свою 
очередь, оказывают непосредственное воздействие на уровень важнейших 
макроэкономических показателей (ВВП, национальный доход и др.). 

Здоровье нации — один из важнейших факторов, который 
определяет и национальную безопасность страны, и ее национальное 
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богатство. Здоровье народа является не только целью, но и одним из 
основных условий для экономического роста. 

Индустрия здоровья — это функциональная многоотраслевая 
подсистема национального хозяйства, выражающая взаимосвязь, 
взаимодействие, образование, здравоохранения и сопряженных с ним 
отраслей и сфер деятельности по охране и укреплению здоровья людей. 

Формирование индустрии здоровья связано с переходом 
здравоохранения на использование современных технологий, которое 
существенно расширило технологические и функциональные связи 
здравоохранения с другими отраслями национальной экономики и требует 
нового современного знания о здоровье и новых специалистов в этой 
области. 

Ведущей индустрией XXI века является индустрия веллнес, 
здорового образа жизни! 

Wellness индустрия в любых ее проявлениях связана с новыми 
технологиями.  

В настоящее время wellness рассматривается, как отдельная 
индустрия, которая связывает сотни тысяч видов товаров и услуг одной 
нитью. Умнейшие ученые, фитнес-тренеры, бизнесмены, производители 
питания, владельцы ресторанов, дистрибьюторы wellness-продуктов, 
врачи, валеологи и другие люди, специализирующиеся на профилактике 
болезней и старения, стали частью мировой революции, а не просто 
отдельным классом и выбранной профессии или индустрии. 

В индустрию здоровья входят валеообразовательные, 
валеооздоровительные, лечебно-профилактические, медико-
реабилитационные и аптечные организации, центры санэпиднадзора, 
центры здоровья, предприятия медицинской промышленности, 
организации медицинского страхования. По нашему мнению, при 
выделении индустрии здоровья в самостоятельную подсистему 
национальной экономики не имеет значения, к какому ведомству 
относятся ee составные элементы. 

Обобщая сказанное, еще раз подчеркнем, что развитие индустрии 
здоровья укладывается в концепцию человекосбережения, сохранения и 
укрепления здоровья народа, соответствующую общенародной идее, 
интересам общества и государства. 

Воспринятая общественным сознанием, эта идея, несомненно, будет 
обладать реальной консолидирующей и мобилизующей силой, явится 
важным практическим вкладом в судьбу будущих поколений. 
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Таблица 3.  

Основные понятия индустрии здоровья и wellness индустрии 
Демографический переход Образ жизни 

Индекс культуры здоровья 
Уровень валеологического 
образования 
Индекс развития человека 
Индивидуальное здоровье 
Здоровый образ жизни  
Здоровье нации 
Качество жизни 
Концепция человекосбережения 

Охрана здоровья 
Культура здоровья 
Духовный потенциал 
Потребность в сохранении 
здоровья 
Сертификат здоровья человека 
Стандарт здоровья 
Уровень жизни 
Человеческий капитал 

Функции индустрии здоровья. Деятельность индустрии здоровья 
как подсистемы национального хозяйства способствует охране и 
укреплению здоровья населения, национальной безопасности страны. 
Поступательное развитие индустрии здоровья относится к важнейшим 
условиям реализации социально ориентированной политики государства. 
На индустрию здоровья как подсистему национальной экономики 
возлагается выполнение следующих функций: 

• обеспечение членов общества медицинскими, валеологическим 
услугами, а также товарами медицинского и валеологического назначения; 

• формирование сети валеологического образования; 
• формирование медицинского сообщества с его профессиональными 

установками и обязанностями; 
• научное познание здоровья, его профилактики, природы болезней и 

их лечения. 
Инфраструктура индустрии здоровья представляет собой 

совокупность организаций, которые обеспечивают условия для ее 
функционирования и развития. 

Продукт индустрии здоровья как экономическое благо. 
Результатом деятельности любой сферы национальной экономики является 
создание экономических благ. В отличие от естественных благ (воздух, 
снег, вода и др.), экономические блага представляют результаты 
хозяйственной деятельности людей. 

В процессе функционирования индустрии здоровья создаются 
особые экономические блага: формирование культуры здоровья, 
подготовка высококвалифицированных валеологически грамотных 
профессионалов, лечебно-диагностические и реабилитационные услуги, 
фармацевтические средства, медицинская техника и диагностическая 
аппаратура, услуги медицинских страховых организаций и др. Конечные 
результаты деятельности индустрии здоровья оказывают целевое 
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воздействие на состояние здоровья потребителей, охрану и укрепление 
здоровья нации в целом. 

К сфере научных интересов валеологии относятся разработки по: 
диагностике здоровья; мониторировании как детей, так и взрослых; 
обучению культуре позитивного мышления; обучение управлением 
своими эмоциями; формирование культуры здоровья с учетом возраста и 
экологических условий проживания; прорастание валеологии в индустрию 
здоровья и Wellness – индустрию, подготовка специалистов в этом 
направлении. 

Для решения этого вопроса требуется расширение спектра 
специальностей, например: специалист по общественному здоровью, 
валеолог-методист, валеолог-технолог, специалист-валеолог по 
оздоровительному туризму, технолог по Wellness-индустрии, валеолог-
технолог по саморегуляции здоровья, по здоровому образу жизни, по 
безопасности жизнидеятельности. 

Расширяются базисные понятия науки о здоровье с акцентом на 
социальных аспектах. В соответствии с современным мировоззрением и 
уровнем развития науки требуют дальнейшего развития методы волновой 
диагностики, оценки и самооценки физического, психического, духовного 
и социального здоровья, а также разработка доступных для 
самостоятельного применения методик оценки и коррекции состояния 
здоровья. В этом направлении наиболее актуальными являются: 

• изучение факторов, влияющих на отношение к здоровью; 
• самоуправление, саморегуляция и самоконтроль как факторы 

восстановления здоровья; 
• разработка концепции здоровой личности; 
• определение путей и условий самореализации , 

самоосуществления, раскрытия творческого и духовного потенциала 
личности; 

• валеологические механизмы стрессоустойчивости; 
• социальная адаптация, общение, толерантность, инклюзия и 

интеграция; 
• разработка индивидуально-ориентированных оздоровительных 

программ с учетом состояния здоровья, половых, возрастных и 
личностных особенностей человека; 

• валеологические аспекты обеспечения профессионального 
здоровья; 

• валеология долголетия, профилактика старения. 
В настоящее время базовый курс по валеологии читается в 

педагогических институтах и университетах. Его включенность в учебный 
процесс ВУЗов будет усиливаться как и потребность в подготовке 
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соответствующих специалистов для развития индустрии здоровья и 
улучшения здоровья нации в целом. 

Для решения кадрового вопроса следует осуществлять открытие 
новых профильных кафедр, лабораторий, научно-исследовательских 
институтов. В недалеком будущем наука о здоровье станет 
фундаментальной основой и контролем развития промышленности, 
сельского хозяйства, экономики – общества и государства в целом. 
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ЗАКОНИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 
 
Постановка проблеми. Актуальність статті пов’язана з тим, що 

знання законів розвитку людини сприяє розумінню особливостей розвитку 
людини та їх наслідків. Різні науки встановлюють закони, що діють в 
окремих системах. Однак людина як складна система живе в природі і 
соціумі – специфічних системах, з якими вона постійно взаємодіє. Тому 
важливим є виокремлення цілісної системи законів, які відображають такі 
постулати: людина розвивається під впливом генетичної, соціальної, 
духовної і природної програм розвитку; організм людини функціонує у 
єдності матеріальної і енерго-інформаційної складових – тіла, психіки, 
духу; без впливів зовнішнього середовища (надсистеми) неможливе життя 
людського організму (підсистеми).  

Аналіз досліджень і публікацій. Взаємозв’язки між системами 
органів в організмі людини, між людиною та природою і соціумом 
вивчають фізіологи, філософи, валеологи, фізики, екологи, соціологи тощо. 
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Важливим для сьогодення є системний розгляд законів, що обумовлюють 
розвиток людини. 

Виклад основного матеріалу. Взаємодію складових систем людина-
зовнішній ми розглядаємо через прояв таких груп законів: 1) матеріальні 
(анатомо-фізіологічні), психічні, духовні, екологічні, суспільні; 2) 
універсальні та часткові. Матеріальні (анатомо-фізіологічні) закони 
проявляються на рівні діяльності систем органів, тканин, клітин, психічні – 
у психічних процесах, духовні – у сфері духу, тобто на енергетично-
інформаційному рівні, екологічні – відображають зв’язки людини із 
природним світом, суспільні зреалізовуються в житті людської спільноти. 
Універсальні закони (природні закони), що відображають зв’язки між 
загальними всюди існуючими явищами, діють об’єктивно, незалежно від 
того, знаємо ми про них чи не знаємо, розуміємо чи ні, згодні чи не згодні. 
Часткові закони виявляються між конкретними специфічними явищами. 
Пізнаних законів багато. В цій статті обмежимося їх формулюванням, 
аналіз же буде викладений в наступних публікаціях.  

Універсальні закони проявляються через двоїстість (дуальність), 
троїстість, четверичність, семиричність.  

На всіх рівнях матеріального світу, в тому числі і на рівні організму 
людини спрацьовують закони діалектики: 

причинно-наслідкових зв’язків;  
переходу кількісних змін у якісні,  
закон збереження і перетворення енергії; 
боротьби і єдності суперечностей, заперечення заперечення; 
двоїстості або полярних взаємодій; 
альтернативності або свободи вибору; 
циклічності; подібності і уподібнення. 
Законами, які обумовлюють розвиток організму людини на рівні 

клітин, тканин, органів, систем органів впродовж усього життя, є: 
− безперервність; ― стрибкоподібність; ― надійність розвитку; 
− розмноження, відмирання і міграція (переміщення) клітини;  
− інтеграція і диференціація, яка завершуються їх спеціалізацією 

клітин; 
− детермінація; ― періодизація, циклічність та нерівномірність 

розвитку; наявність критичних періодів розвитку; 
− системність; ― полярність; ― двостороння симетрія;  
− фрагментарність; ― кореляція;  
− залежність розвитку від впливу оточуючого середовища, 

генотипу, стану систем організму. 
Важливими є закони психічного розвитку дитини. Деякі з них:  
закон циклічності; закон метаморфоз;  
закон нерівномірності і безперервності розвитку;  
закон єдності процесів еволюції та інволюції. 
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Виявлені також три основні закони розвитку особистості людини: 
закон побудови вищих психічних функцій; 
закон міжособистісного характеру розвитку всіх вищих психічних 

функцій, закон інтеріоризації. 
Двоїстість Всесвіту та двоїстість людського організму проявляються 

в постійній взаємодії їх матеріальної та енерго-інформаційної складових. 
Аспекти енерго-інформаційних процесів в організмі людини, що 
невід’ємні від таких у Всесвіті, можна означити як Духовні закони, які – 
безпристрасні, працюють без упереджень, поблажок, завжди і всюди, поза 
людською волею чи наказами. Невидимий Розум, що стоїть за видимим 
Всесвітом, працює, спираючись на Духовні Закони. Узагальнюючи різні 
підходи вчених (М. Гончаренко, В. Т. Лободін, В. Синельніков, Ель Тат, 
Чопра Дипак тощо) представляємо таку вибірку Духовних законів: 

закон вільної волі і вільного вибору; закон жертовності;  
закон перевтілення; закон схем або програм; закон простору;  
закон творення; закон любові; закон безперервності розвитку;  
закон опіки і захисту; закон багатогранності розвитку;  
закон справедливості; закон дослідження; закон ключових моментів, 
закон карми та закон реінкарнації. 
Зовнішнє (стан фізичного тіла людини) відображає внутрішнє (його 

думки, емоції).  
Кожен отримує згідно із своїми думками. 
Закон збереження енергії. Подібне притягує подібне. 
Між реальністю і моделюванням світу є колосальна різниця. 
Кожна людина живе у своєму світі. Закон позитивних намірів. 
Кожен повинен взяти на себе відповідальність за свій світ. 
Закон цілісності. Частка прагне до цілого – Душа прагне до Бога. 
Закон позитивних намірів. Сила дії рівна силі протидії.  
У підсвідомості є інформація про усякі явища, що є у природі і світі. 
Чим чистіші помисли, тим більше у людини здібностей, тим до 

більших знань вона буде мати доступ. 
Люди самі створюють хвороби, а значить тільки самі зможуть від 

них позбавитися. 
Сила дії рівна силі протидії. 
Хто шукає – тому буде дано. 
Щастя людини обумовлюється ступенем її духовного зростання. 
Людина завжди прагне до духу, духовної своєї сутності, до Бога. 
Закон гармонії. Не зупиняйся на досягнутому. 
Пізнай самого себе – правила, за якими хочеш жити і живеш. 
Зрозумій правила життя інших людей. Поважай сили Тонкого Світу. 
Закон чистої потенційності. Закон дарування.  
Закон найменшого зусилля. Закон наміру і бажання.  
Закон не прив’язаності. Закон "дхарми", або призначення.   
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Впливи Всесвіту, Сонця, Місяця, Землі – зовнішнього світу природи 
на людину можна охарактеризувати через закони Всесвіту, Сонця, Місяця, 
Землі, біосфери, води, повітря. Вони відображають пізнані нами сьогодні 
циклічність процесів у Всесвіті, рух зоряних сукупностей у ньому; 
періодичність активності Сонця, Місяця; стан біосфери, води, повітря. 

Важливим для сьогодення є пізнання законів природи як законів 
екології і законів соціальної екології. Вони вчать людське суспільство 
правил життя у величезному природному світі. У роботах вчених 
Б. Коммонера, Ж. Кюв’є, Н. Ф. Реймерса, В. І. Вернадського та інших 
сформульовані такі закони: усе пов’язане з усім; усе має кудись діватися; 
природа знає краще; ніщо не дається задарма або за все треба платити; 
закон кореляції; закон збереження життя; закон максимізації енергії та 
інформації; закон розвитку системи за рахунок навколишнього 
середовища; правило соціально-екологічної рівноваги; принцип 
культурного управління розвитком; правила соціально-екологічного 
заміщення; закон історичної (соціально-екологічної) незворотності; закон 
ноосфери. Суспільні закони регламентують стосунки між людьми. 
Дотримання цих законів гармонізує, а відступи від них дисгармонізують 
розвиток окремої людини, людства. 

Висновок: системні знання і врахування законів, що обумовлюють 
розвиток людини, сприятиме прогресивному розвитку людини.  

 
 
 
 
 

Попова Л. А.  
докт. мед. наук, профессор 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 

О ЗДОРОВЬЕ 
 

На научном базисе классической и квантовой науки дано 
представление о здоровье человека с позиции холизма. Произведен анализ 
информационных, энергетических и пластических аспектов здоровья. 
Обоснованы критерии его оценки. Показана закономерность управления 
здоровьем по алгоритму немедикаментозной психосоматической 
гармонизации. Осмыслены некоторые психологические аспекты, 
механизмы сознания, механизмы восприятия мира и роль человека в 
сотворчестве мира, что имеет непосредственное отношение к здоровью. 

Понять феномен здоровья человека возможно только с позиции 
системного, целостного подхода к нему, при этом учитывая как внешние, 
так и внутренние аспекты функционирования человека. 
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Как любая живая система, человек включает триединство 
информации, энергии (субатомарный уровень) и вещества (атомарно-
молекулярный уровень). 

Здоровье человека – это его внутрисистемная упорядоченность, 
охватывающая все уровни его структурной организации. Эта 
упорядоченность поддерживается механизмами здоровья, которые по сути 
своей являются связями в системе. Управление здоровьем представляет 
собой воздействие на эти связи. В качестве объективных, адекватных и 
чувствительных критериев здоровья следует признать энергетические и 
информационные критерии. 

Механизмы здоровья, обеспечивая индивидуальное физическое и 
психическое здоровье, являются выражением стратегии выживания, 
сохранения себя как биологической индивидуальности, так и личности. 

Валеология как наука о здоровье человека исходит из 
методологического холистического принципа, который был назван 
немедикаментозной психосоматической гармонизацией с привлечением 
высших аспектов сознания. 

Новые, более высокие, стоящие над физиологическими 
потребностями мотивы в жизни современного человека включают новые 
факторы здоровья: благородные, долгосрочные цели жизни; позитивную, 
высокую философию жизни; удовлетворенность достигнутыми целями; 
удовлетворенность любовью, дружбой. 

В этом аспекте рассмотрена практическая оздоровительная работа, 
имеющая направления: оптимизация жизненного пространства человека; 
восстановление структуры биоритмов; внутренняя гармонизация человека 
и гармонизация его взаимоотношений с внешней средой; воспитательная и 
просветительская работа, направленная на самостоятельную организацию 
здорового образа жизни. 

При этом человек должен быть вооружен знанием, как ему 
организовать здоровый образ жизни с учетом своих индивидуальных 
биологических и психических особенностей, что является функцией науки 
валеология – образование и воспитание. 
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Шапкина Т. И. 
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 

ст.преподаватель. 
 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЧЕЛОВЕКА 
 

Современный мир наполнен различными  звуками, музыкой. Музыка 
является неотъемлемой частью нашей жизни, мы слушаем ее дома, в 
маршрутке, на работе. У каждого из нас есть свое любимое направление в 
музыке, от прослушивания которого мы получаем удовольствие. Однако. 
мы редко задумываемся о том, что она таит в себе. 

А эти знания существуют еще с древности. И было бы полезно 
приоткрыть завесу этих знаний. 

«Музыка, ее первый звук, родилась одновременно с творением 
мира», - так утверждали древние мудрецы. Небо, земля и все, что движется 
в них всевышним повелением, не существует без науки музыки. Пифагор 
писал, что этот мир основан посредством музыки и может управляться ею. 

Все древнейшие учения земных цивилизаций содержат в себе 
подобные утверждения и опыт, накопленный тысячелетиями, воздействия 
музыки на животных, растения и человека.  

В древности выделяли 3 направления влияния музыки на 
человеческий организм: 

1) на духовную сущность человека; 
2) на интеллект; 
3) на физическое тело. 
Музыка усиливает любую радость, успокаивает любую печаль, 

изгоняет болезни, смягчает любую боль и поэтому Мудрецы Древности 
поклонялись Единой силе Души, Мелодии и Песни. 

Музыкой можно влиять на формирование человека, так утверждал 
Аристотель и, что музыка положительно влияет на этическую сторону 
души. Известно, что пифагорейцы проводили занятия математикой под 
музыку, потому, что заметили, что она благотворно влияет на интеллект. 
Платон, великий Учитель древности и последователь Учения Пифагора, 
считал музыку главным средством воспитания гармонической личности.  

Тайну гармонических звучаний знали и древние египтяне. Они 
хорошо понимали их влияние на человеческий дух. У них была священная 
музыка, домашняя и военная. Для концертов священной музыки 
использовались лира, арфа и флейта, для празднеств – гитара, свирели, 
кастаньеты, в войсках использовались трубы, тамбурины, барабаны и 
тарелки. 

Эта тайна была известна и в Китае. В китайской легенде говорится, 
что 5 тысяч лет назад, как раз во время правления «Желтого императора» 
Хуанди (одного из основателей Китая), произошло крупное сражение. 
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Обдумывая сложившуюся ситуацию, Хуанди во сне увидел Владыку 
небес. Тот сказал императору: «Нужно сделать барабаны из бычьей 
шкуры. Звуки этих барабанов смогут обуздать бесчинного северного 
князя». 

Проснувшись утром Хуанди велел ремесленникам изготовить 80 
огромных барабанов из бычьей шкуры. Через несколько дней две армии 
вновь выстроились друг перед другом, чтобы вступить в кровавую битву. 
И вот, что случилось: «Удар за ударом, удар за ударом, — и варвары сдали 
сражение». 

Дошли до нас исторические сведения о том, что большинство 
великих людей древности применяли музыкотерапию. Ветхий Завет 
говорит, что Царь Саул вылечился от депрессии благодаря игре на арфе 
царя Давида. Великий врач древности Авиценна, наряду с диетой, смехом 
и запахами, называл музыку «нелекарственным» методом лечения. В III в. 
до н.э. в Парфянском царстве был выстроен специальный музыкально-
медицинский центр. Здесь музыкой лечили от тоски и душевных 
переживаний. 

В древнем Китае музыку использовали, чтобы вылечить болезнь, 
очистить сознание и успокоиться, нормализовать биоритмы человека. 
Именно поэтому древняя китайская музыка должна была исполняться 
размерено и медленно. Позже было обнаружено, что многие травы также 
могут исцелять людей от болезней, и тогда иероглиф «музыка» был 
дополнен верхней частью – «травой», и эта новая картинка – «музыка» + 
«трава» – стала обозначать новый иероглиф – «лекарство». Таким образом, 
китайскую музыку можно считать прародительницей лекарств. 

Современная наука серьезно изучает действие музыки на здоровье 
человека. За последнее время проведено множество экспериментов, 
опубликованы сотни научных трудов, огромное количество статей в 
медицинских журналах. 

Начиная с 19 в. она накопила немало жизненно важных сведений о 
воздействии музыки на человека и живые организмы, полученных в 
результате экспериментальных исследований. 

Специалисты утверждают, что звучание струнных инструментов 
благотворно влияет на сердечнососудистую систему человека. При игре на 
пианино и рояле гармонизируется психика, очищается щитовидная железа. 
Органные звуки вызывают стимуляцию мозговой активности. С помощью 
духовых инструментов очищаются бронхи, улучшается работа системы 
дыхания. Печень и кровеносная система лечатся с помощью ударных 
инструментов. 

Еще в 19 веке учёный И. Догель установил, что под воздействием 
музыки меняются кровяное давление, частота сокращений сердечной 
мышцы, ритм и глубина дыхания, как y животных, так и y человека. 
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Выдающийся психоневролог академик Бехтерев считал, что музыка 
положительно влияет на дыхание, кровообращение, устраняет растущую 
усталость и придаёт физическую бодрость. 

Ученые из Самарканда пришли к выводу, что звуки флейты-пикколо 
и кларнета улучшают кровообращение, а медленная и не громкая мелодия 
струнных инструментов снижает кровяное давление. 

Известный русский хирург академик Б. Петровский использовал 
музыку во время сложных операций: согласно его наблюдениям под 
воздействием музыки организм начинает работать более гармонично. 

Создатель музыкальной фармакологии американский учёный Роберт 
Шефлер предписывает с лечебной целью слушать «Лесного царя» 
Шуберта оду «К радости» Бетховена из его 9-й симфонии, а также все 
симфонии Чайковского и увертюры Моцарта.  

По мнению французских учёных, «Дафнис и Холя» Равеля может 
быть прописан лицам, страдающим алкоголизмом, а музыка Генделя 
«стабилизирует»" поведение шизофреников. 

Для понимания воздействия музыки различных жанров, нужно 
наблюдать за воздействием на нас музыки разных жанров. Народная 
музыка положительно влияет на человека, заставляя его вспоминать свои 
исторические корни. Прослушивание классической музыки оказывает на 
человека благотворное влияние. А вот хард-рок вызывает агрессию, хеви-
метал — психические расстройства. Музыка в стиле поп поднимает 
настроение у одних, а у других его портит. 

Сила музыки в том, что она влияет на психо эмоциональное 
состояние и если будет в гармонии с состоянием человека, то она может 
сделать его счастливым. Или наоборот. 

Музыка создает и поддерживает наше настроение. С ее помощью мы 
расслабляемся или заряжаемся энергией. Прослушивание музыки по утрам 
помогает просыпаться, вселяет бодрость и оптимизм. Спокойная музыка, 
напротив, расслабляет и успокаивает, отвлекает от ежедневных забот. При 
бессоннице полезно послушать медленную релаксирующую музыку, она 
будет действовать как снотворное. 

Всё больше и больше накапливаются научные данные, 
подтверждающие знания древних о том, что музыка – мощнейший 
источник энергий, непосредственно влияющих на человека, и что 
гармоничная музыка может явиться панацеей от многих бед, ибо ее 
энергия, проникающая всюду способна сделать мир прекрасней, а человека 
совершенней. 
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Шубейкина Т. Д. 
заведующая научно-исследовательской лабораторией «Духовные основы 
феномена человека» Научно-исследовательского института духовного 
развития человека Восточноукраинского национального университета 

имени Владимира Даля, Украина 
 

СИНТЕЗ НАУКИ, РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ ЧЕРЕЗ ОСОЗНАНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗАКОНА ТВОРЕНИЯ ОДУХОТВОРЕННОЙ 

МАТЕРИИ  
 

Актуальность открытия Универсального Закона Творения 
одухотворенной материи можно оценить только через синтез научных, 
религиозных и философских знаний, чтобы увидеть целостностную 
картину Мира, созданного по Замыслу Творца в строгом соответствии 
Единого Закона Времени, вписанного в Единую Спираль Эволюции. Что 
же нового дает для науки новое представление Периодической системы 
элементов Д.И.Менделеева в виде Единой Спирали Эволюции 
первородного Супер-Атома Водорода? Ответить можно кратко: известная 
нам Периодическая система химических элементов обретает новую жизнь 
через ее раскрытие на основе Единого Универсального Закона Творения 
одухотворенной материи, проявленной через триединство: дух-душа-
тело. Открывшийся на фундаменте Периодической таблицы 
Д.И.Менделеева и «Научной Мысли…» В.И.Вернадского, Универсальный 
Закон как новая парадигма познания Истины раскрывает триединую суть 
творения всего сущего, в т. ч. планеты и Человека, как высшей степени 
проявления живого хронального вещества, непосредственно связанного 
через поле сознания планеты с хроносферой Вселенной. Новое осмысление 
периодического закона Д.И.Менделеева, представленного в виде «спирали-
таблицы», позволяет осознать единство и целостность Космоса, 
проявленного в виде Единой Спирали Эволюции первородного Супер-
Атома Водорода, как «Яйца Жизни», развивающегося в строгом 
соответствии Единому Закону Времени [5-7].  

Предлагаемая автором гипотеза универсального закона творения 
одухотворенной материи в виде Единой Спирали Эволюции, как Единой 
Генетической Нити, связывающей все сущее во Вселенной через волновые 
процессы [4,5], позволяет: 

 понять суть Высшего Космического Закона Бытия, 
определяющего План Познания для каждой космической сущности, и суть 
причинно-следственного закона Кармы – как закона развертывания Плана 
Познания при погружении Духа (Животворящего Света Великого 
Центрального Солнца) в темную материю Хаоса в процессе творения 
[1,5,6].  
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 понять действие закона Кармы, как закона Абсолютной 
Справедливости, проявленного через Единый Закон Времени, 
гарантирующего соблюдение Закона Гармонии в процессе творения 
материи, – основополагающего аспекта закона Бытия [1,5]. 

 расшифровать первую главу Ветхого Завета Библии Бытие и 
вместе с тем осознать сакральную суть единого (библейского) цикла 
творения под руководством Высшего Разума, - Слова Творца. Для этого 
надо признать: спиралевидный периодический закон Д.И.Менделеева - 
есть «кодовый ключ», позволяющий через числовой код порядкового 
номера химического элемента вскрыть зашифрованные знания единого 
цикла творения, полагая, что номер элемента соответствует номеру стиха 
первой главы Ветхого Завета Библии. В самом стихе заложен сакральный 
замысел создания данного элемента в данный момент творения в силу 
действия Единой Спирали Эволюции первородного Супер-Атома 
Водорода, из которого созданы все последующие химические элементы [5-
7]. 

 осознать момент зарождения одухотворенной материи, как 
триединой сути (дух-душа-тело) на основе «Яйца Жизни» первородного 
Супер-Атома Водорода, проявленного через десять суб-атомов водорода, 
три из которых принадлежат Протоматерии. Оставшиеся семь суб-атомов 
водорода следует вписать в семь «пустых клеточек» Периодической 
таблицы Д.И.Менделеева, каждый из которых и будет формировать 
информационно-энергетический поток, творящий материю химических 
элементов и их соединений данного ряда, что наглядно представлено в 
«спирали-таблице» [5,6,]. 

 осознать действие единой материализованной спирали развития 
любой формы жизни, выраженной через числовой Ряд Фибоначчи: 0, 1, 1, 
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144….  Такая числовая последовательность 
описывает развитие движения Божественной Мысли в процессе 
развертывания жизнетворения из первородного Супер-Атома Водорода по 
принципу: «вдох – выдох – сотворение». Мысль управляет миром через 
законы, а преобразует в материальном мире через формулы и числа [5,6].  

 осознать принцип творения и развития любой системы жизни, в 
т. ч. и планеты Земля, как геометрической формы, созданной на основе 
«Яйца Жизни» Супер-Атома Водорода, развернутого в единую схему 
творения «Цветок Жизни» [6,].  

 сформулировать новую гипотезу рождения Земли и ее 
эволюционного развития на основе библейского цикла творения, как 
единого алгоритма Универсального Закона творения одухотворенной 
материи [1,5,6]. 

 понять, как родилась живая первичная клетка Растительного 
Царства из «набора химических элементов», как далее эволюционно через 
квантовый скачок в сознании она «превратилась» в животную клетку, и 
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сколько потребовалось для этого новых химических элементов. Понять, 
как развивалась первичная живая клетка первобытного человека и сколько 
должно быть создано химических элементов, чтобы живая клетка земного 
смертного человека эволюционно через раскрытие ноосферного сознания 
(квантовый скачок) трансформировалась в живую клетку бессмертного 
Лучистого Человека [3,5–8]. 

 осознать единство действия Межгалактического закона атомного 
расщепления и химической нейтрализации во всех структурах живого 
вещества Земли, на основе которого будут открыты новые «чистые» 
источники энергии [5,6]. 

 ответить на все «знаки вопроса», поставленные 
Д.И.Менделеевым над химическими элементами таблицы, 
представляющими «исключения» из периодических свойств. Как 
оказалось, именно эти элементы формируют «балконы»  Вавилонской 
башни, как единой модели творения мироздания Вселенной [5,6,]. 

 объяснить «непредсказуемые» физико-химические свойства 
гелия, неона и других инертных элементов, обеспечивающих гармоничный 
квантовый переход в процессе погружения Живого Света Великого 
Центрального Солнца (Духа Творца) в темную материю Хаоса и выхода 
отраженного Духа из созданной одухотворенной материи. 

 объяснить особую роль 25-го химического элемента марганца, 
как «божественного санитара», «напрямую» связанного с энергиями 
Великой Пустоты, и потому способного очистить созданную материю от 
всех низкочастотных энергий и при этом «вытянуть» живой свет из 
одухотворенной материи в окружающее пространство [5,6].  

 объяснить особую роль двух триад химических элементов: 
«железа-кобальта-никеля» и «рутения-родия-палладия», также 
непосредственно связанных с Великой Пустотой, что  позволяет 
удерживать созданную материю на более высоком энергетическом уровне 
и не допустить чрезмерного погружения Духа в материю Хаоса [5,6].   

 предсказать свойства и функции  новых химических элементов, 
вычислить их атомный вес и другие числовые характеристики на основе 
единой спирали развития – спирали Фибоначчи. Вместе с тем раскрыть 
единый Числовой Код творения всего сущего во взаимосвязи с «Теорией 
чисел» Пифагора [5,6]. 

 раскрыть сакральную суть физического понятия время, как 
четвертой координаты, фиксирующей вибрационно плотность созданной 
материи в данном пространстве. Время – есть искусство творить материю, 
определяющее степень ее одухотворенности.  

 осознать момент рождения кванта (хронона) времени, как 
проявленного Бытия, и вместе с тем, формирование потоков времени, 
переносимых электронами, как движущей силой. Создать новые 
материалы для контактного вхождения космических кораблей в 
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межпланетные Потоки Времени. Открыть новые источники энергии, 
позволяющие «вскрыть» дешевую и безопасную энергию времени, 
упакованную в углероде [3,5-7]. 

 осознать роль сознания, как тонкой связующей материи между 
Тонким (духовным) миром и физически проявленным, - развивающейся в 
строгом соответствии с функцией времени, как движущей силы Единой 
Спирали Эволюции. Сознание – это и есть механизм преобразования 
внутреннего мира и внешнего по отношению к физической оболочке 
(телу), в которое заключена душа, - своего рода матрица с определенным, 
строго индивидуальным содержанием энергии, изменяющимся в процессе 
развития жизни.  

 понять действие Единого Вселенского Закона Времени, 
ограничивающего единый цикл творения материи в соответствии с 
требованиями Универсального Закона. Время через проявленную 
плотность созданной материи, может ускорить или замедлить процесс 
творения, позволяя любой форме жизни обрести свою нишу в мироздании 
Вселенной.  

 расшифровать Древнеславянский Календарь, созданный на 
основе Даарийского Круголета Числобога, в котором вписана Единая 
Спираль Эволюции (Закон Времени).  

 осознать ход истории развития земной цивилизации и отдельно 
каждого государства на основе единого временного цикла творения, 
кратного числу 36 (360 градусов) [6,8].  

 «выстроить» эволюционную спираль хода времени прошлого и 
будущего развития Земли по данным астрологических эфемерид как 
следствие взаимодействия на Земле солнечной и лунной энергий с учетом 
алхимических функций, проявленных элементами в конкретный день [6]. 
Если эту спираль «вписать» в земной глобус и составить компьютерную 
программу с учетом статистики природных катаклизмов, можно 
предсказать возможность их проявления в определенных географических 
точках Земли. 

 осознать сакральную суть квантового перехода планеты и 
человечества на новое звучание ноты π в эпоху Огненных энергий 
Водолея, раскрывающих пространство Ноосферы. Объяснить научные 
открытия и природные явления, не вписывающиеся в сложившиеся 
стереотипы мышления.  

 понять главное: Человек, созданный как Венец Творения, может 
и должен жить в Гармонии с Природой, самим собой и окружающим 
миром. Духовное преображение – это способность принимать 
Божественный Свет и отражать его через проявленное сознание и кровоток 
в окружающее пространство. Мысль творит одухотворенную материю, а 
не просто знания. Фундаментальная классическая наука не должна стоять 
на месте, она должна динамично развиваться в соответствии с эволюцией 
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планеты. Осознание периодического закона Д.И.Менделеева как 
Универсального Закона Творения одухотворенной материи откроет 
реальную возможность для интеграции науки, религии и философии, как 
взаимодополняющих аспектов в познании Истины.  
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РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я У ВАЛЕОЛОГІЧНОМУ 
СУПРОВОДІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 
Чинники ризику, що мають місце в навчальних закладах і призводять 

до погіршення здоров’я дітей і підлітків від першого до останнього року 
навчання, прийнято називати «шкільними». Шкільні чинники ризику – це 
той комплекс проблем, які є результатом діяльності освітнього закладу. 
Отже, зниження їх негативного впливу (або повна їх ліквідація) 
знаходиться в межах діяльності освітнього закладу. 

Важливе значення для формування в учнів свідомого ставлення до 
свого життя і здоров’я та оволодіння основами здорового способу життя 
має шкільний предмет «Основи здоров’я». Саме вчитель основ здоров’я, на 
відміну від учителів інших спеціальностей, постає в сучасній школі, з 
одного боку, як носій базових знань про здоров’я, здоровий спосіб життя 
людини, як фахівець, здатний творчо підходити до процесу навчання й 
виховання, формування мотивації й культури здоров’я підростаючого 
покоління, а з іншого – суб’єктом освітньо-виховного процесу, що 
здійснює здоров’язбережувальну діяльність. Така діяльність буде 
забезпечувати активне й відповідальне ставлення вчителів до самих себе й 
навколишнього природного середовища як біологічної основи здоров’я, 
свідоме збереження й зміцнення власного здоров’я і здоров’я природи 
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Саме вчитель основ здоров’я володіє знаннями про критерії 
функціонування фізіологічних систем організму, вікові особливості 
анатомічних і психічних властивостей дітей, сутнісні складові здоров’я і 
чинники, що детермінують здоров’я.  

Валеологічний супровід навчально-виховного процесу – це система 
професійної діяльності вчителя, зокрема основ здоров’я, спрямованої на 
створення здоров’язбережувальних умов для успішного навчання та 
психологічного розвитку дитини в ситуації взаємодії. Валеологічний 
супровід включає аналіз і диференціацію освітніх маршрутів у 
співставленні з показниками успішності навчання, результатами 
діагностики, прогнозування та корекції функціонального стану кожного 
учня з урахуванням ступеня адаптації, працездатності і здоров’я. 

На нашу думку, можна виділити педагогічні, психологічні та 
організаційні аспекти валеологічного супроводу. 

Так, педагогічні аспекти валеологічного супроводу передбачають 
формування здоров’яорієнтованого освітнього середовища; застосування 
здоров’язбережувальних технологій; валеологічне навчання школярів; 
формування іміджу вчителя, який підтримує високий рівень власного 
здоров’я за рахунок здорового способу життя; володіння засобами і 
методами роботи з батьками і населенням з формування здоров’я. 

Психологічні аспекти охоплюють створення відносин 
взаєморозуміння і співпраці між учителем і учнем; створення 
сприятливого психологічного мікроклімату в класі; забезпечення 
коректних міжособистісних стосунків між учнями; використання методів 
психологічного управління учнівським колективом. 

Організаційні аспекти валеологічного супроводу включають: 
валеологічну спрямованість професійної діяльності вчителя основ 
здоров’я; здійснення валеологічної оцінки освітнього середовища та його 
корекцію; упровадження в навчально-виховний процес функціональних 
елементів підтримання високого рівня здоров’я і розумової працездатності; 
створення в освітньому закладі валеологічної служби та мобілізації всього 
педагогічного колективу на вирішення завдання щодо збереження здоров’я 
учасників навчально-виховного процесу.  

Валеологічний супровід та діяльність валеологічної служби 
дозволяють забезпечити корекцію порушень соматичного здоров’я 
школярів з використанням комплексу оздоровчих та медичних заходів без 
відриву від навчального процесу; підібрати оптимальні форми організації 
навчально-виховного процесу з урахуванням психологічного та 
фізіологічного впливу на організм учнів; забезпечити контроль за 
виконанням санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного 
процесу; здійснювати нормування навчального навантаження та 
профілактику перевтоми учнів; проводити медико-психолого-педагогічний 
моніторинг стану здоров’я учнів; розробляти та впроваджувати навчальні 
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програми з формування в учнів навичок ведення здорового способу життя 
та профілактики шкідливих звичок; надавати психологічну допомогу 
вчителям та учням у подоланні стресів, стану тривоги; сприяти гуманному 
ставленню до кожного учня; формувати доброзичливі взаємовідносини у 
школі; організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи; 
здійснювати валеопросвітницьку діяльність серед учителів, учнів та 
батьків. 

Особливого значення набуває валеологічний супровід та 
валеологічна служба в умовах упровадження інклюзивного навчання, 
ураховуючи різні психофізичні порушення учнів з особливими освітніми 
потребами, забезпечуючи їхнє включення в загальноосвітнє навчальне 
середовище, створюючи умови для їхнього розвитку й саморозвитку, 
повноцінної соціалізації за рахунок корекційного-розвивальної організації 
навчально-виховного процесу, який спрямований на: розвиток зорового чи 
слухового сприймання, мовлення, корекцію пізнавальної діяльності, 
фізичний розвиток, формування навичок просторового, соціально-
побутового орієнтування; розвиток процесів мислення; корекцію порушень 
емоційно-вольової сфери; розвиток уявлень про навколишній світ; 
розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку учнів шляхом взаємодії з 
навколишнім середовищем; формування компенсаційних способів 
діяльності як важливої передумовиадаптації дітей з особливими освітніми 
потребами до навчання в основній школі; створення передумов для 
соціальної реабілітації та інтеграції, розвиток самостійності та життєво 
важливих компетенцій, які потребують корекції фізичного або розумового 
розвитку; корекцію девіацій. 

Невід’ємним інструментом здійснення валеологічного супроводу 
навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є 
Паспорт здоров’я для учнів основної школи. Такий Паспорт вперше 
планується масово впровадити в школи Харківського регіону. Основними 
розробниками Паспорта здоров’я для учнів основної школи є 
співробітники Центру формування здорового способу життя Харківської 
академії неперервної освіти академії.  

Запропонований Паспорт здоров’я для учнів основної школи 
розроблено до розділів «Фізична складова здоров’я», «Соціальна складова 
здоров’я», «Психічна й духовна складові здоров’я» та індикаторів, які 
відповідають змісту навчальної програми «Основи здоров’я». За мету 
ведення Паспорта здоров’я взято пробудження в учнів інтересу до 
власного здоров’я, розвиток умінь і навичок адекватно оцінювати причини 
й чинники, які впливають на здоров’я, аналізувати та планувати свій спосіб 
життя. Завданнями визначено: активізація учнів до ведення постійних 
спостережень за динамікою змін, що відбуваються у способі життя; 
стимулювання до самовдосконалення; формування навичок складання 
експрес-оцінок індивідуального рівня здоров’я та складанню оздоровчих 
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рекомендацій щодо ведення здорового способу життя; виховання 
особистої зацікавленості кожної дитини до контролю та оцінювання свого 
способу життя. До Паспорта здоров’я включається: зведена таблиця 
показників індивідуального здоров’я; анкета для визначення показників 
індивідуального здоров’я; порадник щодо визначення показників 
індивідуального здоров’я. 

Систематичне ведення Паспорта здоров’я учнями забезпечить 
можливість спостерігати за станом здоров’я й аналізувати спосіб життя, 
що підсилить мотивацію до дотримання вимог здорового способу життя. 
Заповнення Паспорта здоров’я надасть змогу учням, провівши аналіз 
результатів, скласти оздоровчі рекомендації щодо покращення способу 
життя та ще з більшою зацікавленістю й мотивацією засвоювати 
навчальний матеріал предмета «Основи здоров’я». 

 
 
 
 

Гриньова М. В. 
Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка, завідувач кафедри педагогічної майстерності та 
менеджменту, декан, професор, доктор педагогічних наук 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДІ 
 
Державна політика України значною мірою сприяє реалізації 

здоров’язбережувального напряму шкільної освіти, забезпечуючи 
підґрунтя для розроблення підходів до розв’язання проблеми 
здоров’язбереження дітей. Доказом соціальної актуальності проблеми 
здоров’язбереження учнів є низка нормативно-правових актів, 
присвячених оптимізації здоров’я молодого покоління, зокрема: 
Конституція України; Укази Президента України, Постанови Верховної 
Ради, Постанови Кабінету Міністрів, а також низка інших нормативних 
актів і розпоряджень. 

Одночасно доводиться констатувати, що реальна шкільна практика 
поки ще не забезпечує збереження і покращення стану здоров’я учнів. Так, 
за статистичними даними, до 80–90% дітей шкільного віку мають 
відхилення у здоров’ї; за період навчання з 1 по 9 класи кількість здорових 
дітей зменшується в 4 рази. За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ), значна частина захворювань дітей і молоді має так звану 
дидактогенну природу (дидактичні неврози, стреси, перевантаження, 
стомлення учнів), тобто напряму викликана або спровокована школою. 
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Аналіз сучасної педагогічної практики в умовах загальноосвітніх 
навчальних закладів України засвідчує той факт, що більшість 
захворювань у дітей детермінована у тому числі недоліками здійснення 
навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі, 
що зумовлює об’єктивну потребу в підвищенні ефективності системи 
роботи вчителів щодо здоров’язбереження учнів шляхом організації і 
здійснення методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу з 
питань здоров’язбереження суб’єктів освітньої діяльності. Практична 
реалізація завдань створення здоров’язберігаючого простору 
життєдіяльності дитини залежить насамперед від учителя, завдяки якому 
процес навчання будь-якій шкільній дисципліні має стати невід’ємною 
частиною здоров’язбереження учня. Не менш важливим є й те, щоб 
учитель слугував взірцем здорового образу життя. Отже, вчитель як 
безпосередній і основний організатор навчально-виховного процесу 
володіє високим рівнем теоретичної і практичної підготовки до 
застосування здоров’язбережувальних технологій і може систематично й 
найбільш ефективно впливати на здоровий розвиток дитини.  

Під здоров’язбережувальними технологіями навчання розуміємо 
цілісну технологічну навчальну систему, що становить інтеграцію 
технічного, дидактичного і здоров’язбережувального освітнього 
середовища, в умовах якого послідовність упорядкованої сукупності дій і 
операцій забезпечує цілісну систему управління навчальною діяльністю 
учнів. Створення здоров’язбережувального освітнього середовища 
передбачає впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій, у 
змісті яких основне смислове навантаження реалізує термін 
«здоров’язбереження», що означає ситуацію, коли сутнісні ознаки освітніх 
технологій конкретизують їх зміст крізь призму поняття 
«здоров’язбереження» та корелятивних до нього термінів «здоров’я» і 
«здоровий спосіб життя». 

Щоб оцінити готовність педагогів до застосування 
здоров’язбережувальних технологій у фаховій діяльності виокремлено такі 
рівні готовності вчителя до застосування здоров’язбережувальних 
технологій у професійній діяльності: мінімальний, середній та високий. 
Так, із загальної кількості педагогів, кваліфікаційний рівень яких 
визначений, високий показник готовності мають 32,7 %. Кількість 
педагогів із середнім рівнем готовності до дослідної діяльності – 39,1 %. 
Мінімальний рівень готовності до дослідної діяльності мають 28,2% 
опитаних викладачів. 

Вивчення думки педагогів (57 учителів) щодо застосування 
здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі, засвідчило, що 
бажання пройти спеціальне навчання щодо засвоєння навичок розроблення 
й упровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій виявило 
90,7 % педагогів. Дослідження показало, що педагогів непокоїть 
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відсутність або незначна кількість у навчальних закладах навчально-
методичних розробок. Викликає занепокоєння виявлений фактор, 
пов’язаний із небажанням колег опановувати здоров’язбережувальні 
технології у процесі навчання природничих предметів. Більшість педагогів 
(47,3%) наголошують на важливості розроблення системи 
адміністративного стимулювання процесу застосування 
здоров’язбережувальних технологій в освітній практиці.  

Здоров’язбережувальні технології мають упроваджуватися у процес 
навчання за трьома взаємопов’язаними напрямами, зокрема, як: об’єкт 
вивчення; засіб навчання; нова освітня технологія, що знайшло 
відтворення в моделі використання здоров’язбережувальних технологій у 
процесі навчання природничих предметів учнів загальноосвітньої школи, 
що охоплює психофізіологічний, соціально-педагогічний і духовний 
аспекти здоров’язбережувальних технологій. Ефективна реалізація ідей 
формування здорового способу життя можлива за умови раціонального 
використання фінансових, технологічних, матеріальних, інтелектуальних 
та інших ресурсів держави, які спрямовуються на формування фізично, 
психічно, соціально, морально здорової особистості з високим рівнем 
громадянської відповідальності, готової до самостійного вибору власного 
місця в житті, високо ерудованої і культурної, яка має гуманістичний 
світогляд та гуманістичні якості, поважає батьків, інших людей, які її 
оточують, із сформованою культурою спілкування, веде здоровий спосіб 
життя, прагне до самовдосконалення, толерантна, доброчесна, милосердна, 
доброзичлива [2, с. 6]. 

За Л. Альошиною: «Здоровий спосіб життя – це система 
індивідуальних проявів особистості (моральних, духовних, фізичних) у 
сферах різних діяльностей (навчальної, побутової, суспільної), що 
відображає ставлення до себе, соціального середовища, навколишньої 
природи з позицій цінностей здоров’я і сприяє збереженню відповідної 
щодо віку стійкості організму, максимальної активності особистості в 
повсякденному житті і професійній діяльності» [1, с. 4]. 

Звідси випливає, що процес збереження та зміцнення здоров’я учнів 
буде ефективним при формуванні у них здорового способу життя на основі 
ціннісно-мотиваційних установок на здоров’я, тобто, є похідним від 
виховного впливу. При цьому правильне і усвідомлене ставлення до свого 
здоров’я стає показником загальної вихованості особистості. 

Останнім часом стали з’являтися чисельні публікації, спрямовані на 
дослідження уявлень про здоровий спосіб життя і мотивації до нього, але 
робіт щодо вивчення готовності вчителів до виховання здорового способу 
життя ще недостатньо. 
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ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 
ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Програма формування культури здорового способу життя 

студентської молоді – це комплексна програма формування знань, 
установок, особистісних орієнтирів і норм поведінки, що забезпечує 
збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я студентів, 
сприяє пізнавальному й емоційному розвитку студента. 

Мета програми: створення здоров’язбережувального середовища, що 
сприяє розвитку особистості студентів за допомогою формування умов, які 
забезпечують їх саморозвиток і самовираження. 

Програма формування культури здоров’я та здорового способу 
життя на рівні вищої освіти створена з урахуванням чинників, що мають 
істотний вплив на стан здоров’я молоді:  

− несприятливі соціальні, економічні й екологічні умови; 
− чинники ризику, що мають місце в освітніх установах, які 

призводять до подальшого погіршення здоров’я студентів від першого до 
останнього року навчання; 

− активно сформовані комплекси знань, установок, правил 
поведінки, звичок; 

− особливості ставлення студентів до свого здоров’я, що пов’язано 
з відсутністю у них досвіду «нездоров’я», сприйняттям стану хвороби, 
недостатністю прогнозування негативних наслідки свого ставлення до 
здоров’я. 

Нами проведене валеологічне дослідження, суть якого полягала у 
наступному: викладачам і студентам вищих навчальних закладів 
пропонувалося анонімно в письмовій формі відповісти на питання: 

1. Піклування про здоров’я студентів у університеті.  
2. Готовність студентської молоді до здорового способу життя. 
3. Здійснювався контент-аналіз отриманих відповідей, який 

дозволив виявити домінуючі уявлення з питань валеологічного 
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забезпечення вищої університетської освіти. У дослідженні приймали 
участь 137 студентів і 66 викладачів. Аналіз отриманих даних говорить про 
схожість розуміння студентами і викладачами цього питання. І перші, і 
другі акцентують свою увагу на наступних проблемах здоров’язбереження: 

1) виконання фізіолого-гігієнічних вимог до навчального процесу 
(в узагальненому вигляді це виражається приблизно таким чином: розклад 
занять треба будувати так, щоб студенти в університеті не 
перевтомлювалися); 

2) дотримання психогігієнічних вимог у взаємостосунках 
«викладач – студент» (створення сприятливого психологічного фону 
навчання); 

3) підтримка нормальних санітарно-гігієнічних умов на заняттях 
(дотримуватися чистоти, нормального температурного і світлового режиму 
в аудиторіях); 

4) збільшення уваги до фізичного виховання студентів (при цьому 
особлива увага зверталася на відвідування спортивних секцій); 

5) збільшенню кількості позааудиторних оздоровчих заходів 
(«Днів здоров’я», конкурсів з аеробіки, спортивних змагань з футболу, 
баскетболу, волейболу тощо); 

6) уведення у навчальні плани факультетів навчальної дисципліни, 
спрямованої на навчання студентської молоді здоровому способу життя 
(валеології, основи здорового способу життя); 

7) поліпшення медичного обслуговування студентів; 
8) діяльність профілакторіїв для студентської молоді; 
9) покращення якості харчування студентів у їдальні. 
Серед думок студентів щодо піклування про здоров’я молоді в 

університеті, виділяються наступні: скоротити кількість занять на день 
(таку думку висловили 47% студентів), менше задавати завдань на 
самостійне опрацювання (31%), створювати сприятливий психологічний 
фон навчання (28%), включити в програму навчання заняття щодо 
здорового способу життя (валеологія, педагогіка, психологія) (33%), 
збільшити увагу до фізичного виховання студентів (26%), поліпшити 
медичне обслуговування (49%), зробити харчування в університетській 
їдальні дешевшим, покращити його якість (45%). 

Представлені домінуючі думки свідчать про фізіологічний і 
психологічний підхід студентів до свого здоров’я (не втомлюватися, не 
мати стресів), їх розумінні залежності здоров’я від занять фізичними 
вправами, медичного обслуговування і якості харчування в університеті, а 
також прагненні вчитися турбуватися за своїм організмом на заняттях з 
валеології, психології. Таким чином, разом з думками превентивного 
характеру, пов’язаними з попередженням хвороб, у студентів достатньо 
чітко виявляється розуміння необхідності формування свого здоров’я 
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власними силами. Останнє, безумовно, є найактуальнішою задачею для 
молодого покоління. 

Серед думок викладачів про те, як треба піклуватися про здоров’я 
студентів, виділяються наступні: зменшити навчальне навантаження (таку 
думку висловили 35% викладачів), не перенавантажувати студентів 
темами самостійного опрацювання (25%), розклад занять складати так, 
щоб студенти не перевтомлювалися (27%), частіше проводити в 
університеті «День здоров’я» (34%), збільшити увагу до фізичного 
виховання (21%), поліпшити медичне обслуговування (35%), поліпшити 
якість харчування у їдальні (42%). 

З наведених даних виходить, що у думках викладачів про педагогічні 
й валеологічні завдання університету (у порівнянні з студентами) зроблені 
інші акценти: найбільше значення вони надають поліпшенню харчування 
студентів, фізіолого-гігієнічним, фізкультурним і медичним аспектам у 
забезпеченні їхнього здоров’я. Неважко помітити, що більшість з названих 
викладачами задач знаходиться зовні поля їх власної педагогічної 
діяльності. Отже, турботу про здоров’я студентів вони не вважають своїм 
прямим обов’язком, тим більше – пріоритетною педагогічною задачею. 

Крім того, викладачі явно недооцінюють роль спеціального предмету 
(валеології) у формуванні основ здорового способу життя студентів (про 
необхідність введення валеології у навчальний план вказало всього 12% 
викладачів). Останнє, мабуть, пояснюється просто: оволодіння студентами 
валеологією пов’язується викладачами перш за все з традиційно 
примусово-інформаційним способом навчання, який не спонукає студентів 
до активності. А отже, заняття з валеології можуть не дати бажаного 
практичного ефекту. Таким чином, ми констатуємо середній та низький 
рівень вираженості готовності викладачів до проектування 
здоров’язберігаючого педагогічного процесу, що стало причиною 
створення нашої авторської програми формування культури здорового 
способу життя студентської молоді. 
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1Национальная академия государственного управления при Президенте 
Украины, 2Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗДОРОВЬЯ: 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
 

Настоящее время развития нашего общества характеризуется 
сложными, динамическими, турбулентными процессами изменений, 
которые сопровождаются социальной, экономической и политической 
нестабильностью, что в совокупности формирует негативные условия 
существования населения Украины и оказывает влияние на состояние 
здоровья современного человека.  

Безусловно, современные сложные условия существования 
оказывают влияние на все три, согласно определению ВОЗ, составляющие 
здоровья, но наиболее уязвимой является психосоциальная компонента. Об 
этом свидетельствуют данные ежегодных отчетов ВОЗ, а также работы 
украинских ученых, посвященные социальным проблемам, проблемам 
АТО, психическим заболеваниям, которые в совокупности 
свидетельствуют – социальные детерминанты здоровья в Украине 
оказывают стрессогенное воздействие на здоровье населения.  

Социальные детерминанты здоровья (Social determinants of health) 
рассмотрены специальной комиссией ВОЗ (КСДЗ, 2013). КСДЗ ВОЗ 
определяет социальные детерминанты здоровья как условия, в которых 
«люди рождаются, растут, живут, работают и стареют», а также 
разработанные системы для борьбы с болезнью. КСДЗ ВОЗ использует 
целостный подход к определению социальных детерминант здоровья и 
утверждает, что «плохое состояние здоровья бедных, социальный градиент 
здоровья в странах и отмеченное неравенство в отношении здоровья между 
странами вызваны неравным распределением власти, доходов, товаров и 
услуг». Кроме того, КСДЗ ВОЗ отмечает, что «структурные детерминанты 
и условия повседневной жизни составляют социальные детерминанты 
здоровья и несут ответственность за большую часть неравенства в 
отношении здоровья между странами и внутри них». 

Таким образом, суть заключается в том, что социум – среда обитания 
человека, создает детерминанты, формирующие в здоровье человека 
психо-эмоциональную составляющую, которая затем реализуется в 
социальной деятельности человека. Более десяти лет назад 
сформировалась интегральная наука психофизиология, которая научно 
обосновала взаимосвязь поведенческих реакций с суто физиологическими 
измеримыми показателями, создающими предпосылки для влияния на 
психологические реакции через физическую составляющую.  
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Валеология, как интегральная наука о здоровье, исследует все 
составляющие здоровья, однако следует признать, что в Украине 
социально-психологической составляющей здоровья уделено недостаточно 
внимания, она преимущественно изучается психологами, среди которых 
преобладают психологи медицинского профиля, предпочитающие 
восстанавливать социально-психологическое здоровье медикаментозными 
методами, что оправдано только в отдельных случаях. Социологи же 
рассматривают здоровье человека, преимущественно определяя 
напряженность по шкале Спилберга, степень стресса, но ограничиваются 
диагностическими подходами. 

Сегодня в Украине перед валеологией стоит очень сложные и 
актуальные задания: 1) сформировать методологическую основу для 
комплексного исследования взаимосвязи и взаимозависимости физической 
и социально-психологической составляющей здоровья человека; 2) на 
основе установленных и научно обоснованных данных разработать методы 
управления социально-психологической составляющей здоровья 
населения, которое находится в сложных условиях – в зоне влияния 
боевых действий, вынужденного переселения, возвращения к мирной 
жизни и т.д. 

Актуальность исследования психологической составляющей 
здоровья определяется также существованием нового фактора влияния – 
виртуального поля влияния на здоровье человека заданными 
разработанными технологиями.  

Значимость психологической составляющей для здоровья признана 
не только ВОЗ. В настоящее время многие международные организации 
(ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский 
банк реконструкции и развития (ЕБРР)), которые поддерживают 
экономическое развитие разных стран, определяют направленность 
научных исследований, обеспечивают превращение экономик ведущих 
стран мира в экономику знаний, также отмечают, что в мире превалируют 
профессии офисного типа (84% работающих). В таких профессиях 
осуществляется тип деятельности «человек-человек» и, соответственно, 
наибольшее значение имеют нормальная коммуникативная деятельность и 
психологическая составляющая здоровья работника.  

Таким образом, психо-эмоциональная составляющая здоровья может 
реализоваться непосредственно в жизнедеятельности человека, усиливая 
или ослабляя, окрашивая в определенные эмоции физическую 
деятельность. Однако чаще взаимосвязь психо-эмоциональной и 
физической составляющей здоровья проявляется в изменении 
соматического здоровья, что достаточно хорошо изучено в процессе 
негативного влияния на здоровье хронического стресса. Эта ситуация 
хорошо изучена на контингенте войск НАТО, оказывающих военную 
помощь в горячих точках. Разработаны подходы для возникновения 
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адаптации и восстановления. Но как показал опыт, методики других стран 
преимущественно не подходят нашим людям («европейский протокол 
психологической адаптации»). 

Таким образом, можно констатировать, что в Украине возникла 
необходимость в комплексном подходе к исследованию здоровья 
населения с учетом социальных детерминант здоровья с целью улучшения 
психо-эмоционального состояния для предотвращения возникновения в 
последующем соматических нарушений. 

 
 
 
 
 

Куйдіна Т. М., Островерх А. Є., Старосельська Ю. І., Чикало Т. М.   
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЯК 

СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

Сучасний соціально-економічний, науково-технічний і культурний 
розвиток суспільства поставив перед вищою школою завдання сформувати 
не тільки справжнього професіонала, який володіє глибокими 
професійними знаннями, але й високодуховну особистість. Разом із тим 
слід зазначити, що властива вищій освіті специфіка навчального процесу 
не сприяє динамічній різноманітності спрямованих на досягнення 
зазначеної мети впливів. На сьогоднішній день унаслідок недостатньої 
розробленості аспектів змісту та ціннісних домінант вищої професійної 
освіти Вузи, в основному, діють як консервативний «розподільник» 
професійних знань, за якими втрачається духовна складова особистості 
майбутнього дипломованого фахівця [1]. 

У такій ситуації вкрай гострою стає потреба приділяти належну 
увагу до формування духовності студентів і реального повернення 
категорії «духовність» у педагогічну науку, а також зосередження зусиль 
дослідників-практиків на осмисленні змісту та пошуках найбільш 
ефективних шляхів духовного розвитку сьогоднішнього студентства в 
сучасних соціокультурних умовах. 

Формування духовності студентської молоді повинно передбачати 
інтеграцію знань про цінності духовної культури, розвиток духовного світу 
молодої людини, збагачення духовних потреб, розширення досвіду 
духовного пізнання на основі активізації духовно-практичної діяльності та 
прагнення до духовного самовдосконалення. Сам процес формування 
духовності у вищому навчальному закладі включає конструювання 
педагогом ситуацій проживання нового досвіду; створення в стінах ВНЗ 
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середовища, здатного здійснити певний передбачуваний виховний вплив, 
інтеграцію внутрішніх і зовнішніх умов розвитку, цілеспрямоване 
стимулювання дії факторів розвитку особистості [4]. 

Головною сферою соціальної активності студентської молоді 
виступає навчання. Допомогти студенту з максимальною ефективністю 
використовувати роки навчання у вищому навчальному закладі для 
«сходження» до вершин духовності педагог зможе, поклавши в основу 
викладання свого предмета сукупність принципів: аксіологічного 
(розуміння людини як найвищої цінності, орієнтація на духовність як одну 
з визначальних характеристик цінності вищої освіти); особистісно-
орієнтованого (врахування закономірностей природного й 
соціокультурного розвитку особистості, організація навчального процесу в 
контексті культури цивілізації та певного народу); діяльнісного 
(задоволення інтересів і потреб студента в різних видах духовно-
практичної діяльності, стимулювання молодої людини до самостійного 
духовного пошуку).  

Оскільки одним із найбільш ефективних шляхів впливу на 
внутрішній світ особистості є навколишнє середовище, то студентську 
молодь, на нашу думку, в стінах вищого навчального закладу, окрім 
цілеспрямованого педагогічного впливу педагога, треба «оточувати» 
світом духовних цінностей, переживання та розуміння яких буде сприяти її 
духовному зростанню. 

Духовний розвиток людини – це найефективніший шлях, який може 
розкрити причини всіх проблем людини. «Духовність – не гармонія в 
міжособистісних стосунках на всіх рівнях на основі глибокої поваги прав 
і гідності кожної людини, це гармонія в душі людини» [2]. 

Науковці тлумачать духовність по-різному: «духовність є метою і 
досягненням самої людини, тобто результатом її певних цілеспрямованих 
зусиль» (Н. Бердяєв), «специфічна людська риса, яка виявляється в 
багатстві духовного світу особи, її ерудиції, розвинутих інтелектуальних і 
емоційних запитах, моральності» (М. Ярмаченка), психічна якість людини, 
складне поєднання таких особливостей інтелектуальної, чуттєво-емоційної 
та вольової сфер людської психіки, що сприяють формуванню потреби в 
пізнанні світу, себе, оточуючих людей і засвоюванні духовних цінностей, 
здатність людини до психічного й особистого вдосконалення та 
самовдосконалення (Ж. Юзвак).  

Заслуговує на увагу дослідження духовної сфери А. Алексєєнко, яка 
трактує духовність як міру прийняття людиною духа та виявлення його в 
усьому житті людини та у відносинах між людьми. На думку автора, «дух 
– це об’єктивна реальність, така ж сама, як і будь-що інше; це знання, 
(інформація, енергія), що входить у нас, коли ми готові їх сприйняти» [1]. 

Отже, духовність – це здатність людини сприймати й наслідувати 
вищі загальнолюдські цінності, як внутрішні «категоричні імперативи», що 
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передбачає достатній рівень розвитку всіх сторін самосвідомості людини: 
пізнавальної (самопізнання), емоційно-оціночної (самооцінка), вольової 
(саморегуляція), дієвої (самореалізація та самовдосконалення). 

Духовність, або духовний світ людини, успішніше формується коли 
людина здорова. Проблема людини та її здоров’я – одвічна проблема, 
стрижнем якої є шлях до вільного гармонійного розвитку особистості. 
Здоров’я – це головний і справжній здобуток людини і найвища соціальна 
цінність. Духовний аспект здоров’я пов’язаний з особливою діяльністю 
свідомості, спрямованої на розуміння сенсу в житті свого місця в ньому. 
Ця якість свідомості завжди має позитивний потенціал, в основі якого 
любов до всього сущого (М. Агаджанян, М. Амосов, Ш. Амонашвілі, 
В. Ананьев, Г. Апанасенко, М. Гончаренко, В. Грибан та ін.). 

Проблеми формування гармонійного фізичного, психічного та 
духовного розвитку здоров’я молоді залежать від формування 
валеологічного світогляду в процесі виховання, навчання, харчування, 
медичного обслуговування. Погіршення здоров’я молоді студентського 
віку є не лише серйозною медичною, а й педагогічною проблемою. 
Оздоровленням молоді, яка навчається, передусім має займатися освіта [3].  

Лише система освіти може та повинна зберегти майбутнє нації, тому 
що першочерговим завданням кожного вищого навчального закладу має 
бути не тільки високий рівень професійних знань, а й високий рівень 
здоров’я студентів (фізичного, психічного, духовного). 

Ураховуючи, що студентський вік є періодом найбільш інтенсивного 
формування особистості, розвитку професійного мислення та 
самоствердження, надзвичайної актуальності набуває питання включення 
валеологічної освіти в систему навчально-виховної роботи вищого 
навчального закладу.  

Аналізуючи та підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що шляхами 
формування духовного здоров’я особистості є досягнення певного рівня 
становлення світогляду: формування цілей життя, інтеріоризація 
загальнолюдських цінностей, формування як інтелектуальної сфери 
шляхом розвитку логіки та інтуїції так і емоційної вольової сфери, що 
дозволить  забезпечити як культуру мислення на основі набутих знань так і 
культуру емоцій та поведінки. При цьому тільки комплексно досягається 
цілісність фізичного, психічного, духовного розвитку, жодна сторона не 
виступає як самоціль, вони взаємодіють, взаємозбагачуються, усі разом 
слугуючи розв’язанню одного загального завдання – усебічного та 
гармонійного розвитку особистості. Отже завдання вищих навчальних 
закладів – створити всі умови такого розвитку. 
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Харківська загальноосвітня школа I –ІІІ рівня № 151  

 
ПОТРЕБА У САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ – ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ЗРІЛОСТІ ПІДЛІТКІВ 10-го КЛАСУ 
 

У центрі уваги сучасної системи освіти знаходиться проблема 
виховання і розвитку гармонійної та компетентної особистості дитини, що 
має потребу в реалізації свого творчого потенціалу в інтересах особового і 
громадського зростання на благо країни. Гуманістична психологія 
пропонує спиратися на теорію самоактуалізації А. Маслоу в вирішенні 
цього питання.  

Розмежовують фізіологічну, психологічну і соціальну зрілість. 
Фізіологічна зрілість – етап статевого дозрівання організму людини. Він 
має певні вікові рамки (у нормі завершується процес фізіологічного 
дозрівання до 18 років). Психологічна зрілість – етап особистісного 
розвитку людини. Він характеризується наявністю моральної стійкості, 
достатнім самоконтролем, свідомою потребою у самореаліалізації 
особистісного творчого потенціалу. Психологічна зрілість не має певних 
вікових нормативів. Психологічна і соціальна зрілість людини – це процес 
психічної і соціальної адаптації у людське співтовариство. Певних вікових 
нормативів вони не мають. Соціальна і психологічна зрілість людини 
визначається цілим рядом умов: наявністю освіти, початком трудової 
діяльності, економічною самостійністю, політичним і цивільним 
вдосконаленням, можливістю усвідомити потребу до само актуалізації [2, 
4].  

У роботах сучасних психологів поняття психічного здоров’я людини 
зводиться до уявлення про зрілу самосвідомість особистості: «закінченість 
формування особи, зрілість людини як особи є основою його психічного 
здоров’я». Учень 10 класу є підлітком. Для нього питання зрілості це 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 44 

актуальне і насущне питання. Кожним своїм вчинком він доводить світу, 
що став дорослим, що має право на свою особистісну самореалізацію у 
різних життєвих галузях [1, 3, 5]. 

Тому постають два питання: які чинники «дозрівання» ми маємо 
можливість спостерігати у підлітків 10 класу та чи може одним таким 
чинником бути наявність потреби у самоактуалізації у старшокласника? 
На базі 10-го (32 учні) класу загальноосвітньої школи №151 автором 
проводилось дослідження проблеми визначення психологічної зрілості 
особистості учнів. Предметом дослідження було: вивчення рівня 
усвідомлення своєї потреби у самоактуалізації в учнів 10 класу, як чинника 
психологічної зрілості юнаків та дівчат. Метою дослідження було: 
виявлення потреб, можливостей та соціальної активності в учнів 10-х 
класів.  

Для реалізації наступної мети проводилися наступні дослідження: 
– Аналіз та обробка теоретичних джерел з питань самоактуалізації, 

мотивації й потреб старшокласників. 
– Підбір діагностичного матеріалу. Проводились тести: 

самоактуалізація за А. Маслоу; самовідношення за В. В. Століним; 
референтне коло. 

– Складання загальної картини за результатами 
психодіагностичного матеріалу. 

Висновки, які були зроблені на основі теоретичних джерел та 
психологічного тестування: 

1. Самоактуалізація і самореалізація виступають двома 
нерозривними складниками одного процесу – розвитку та зростання 
особистості людини. Самореалізуюча людина усвідомлює свою потребу у 
максимальному розкритті та використанні свого особистісного творчого 
потенціалу. 

2. Усвідомлення своєї потреби у самоактуалізації учнем ми маємо 
право вважати чинником психологічної зрілості (подорослішання) 
старшокласника.  

3. Тільки 41% учнів 10го класу усвідомлюють свою потребу у 
самореалізації та можуть вважатися психологічно зрілими. 

4. Процесом розвитку психологічної зрілості підлітків є 
індивідуальним усвідомленням особистісної потреби у самоактуалізації.  
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ 

ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВИЙ СТИЛЬ ЖИТТЯ» 
 
Останнім часом в науковій літературі спостерігається введення в обіг 

нових понять та категорій. Багато з них вже використовувалися у працях 
західних авторів, але не застосовувались вітчизняними науковцями. Поява 
нових дефініцій обумовлена бажанням розширити теоретичний 
інструментарій науки та залучити до дослідницького простору нові 
категорії. 

Прикладом цього може бути категорія здорового стилю життя, що 
все частіше почала з’являтися у науково-педагогічній літературі. На 
перший погляд, це поняття можна ідентифікувати з поняттям «здоровий 
спосіб життя». Проте, якщо детальніше розглянути обидва терміни, то між 
ними можна побачити велику різницю. Аналіз літератури показав, що 
існує багато підходів та наукових пояснень до їх визначення. Але кожен з 
цих підходів повністю не розкриває зміст певної єдності та відмінності цих 
понять, де кожна окрема частина набуває самостійного існування і 
відрізняється одна від одної. Невизначеність зазначеної проблеми 
обумовило вибір теми дослідження. 

Метою публікації є розкриття змістовного наповнення поняття 
«здоровий стиль життя», розмежування понять «здоровий спосіб життя» та 
«здоровий стиль життя», що є принциповим лише при наявності певного 
рівня індивідуальності та суб’єктності та дозволяє особистості зробити 
свій вибір способу життя. 

Огляд наукової літератури свідчить, що поняття «здоровий стиль 
життя» є доволі розповсюдженим у зарубіжних дослідженнях. Проте у 
вітчизняних розробках висвітленню проблем «здорового стилю життя» 
приділялася доволі незначна увага, але майже завжди зазначене поняття 
пов’язували з фізкультурою та спортом.  
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Проблему здорового стилю життя можна розглядати як у 
соціологічній, психологічній так і у педагогічній площині. Тому, що 
формування здорової особистості та розвиток індивідуальності є 
головними пріоритетами сучасної педагогіки. А здоровий стиль життя з 
позиції педагогіки є принциповим лише при наявності певного рівня 
індивідуальності і суб’єктності та дозволяє особистості самостійно 
зробити свій вибір способу життя. 

Для експлікації поняття «здоровий стиль життя» необхідно з’ясувати 
що розуміється під здоровим способом життя? Здоровий спосіб життя – це 
спосіб життя окремої людини, спрямований на профілактику хвороб і 
зміцнення здоров’я. Він включає такі принципи як дотримання правил 
гігієни, відсутність шкідливих звичок, раціональне харчування, фізичну 
культуру, доброзичливе ставлення до оточуючих.[5]. З позиції визначення 
здорового способу життя, можна сказати, що все це знаходиться в 
людській діяльності. Якщо говорити про збереження і зміцнення здоров’я, 
то будь-яка діяльність людина повинна супроводжуватися оздоровленням, 
що  сприяє поліпшенню праці, відпочинку, дозвілля, побуту тощо. Тобто, 
це набір заходів, система загальних умов, норм, еталонна модель носієм 
яких є окрема особистість як суб’єкт особистісного стилю життя. 

Поняття «стиль життя» було спочатку введено у соціологію М. 
Вебером, як критерій соціальної стратифікації, а потім у психологію 
австрійським психологом Альбертом Адлером у 1929 році. Стиль життя, за 
А. Адлером, означає суб’єктивну детермінацію дій індивіду. Сучасного 
значення воно набуло у 1961 році. Нині соціологія тлумачить це поняття як 
життєвий шлях особи. Стиль життя це характерний зв’язок індивідуума із 
суспільством, який виражає себе в соціальних відносинах, нахилах 
людини, уподобаннях, споживанні, розвагах, одязі, смаку, та ін. Стиль 
життя відображає життєві цінності або світогляд особистості. Тому 
категорію «стиль життя» відносять до психосоціальної категорії [1]. 

На наш погляд дуже цікавою є концепція стилю життя, яку 
досліджував А. Адлер. Він зосереджувався на психічно нездоровій 
особистості, зокрема яка страждала на комплекс неповноцінності. На 
думку науковця, неповноцінність, її компенсація та соціальне середовище 
– це є три показники, що можуть привести до зміни життєвого шляху 
людини, що розглядається як спосіб самоствердження. Характерно, що від 
медико-соматичного змісту А. Адлер у розвитку поняття 
«неповноцінність» приходить до психологічного значення. Він 
сформулював те базисне протиставлення («Я – слабкий та безпомічний. 
Життя – небезпечне»), яке й викликає переживання неповноцінності та є 
ядром стилю, що за визначенням має компенсаторний характер. Все це 
спонукає людину до внутрішніх перетворювань, тобто до самоствердження 
та самовдосконалення [1]. 
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Проблематику концепцій стилю життя досліджував у своїх працях 
Ґ. Олпорт. На відміну віл А. Адлера, Г. Олпорт приділяв більш уваги 
психічно здоровій особистості. Але незважаючи на незначні розбіжності у 
визначенні поняття «стиль життя» між цими авторами, дослідники 
уявляють стиль життя як деяку стійку систему відмінних характеристик 
діяльності особистості, що визначаються суб’єктивно-особистісними 
властивостями людини, тобто її диспозиціями [4]. 

Отже, стиль життя – це достатньо стійка схильність особистості до 
певного характеру та чіткої послідовності поведінкових актів. В яких 
розкривається індивідуально-природнича сутність самої людини через 
різні форми діяльність у суспільстві та дозволяє займати чітку соціальну 
позицію, самостійно діяти та приймати рішення у певних обставинах, 
будувати свою творчу діяльність. Виходячи із зазначеного, можна сказати, 
що досягти цього може не кожен, а тільки здорова особистість, тому 
здоровий стиль життя може бути продуктом творчої особистості, яка 
досягає певного рівня розкриття свого потенціалу 

Великого значення у структурі здорового стилю життя Я. Віленський 
надає розвитку самоактуалізації особистості. На його думку, 
самоактуалізація виступає не тільки метою і результатом, але й процесом 
актуалізації своїх потенційних можливостей, означає прагнення робити 
добре те, що робиш і хочеш робити. Розвинена потреба в самоактуалізації 
орієнтує на ведення здорового стилю життя як необхідної умови 
повноцінного, активного, тривалого життя, що дозволяє повною мірою 
реалізувати потенційні індивідуальні можливості. Але здоровий стиль 
життя тільки тоді відповідає своєму визначенню, коли є умови для 
задоволення не тільки життєво необхідних потреб, а й потреби в 
самоактуалізації. З цього випливає, що здоровий стиль життя є продукт 
самостійного пошуку, індивідуальної сенсотворчості, особистісної 
еволюції.[3]. 

Нове звучання категорії «стиль життя» дав французький соціолог 
П. Бурдьє. Згідно його концепції, «стиль життя» – це структурована 
система позицій соціального простору, що їх посідає індивід, який 
належить до певної групи (класу), а також його уявлення про ці об’єктивні 
позиції, які, своєю чергою, визначаються властивими індивідам практикам, 
тобто видами діяльностей та використовуваними речами. У даному 
випадку цікавим є те, що саме П. Бурдьє [4] аналізує стиль життя з позицій 
здоров’я. Визначити стиль життя – означає диференціювати людей на 
групи, що розрізняються за набором властивих їм практик у кожному полі. 
Таким чином, стиль життя у площині здоров’я – це система повторюваних 
у повсякденній поведінці «здорових» або «нездорових» практик, які 
визначають становище людини в соціальному просторі.  

Індивідуальні життєві стилі кожної людини залежить від обраних 
ним практик, здорових (оптимальних) або нездорових (руйнівних). 
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Притому, що різниця між ними буде проявлятися на всіх рівнях, в усіх 
складових компонентах стилю. Основними компонентами здорового 
стилю є: організаційний, гігієнічний, комунікативно-діяльнісний, 
адаптаційно-рольовий, культурно-естетичний, ціннісно-мотиваційний, 
емоційно-вольовий та індивідуально-особистісний [3]. 

Здоровий стиль життя людини визначається такими чинниками як 
індивідуально-психологічний (для сприятливого існування холерика і 
флегматика необхідні різні соціально-психологічні умови), віковий (що 
корисно в юності, далеко не завжди є таким в старості), біорітмологічний 
(оптимальний для «жайворонків» і для «сов» буде різний режим дня). 

Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що здоровий стиль 
життя – це психосоціальна категорія. Вона показує не тільки взаємозв’язок 
індивіда з суспільствам, тобто зовнішню сторону стосунків, але і 
внутрішню сторону цих відносин, та проявляється в усіх сферах діяльності 
людини. Здоровий стиль життя є похідною від здорового способу життя, 
тому, що складається у рамках певного способу життя. Здоровий стиль 
життя виникає на певному рівні суб’єктності та творчості у процесі 
життєдіяльності, на підставі особистісних уявлень про оточуючий світ, 
своєї точки зору, почуттів, переконань та бажань, і сприяє розвитку 
особистості, а потім реалізується у процесі життєдіяльності. 
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РОЛЬ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ 
ВАЛЕОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ   

 
Безперечною перевагою Болонської системи навчання є 

стандартизація адміністративних вимог, зближення навчальних планів та 
концепцій, неперервність процесу навчання у часовому вимірі. Усе це 
сприяє переорієнтації освітнього простору на зовнішньо-західні стандарти 
освіти, що в майбутньому сприятиме мобільності студентів і викладачів 
щодо їх працевлаштування. Пріоритетним за таких умов виступає 
напрямок навчання умінню грамотно оцінювати специфічність ситуацій 
вибору та прищеплення студентам здібностей щодо обґрунтованої 
прагматичності дій у вирішенні тих чи інших завдань, пов’язаних із 
здобуттям бажаної професії. При цьому особлива увага звертається на 
важливість дисциплін медико-біологічного циклу для збереження та 
зміцнення здоров’я студентів упродовж як всього періоду навчання, так і у 
наступні роки життя (П.Д.Плахтій, 2006). 

Мета роботи: окреслення концепції інтегративного навчання 
студентів педагогічних спеціальностей щодо набуття необхідних даній 
професійній діяльності знань, умінь та навичок в контексті використання 
дисциплін медико-біологічного циклу як важливої передумови 
ортобіотичності життя. 

Важливою концептуальною помилкою у практичній реалізації ідей 
Болонського процесу є наявний рівень автономії як усередині ВУЗу, так і 
на рівні усієї країни. Сприймаючи необхідність Європейського вибору,  на 
позиціях альтернативи залишається розуміння цієї проблеми як такої у 
вигляді формальної згоди з вищим керівництвом. 

Постановці освітніх завдань щодо курсу інтегративної валеології 
передував аналіз змісту дисциплін, які викладаються у ВНЗ і мають 
відношення до особливостей перебігу фізіологічних процесів людського 
організму (П. Д. Плахтій, 2013). До їх переліку входять: «Загальна 
біологія», «Анатомія людини», «Органічна хімія», «Неорганічна хімія», 
«Вікова фізіологія», «Фізіологія людини і тварин», «Фізіологія ВНД», 
«Генетика», «Основи медичних знань», «Безпека життєдіяльності», 
«Здоров’я матері та дитини», «Вікова психологія», «Екологія», тощо. 
Кожна із визначених дисциплін звернена до якогось одного з аспектів 
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вивчення процесів життєдіяльності людського організму, де інформація із 
суміжних галузей використовується як певний базис з адаптацією до 
поставлених завдань. Вищевказані дисципліни виходять з різних 
теоретичних передумов, а зміст загальних понять, якими вони оперують, 
розрізняється за обсягом або за сутністю. У випадку визначення об’єму 
знань, якими мають володіти усі студенти, ці дисципліни можуть набути 
загального наукового та соціокультурного контексту. Синтезування їх у 
внутрішньо узгоджену гносеологічну цілісність дозволяє вибудувати курс 
з валеології, який об’єднує біологічні, соціальні, екологічні та 
культурологічні компоненти (П. Д. Плахтій, Н. В. Гутарєва, 
А. В. Макаренко, 2014). Студенти мають можливість не просто отримати 
стандартний набір інформації, а застосувати їх в своїй майбутній 
професійній діяльності для створення здоров’язберігаючого середовища 
дітей дошкільного та шкільного віку. 

Узагальнюючий контекст має опорою на: 
− структурність знань про людський організм, як ключовий 

концепт;  
− системну уяву про взаємовплив функціональних систем одна на одну; 
− мінливість внутрішнього середовища організму під впливом тих 

чи інших чинників довкілля з огляду на особливості навчального процесу; 
− аналіз основних ризиків щодо цілей, завдань, методів та 

напрямків діяльності у відповідності до періодів індивідуального розвитку 
організму, 

− стратегію збереження та зміцнення здоров’я підростаючого 
покоління (П. Д. Плахтій, І. В. Сущева, 2006). 

Інтегративні посібники у вище визначеному контексті мають 
відтворити логіку засвоєння матеріалу (структурно-логічний план теми), 
знання і уміння, яких повинні набути студенти при вивченні матеріалу, 
теоретичні відомості, лабораторні роботи з методиками їх проведення, 
ситуаційні запитання і задачі (самостійна робота), тести. Усе це сприяє 
формуванню у молоді значної професійної компетентності разом з 
оволодінням навичками критичного мислення, методами системного 
аналізу та багатьма іншими засобами (методами) активізації резервних 
можливостей людського мозку. Результатом міждисциплінарного синтезу 
є виконання курсових, бакалаврських та магістерських робіт з елементами 
наукових експериментальних досліджень, які дозволяють поглиблено 
вивчити фізіологічні особливості організму дітей та підлітків в умовах дії 
тих чи інших чинників довкілля. Таким чином, у студентів формуються 
практичні навички кількісної та якісної характеристики вікових 
особливостей функціонування окремих органів і систем організму, 
тестування рівня фізичного розвитку та рівня здоров’я школярів, 
наукового обґрунтування режиму праці та відпочинку, використання 
різноманітних ортобіотичних програм оздоровлення молоді. За таких умов 
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студенти залучаються до науково-дослідної роботи і потребують 
комплексних знань дисциплін медико-біологічного циклу. Посилення 
інтеграції знань позбавляє особистість страху перед новим і робить 
спроможним використання в майбутньому будь-якої новітньої освітньої 
технології в умовах виникнення нестандартних виробничих і 
невиробничих ситуацій.  

Підсумком опанування передбачених навчальною програмою курсу 
фізіолого-валеологічних знань є: 

− розуміння мереживного характеру процесу навчання; 
− розвиток критичного, системного та прогностичного мислення; 
− навички професійного орієнтування у проблемних педагогічних 

ситуаціях; 
− усвідомлення наявності синергетичного ефекту дії навчального 

середовища; 
− вміння приймати оптимальні рольові рішення, адекватно 

оцінюючи їх значення. 
У світлі даної перспективи інтегративне викладання валеології 

виходить за межі навчального процесу. Воно кореспондує з лінією 
«компетентні педагоги – здорова нація – сильна держава».   

Висновки 
В умовах перехідного періоду впровадження засад Болонського 

процесу у навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації, слід більше уваги 
приділяти навчально-методичному забезпеченню студентів з дисциплін 
медико-біологічного циклу. Це сприятиме інтегративному розкриттю 
проблеми морфо-функціональної зрілості школярів та їх готовність до 
оволодіння інформацією різних рівнів складності, формуванню поняття 
про методику, як основу дидактики навчального процесу, створенню 
сприятливих передумов для реалізації основної навчальної парадигми – 
виховання відповідальних, цілеспрямованих, здібних до аналізу і 
накопичення інформації, критичного мислення і засад наукової діяльності 
педагогічних працівників. 

У викладанні дисциплін медико-біологічного циклу пропонуються 
для практичного використання навчально-методичні комплекси з вікової 
фізіології та валеології, вікової фізіології та шкільної гігієни, валеології, 
розроблені нами у відповідності до вимог Болонського процесу. 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ 
ПОНЯТТЯ «ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА-

ВАЛЕОЛОГА» 
 

Компетентності в сучасному суспільстві формують освіченість як 
здатність людини здійснювати професійну діяльність. Нинішні вимоги до 
фахівців у сфері «людина-людина» неможливо уявити без формування 
психологічної  компетентності, яка є основним компонентом змістовного 
наповнення поняття «професійна компетентність». 

Психологічна компетентність – є однією з системоутворюючих 
якостей сучасного фахівця, до проблеми розуміння якої в умовах 
модернізації освітнього процесу інтерес помітно підвищився. 
Компетентність педагога в останні роки набуває все більшої актуальності у 
зв’язку з тим, що постійно трансформується соціальний досвід, 
реконструюється сфера освіти, зростає рівень запитів соціуму до фахівця. 
Основоположним елементом підготовки педагогів-валеологів стає їх 
психологічна компетентність як певна система психологічних 
властивостей, що включає необхідний мінімум соціально-психологічних 
знань і вмінь їх використовувати для досягнення успіху в різних формах 
взаємодії зі світом, іншими людьми і самим собою. 

Поняття компетентність тісно пов’язане з дефініцією «компетенція». 
Так, І. О. Зімняя трактує поняття компетентність як «актуальну, 
сформовану особисту якість, що ґрунтується на знаннях, інтелектуально і 
особистісно обумовлену соціально-професійна характеристику 
людини» [4, с. 30]. Саме ж поняття «компетенція» (від лат. сompetentia – 
приналежність по праву) Е. Ф. Зеєр визначає  як «узагальнені способи дій, 
що забезпечують продуктивне виконання професійної діяльності. 
Важливим компонентом компетенцій є досвід – інтеграція в єдине ціле 
засвоєних людиною окремих дій, способів і прийомів вирішення 
завдань» [4, с. 31]. 

При розгляді підходів до розуміння психологічної компетентності 
можна виділити наступні істотні ознаки. На думку В. Г. Зазикіна 
психологічна компетентність являє собою структуровану систему знань 
про людину як індивіда, суб’єкта праці та особистості, включеному в 
індивідуальну чи спільну діяльність, здійснює професійні чи інші 
взаємодії. Психологічна компетентність розуміється як інтегральне 
професійно-особистісне утворення, що дозволяє людині психологічно 
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конструктивно вирішувати завдання професійного та особистого 
досвіду [5]. Д. В. Андрющенко, І. А. Логінова розуміють під 
психологічною компетентністю систему вмінь, що дозволяють успішно 
справлятися з проблемними ситуаціями діяльності [3].  

Високий рівень психологічної компетентності дозволяє суб’єкту 
доцільно використовувати особистісні ресурси, оптимізувати зовнішню і 
внутрішню активність, актуалізувати приховані можливості інших, 
прогнозувати відставлені ефекти професійної активності, конструювати 
продуктивні моделі саморозвитку. 

У ході аналізу літератури з даної тематики було визначено, що  ряд 
авторів (Т. М. Щербакова, Л. А. Лазаренко, Н. В. Андронова, А. О. Деркач 
та ін.), роботи яких присвячені вивченню даного феномену, по різному 
трактують структурні компоненти психологічної компетентності. При 
виділенні структурних складових психологічної компетентності ми 
спиралися на підхід Н. В. Кузьміної (соціально-перцептивна, соціально-
психологічна, аутопсихологічна, комунікативна, психолого-педагогічна 
компетентності), який  на думку більшості дослідників, є досить повними і 
найбільш перспективним для подальшого вивчення [1]. Розглянемо їх 
більш детально. 

До характеристик соціально-перцептивної компетентності 
відносяться гуманістична спрямованість особистості, що виражається 
прагненням до самоактуалізації, потребою в спілкуванні, свободою 
особистісного вибору та відповідальністю за наслідки цього вибору. 

Соціально-психологічна компетентність виражається в здатності 
усвідомлювати і контролювати свою соціальну поведінку, розуміти 
поведінку інших, інтерпретувати психологічні механізми виникнення того 
чи іншого емоційного стану, володіти механізмами саморегуляції. 

Аутопсихологічна компетентність виділяється в якості одного з 
основних індикаторів успішного функціонування людини у професійній 
діяльності. При цьому підкреслюється, що аутопсихологічна 
компетентність є особистісним новоутворенням, що запускає механізми 
саморегуляції, самоконтролю, протидії маніпуляціям тощо, та 
представлена вміннями, спрямованими на самодіагностику, самокорекцію, 
саморозвиток, самомотивацію [2]. 

Під комунікативною компетентністю розуміють здатність 
встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну 
сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують різні стратегії і методи 
ефективного спілкування. Вона передбачає уміння змінювати глибину і 
коло спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера по 
спілкуванню та формується в умовах безпосередньої взаємодії. 

Психолого-педагогічна компетентність припускає володіння 
педагогічною діагностикою, знаннями вікової психології, психології 
міжособистісного та педагогічного спілкування [1]. 
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Ці психологічні конструкти полегшують виконання професійної 
діяльності та сприяють виробленню оптимальних засобів її здійснення. 

Отже, ефективність діяльності педагога-валеолога безпосередньо 
залежить від рівня розвитку психологічної компетентності, оскільки 
компетентний у цій сфері педагог може скористатися всім арсеналом 
психологічних ресурсів, необхідних у конкретній ситуації, він володітиме 
достатнім запасом психологічних знань, що сприяють прийняттю вірного 
рішення. Завдяки знанням закономірностей особистісного розвитку 
людини на різних вікових етапах, педагог-валеолог має можливість 
грамотно організувати процес взаємодії з учнями, спрямований на 
формування системи наукових і практичних знань, умінь, поведінки і 
діяльності, що забезпечують ціннісне ставлення до власного здоров’я та 
здоров’я оточуючих людей. Такий педагог здатний до постійного 
самовдосконалення і до гармонійного розвитку особистості своїх учнів.  
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загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 41. 
 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЧИНИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ 
В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми 
Характеристикою динаміки розвитку нації є приріст населення. Як 

свідчать статистичні  дані, природний приріст українців у 1913-му році 
становив 18,9, а у 1990-му  – 0,5. А в умовах незалежної України приріст 
населення став від’ємним. З 52 млн у 1991 році до 2015 року населення 
України зменшилось до 45 млн осіб, тобто майже на 13,5 відсотків. За 
прогнозами ООН населення у нашій державі до 2050 року зменшиться 
вдвічі. Якщо ж наступить піврозпад нації, вона загине. І прикро те, що 
демографічна криза і можливе зникнення нації починається з сім’ї і 
загальноосвітньої школи. Чому саме зі школи? 

На ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти тодішній Міністр 
освіти і науки України В. Кремень у своїй доповіді зазначив, що 
перевантаження учнів у навчально-виховному процесі шкідливо 
позначаються на стані їхнього здоров’я. В результаті цього 50 відсотків 
учнів мають незадовільну фізичну підготовку, зросла кількість серцево-
судинних та інших захворювань. Причому після ІІ Всеукраїнського з’їзду 
працівників освіти картина не покращилась. 

У «Тезах доповіді Міністра освіти і науки України Станіслава 
Ніколаєнка на підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2007 року» 
зазначено, що згідно зі статистичними даними останніх років, зберігається 
тенденція до погіршення здоров’я й фізичної підготовки дітей та учнівської 
молоді. За останні 15 років (з 1988 по 2006 рік) кількість дітей віком до 14 
років з серцево-судинними захворюваннями зросла з 14,5% до 28,2%; 
хворобами опорно-рухового апарату – з 31,9% до 67,1%; з надмірною 
масою – з 7,0% до 8,9%. Саме у цій ситуації мала б свою роль зіграти 
навчальна дисципліна основи здоров’я.   

Причини погіршення здоров’я учнів 
Дослідження причин погіршення здоров’я учнів були проведені з 

використанням модифікованої методики «Валеопедагогічна кваліметрія 
здорового способу життя учнів», питальника «Виявлення рівня обізнаності 
учнів щодо здорового способу життя» та тест для на виявлення рівня втоми. 
Дослідженням було охоплено 44 учні 5–7 класів, 45 учнів 8–9 класів та 34 
учні 10–11 класів (всього 123 учні віком від 11 до 17 років). 
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Одержані дані дослідження показали, що існує стійка тенденція 
погіршення здоров’я учнів основної і старшої школи. Склалась така 
ситуація: учні вивчають основи здоров’я, їм подобається ця навчальна 
дисципліна, але ведуть нездоровий спосіб життя, тобто вони як дві 
паралельні прямі йдуть поряд і ніколи не перетинаються. Чому так сталось?  

Проблеми фахової підготовки 
Спочатку в школах України була введена валеологія, але ні 

підручників, ні кадрів не готували. Згодом, коли валеологія випала з 
розкладів шкіл, її змінив курс, ОБЖ, в окремих класичних та педагогічних 
університетах розпочали підготовку кадрів. Коли відкривали спеціальності 
«Педагог-валеолог», а потім – «Здоров’я людини», обіцяли переворот: нова 
генерація піде в народ, тобто у школи, і всі почнуть вести здоровий спосіб 
життя. Та першим випускам запропонували пред’явити липові довідки, що 
вони йдуть у школи, а якщо не знайшли відповідної роботи, то мусять 
оплатити державі вартість навчання.  

У школи фахівці, які готові викладати валеологію, ОБЖ чи основи 
здоров’я, не пішли. Виявилось, що години основ  здоров’я роздали 
нефахівцям. Тому директори шкіл заявок на учителів спочатку ОБЖ, а 
потім основ здоров’я не давали. Крім цього склалась ще й така обстановка: 
у невеликій середній  школі лише 4,5 години основ здоров’я при ставці 18 
годин. То хто ж піде працювати на 0,25 ставки? І вийшло, що потуги 
держави пішли у свисток (коли рух потягів забезпечували паровози, 
рушійною силою яких була пара, при подачі сигналу, її пускали у свисток, 
некорисну дію). 

У школі від учителів основ здоров’я вимагають, щоб вони навчили 
учнів вести здоровий спосіб життя. А хто навчив учителів цьому? Ми 
опитали більше ста учителів шкіл Харкова і Харківської області на предмет 
того, чи були для них взірцем ведення здорового способу життя декан 
факультету, на якому вони навчались, завідувач кафедри валеології, 
фізіології, медицини та викладач, який у класичному чи педагогічному 
університеті викладав близьку до основ здоров’я дисципліну. Крім цього, 
оскільки визначальним у веденні здорового способу життя є духовність, нас 
цікавило, чи можуть вони назвати авторів з проблем духовності і духовного 
здоров’я, які своєю поведінкою відповідають тим канонам? Та на 
превеликий жаль тих, хто веде здоровий спосіб життя назвали двох 
викладачів, у тому числі одного з іншого факультету, який не викладав 
здоров’язберігальну дисципліну. Більше позитивних відповідей не було. 

Програмно-методичні проблеми  
1. Сучасний рівень розвитку валеології і медицини є достатнім для 

підготовки учнів до здорового способу життя, збереження, зміцнення, 
формування і відтворення свого здоров’я. Проте досвід викладання основ  
здоров’я досить обмежений. 

2. При розробці змісту основ здоров’я основної школи у Державних 
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стандартах мало місце деяке хитання і непослідовність. Так, «Державний 
стандарт базової і повної загальної середньої освіти» 2004 року серед 
інших позитивних порад вказав на необхідність введення моніторингу 
здоров’я учнів, проте у навчальних програмах він  відсутній. У 
«Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти» 2011 
року він теж відсутній. То чи може навчальна дисципліна, яка має готувати 
учнів до збереження і зміцнення здоров’я, виконати функцію, якщо вона не 
проводить моніторингу здоров’я? 

3. Недостатнє відображення знайшли фундаментальні знання гігієни, 
гігієни одягу, особливо дівчат (негативний влив «джинсового тазу» на 
пологи і здоров’я новонароджених, застуди голови при ходінні без 
головного убору, нирок та інших внутрішніх органів і особливо жіночих 
статевих органів при носінні дівчатами брюк при заниженій талії, що 
пропонує сучасна молодіжна мода). 

4. Вивчення основ здоров’я не передбачає визначення 
індивідуального рівня здоров’я, а тому не може виконати своєї функції. 
Разом з тим, учні не готуються до вибору професії з урахуванням стану 
здоров’я. 

5. Визначальним у формуванні психічного і фізичного здоров’я є 
духовність, духовне здоров’я. Проте такий підхід у розробці навчальних 
програм відсутній.  

Висновки 1. Демографічна криза в Україні триває, і якщо цей процес не 
зупинити, то менше, ніж через половину століття нація прийде до 
напіврозпаду, тобто до поступового зникнення. Демографічна криза бере 
свій  початок з сім’ї і школи. Отже, виникла потреба в кардинальних змінах 
у державі в цілому, у ВНЗ та у загальноосвітній школі зокрема.  

2. Декани факультетів, завідуючі кафедр, викладачі класичних та 
педагогічних університетів, які готують майбутніх учителів до викладання 
основ здоров’я, у веденні здорового способу життя мають стати взірцем для 
студентів, а вчителі шкіл – для учнів. 

3. Учителів основ здоров’я потрібно готувати на базі споріднених 
спеціальностей, а органам освіти слідкувати за тим, щоб цю дисципліну 
викладали фахівці.  

4. Вітчизняна загальноосвітня школа повинна побудувати навчально-
виховний процес і зокрема викладання основ здоров’я так, щоб підготувати 
учнів до ведення здорового способу життя.  
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Bilyk V . G. 
STRUCTURAL COMPONENTS OF FUTURE TEACHERS 

READINESS TOWARDS HEALTH FORMING ACTIVITY AT 
PRIMARY SCHOOL 

 
Introduction. Health is a factor, that determines welfare of personality, 

society and country. That is why, rising generation requires special complex 
attention and help at the leading role of educational system, that is together with 
achievement of educational-educator aims performs necessary health forming 
and health saving mission. Forming the readiness of future teachers to health 
forming activity at primary school is a process which gives the student a 
possibility to use professionally oriented knowledge about the essence of 
categories «health» and «safety of vital functions», abilities and skills to bring 
up in students healthy and safe way of life.  

In a modern period a major feature of future teacher’s readiness to 
professional activity is his necessity in self-development in mastering health 
forming educational technologies through realization their involvement in 
keeping and forming the health of junior schoolboys, assuming personal 
responsibility for the efficiency of this process. Readiness as a system quality of 
personality of future teacher is formed during their preparation in higher 
educational establishments.   
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Formulation of research purpose 
Certain aspects outline the purpose of the article, that is placed in 

description of structural components of future teachers’ readiness to health 
forming activity at primary school. 

Research results 
The analysis of scientifically-pedagogical literature that describes issue of 

readiness to professional activity allows to distinguish basic approached to 
determination of this concept: at a personal level readiness is examined as a 
multifunctional structure of internals, properties and states that in an aggregate 
allow in this or that way successfully perform professional activity; at functional 
level readiness is a result of preparation to certain activity; it is an integrated 
personal education which includes different components (aggregation of 
abilities, skills and personality internals), conforming to the requirements and 
subject of professional activity. 

Readiness, as O. Matvienco states, «is an integral system which lines up 
as integral unit on the basis of general pedagogical (is constituents of 
professional general pedagogical readiness), special (has the specific, predefined 
by features and conformities to law of forming the readiness of teacher to the 
certain type of activity) and individual (represents dependence of readiness on 
preparation, personality-professional descriptions of teacher) » [3, с. 243].  

Summarizing approaches of scientists to readiness as to the result of 
professionally-pedagogical preparation of future teacher, L. Kostuchenko states 
that: 1. Readiness is integral proof education and has a number of positive 
internals: bases on experience, freely actualizes; stable and does not require 
constantly new forming depending on changes in pedagogical situation; 
dynamic, easily yields to development and can arrive at higher levels. 2. In 
experimental researches it is not outlined the only generally accepted 
interpretation of concept «readiness of teacher», it is examined as «property of 
personality», «structural education», «integrated quality», «mental condition», 
«ability», «high-quality description», «system» and other 3. Readiness of future 
primary school teacher is an integrated quality of personality with positive 
motivation, with proof moral values and strong knowledge and abilities, that 
enables creatively in decision the professional tasks and critically estimate own 
actions [2, с. 65].  

A comparative analysis enabled L. Bakhmat to distinguish functional, 
personal and personal-functional approach regarding readiness [1, с. 58]. Within 
the stated above approaches, as Bakhmat says, researchers determine readiness 
to professional activity as: «integral display of personality which is between 
psychical processes and properties of personality, and is wieved in 
interconnection  with activity; contains the realized and unrealized options, 
realizations of tasks, choice of model of possible behaviour, determination of 
optimal methods of activity, estimation of the possibilities; readiness appears 
more wide concept, than setting; permanent description of personality, which is 
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in the structure of psyche constantly and does not require special forming 
depending on prominent tasks; aggregate of internals of personality, which 
determine her fitness to activity, among which active positive attitude toward 
activity, presence of favourable mental conditions for implementation of 
activity, inclination to engage in her with passing to fascination, psychological 
features in sensory and cognitive spheres for the concrete type of activity, 
knowledge, abilities, skills are certain in a certain sphere; integral phenomenon 
of personality, which contains an orientation on a result, psychical orientation, 
emotional stability and others like that [1, с. 59]. 

Structural component of readiness of primary school future school to 
forming for the children of culture of helth saving, as specifies D. Pravdov, are: 
cognitive component which represents formed general informative activity of 
teacher in the field of health saving; analytical component, which represents 
ability to analyse and interpret information about technologies, built on the basis 
of integration of motive and cognitive activity of children in the process of 
forming their  culture of health caring; motivational component which represents 
the measure of motivational intentions of teacher in relation to forming for 
children and itself personally culture of health caring and perfections of children 
studies and educations on the basis of conditioning for integration of their 
motive and cognitive activity; a technological component, which represents 
knowledge of technical and program facilities which provide integration of 
motive and cognitive activity of children in the process of studies and forming 
for them the culture of health caring; communicative component, which 
represents understanding and application of different type of communications in 
the process of exchange, transmission and distribution of information about the 
culture of health caring and technologies of its forming not only for children, but 
also their parents; reflexive component which represents ability of 
comprehension and evaluation of the own level of competence in the field of 
forming the culture of health caring; valued component which is correlated with 
the norms of culture of health caring and behaviour; a methodical component 
which represents possessing ability to organize an educational-educator process 
in educational establishment on the basis of integration of motive and cognitive 
activity of children  aimed at forming the culture of health caring [4]. 

Conclusions. To the structural components of future primary school 
readiness to health forming activity is included: motivational, cognitive, judicial 
and personal. 
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ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ В ВАЛЕОЛОГИИ НА 
ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ВАЛЕОЛОГИИ В НТУУ 

«КПИ» 
 

В разное время в рамках системы высшего образования студентам 
различных учебных заведений предлагался курс валеологии. В частности в 
НТУУ «КПИ» для инженеров по специализации машиностроение был 
предложен курс «Валеология с основами физиологии». Прочтение 
подобного курса оказалось сложной задачей для преподавателя. Курс 
относился к предмету «Выбор студентов», однако этот выбор за студентов 
осуществил заведующий соответствующей кафедры. Курс читается на 4 
курсе в последнем семестре подготовки бакалавров. Естественно студенты 
с недоумением встретили предложенный курс, т.к. им, практически 
готовым инженерам механикам, бакалаврам предложен совершенно 
ненужный, по их мнению, курс.  

На первый взгляд курс действительно не нужен, однако, работа над 
курсом позволила найти то новое, что сделало курс не только интересным, 
но и полезным. 

В первую очередь в основу практических работ курса была положена 
радиэстезия, один из возможных методов работы в валеологии. Под 
радиэстезию был предложен целый ряд методик, которые позволили не 
только оценить уровень физического здоровья человека, но и определить 
на будущее возможность поддержания социального здоровья личности. 
Кроме того, инженерам, будущим мастерам участков биотехнологического 
или фармацевтического производства была предложена методика оценки 
кадров, как подчиненных, так и выше стоящего руководства. 

Все это оказалось не только интересным, но и полезным с точки 
зрения студентов.  

В предложенной статье проводится презентация курса «Валеология с 
основами физиологии» для студентов НТУУ «КПИ»   
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В настоящем курсе валеологии с основами физиологии было 
поставлено несколько задач, одна из которых – создание методической 
базы, пригодной для проведения исследований в валеологии.  

Исходя из определения валеологии, как направления в науке и 
практике следует дать определение здоровья:  

Что же такое здоровье? 
По определению ВОЗ «Здоровье – это не только отсутствие 

заболеваний или физических дефектов, но и полное физическое, духовное 
и социальное благополучие». 

С этим можно согласиться, но полезнее будет не связывать здоровье 
с болезнью вообще, даже в определении. Любой здоровый человек может, 
в конце концов, простудиться, или сломать себе ногу. Тогда мы вправе 
говорить, что перед нами здоровый больной человек. Здоровый? Да! Его 
физиологический потенциал невероятно высок, организм может 
приспосабливаться к различным нагрузкам, выжить в самых тяжелых 
условиях и после снятия этих нагрузок вернуться в исходное состояние.  
Значит здоровье, в первую очередь, это некое самостоятельное 
состояние организма человека, которое может быть 
охарактеризовано, как потенциал, позволяющий приспосабливаться к 
различным изменениям среды обитания. А раз это потенциал, то его 
можно измерить, оценить, развивать, укреплять. Самое главное работать с 
ним с целью достижения заданного уровня.  

Исходя из этого определения здоровья мы и исходили в решении 
задачи по поиску новой методической базы для использования в 
валеологии.  

Итак, возвращаясь к определению И. И. Брехмана (1989), можно 
утверждать, что валеология – это наука о здоровье здорового человека. 

Наука занимается исследованием природных явлений, 
закономерностей их проявлений, регуляции взаимодействий и связи с 
другими явлениями природы.  

Под данное выше определение науки подходит и валеология. 
Валеология имеет свое сердце – научный блок, сотрудники этого блока 
анализируют имеющуюся литературу, разрабатывают методы 
исследований, проводят собственные исследования в области здоровья 
человека. На основании полученных данных публикуются научные 
отчеты, статьи и монографии. 

Следующий этап работы – это внедрение в практику результатов 
научных исследований: создание технологий. На технологическом этапе 
мы выделяем профессиональные технологии, например, технологий 
подготовки кадров для научно-педагогической деятельности в области  
валеологии, создание аппаратов и приборов, новых рекомендаций и 
методов оздоровления и т.п.; и бытовые технологии, такие как, разработка 
и выпуск бытовой техники для обычных потребителей, различных 
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рекомендаций и т.п. Бытовые технологии (продукция) должна быть 
доступна и понятна любому человеку, не только профессионалу. 

В нашем понимании технологии включают в себя и обучение, 
пропаганду достижений науки. Поэтому и при подготовке курса 
валеологии с основами физиологии для студентов политехнического 
института мы исходили именно из таких рассуждений, и курс готовился 
как для обычных потребителей. Это значит, что в состав учебных 
материалов включаются издания, относящиеся к пропаганде научных 
знаний.  

Курс валеологии. Валеологию можно рассматривать как предмет, 
которому обучают и научное направление, занимающееся изучением 
вопроса здоровья, здорового человека. 

Представленный курс относится к изложению предмета валеологии 
для обычных пользователей.  

Курс валеологии для профессионалов должен быть разделен на 
несколько разделов: раздел подготовки педагогических кадров и второй 
раздел – подготовки научных кадров для валеологии.  

Подготовка научных кадров на современном этапе развития 
естественных наук такова, что будущий специалист в равной степени 
должен глубоко знать физику, математику, биологию человека и целый 
ряд дисциплин, входящих в названные разделы науки, например, физика 
должна включать общий курс квантовой механики, теоретической физики, 
а биология, нейрофизиологию и принципы работы мозга человека, 
показывающие связь нейрофизиологических процессов с формированием 
сознания и деятельности подсознания, принципы обработки мозгом 
природной информации. На основе такой подготовки нужно готовить 
специалистов валеологов, специалистов, которые смогут создавать 
математические модели динамики здоровья. 

Существует и другой подход – подготовка пользователей 
результатами научных исследований в области валеологии и других 
дисциплин, касающихся здоровья человека. 

Сегодняшний рынок бытовой оздоровительной техники заполняется 
высокоинтеллектуальными приборами, которые могут очень серьезно 
влиять на здоровье человека, однако, слабое знание биологии человека 
стоит на пути эффективного применения этих приборов. Если учесть, что в 
области охраны здоровья граждане Украины стоят на одном из последних 
мест в Европе и возможно в мире, то дальнейшее отставание нас выведет 
на самое последнее место. 

В 90-е годы в Украине было зарегистрировано в 19 раз больше 
смертей от сердечной недостаточности на 1000 жителей, чем в Швейцарии. 
На сегодня у меня нет такой статистики, но бесконечные сообщения о 
смерти относительно молодых людей говорит о том, что у нас мало что 
изменилось. 
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Оказалось, что приближение инфаркта, инсульта или любой другой 
угрозы для жизни человека можно определить с достаточно большой 
точностью. При определении наличия подобной угрозы есть очень 
простые методы гармонизации соответствующей системы. Все это может 
осуществляться на уровне пользователя данными валеологии.  

Пользователи валеологии. Что такое пользователи легче всего 
объяснить на компьютерной технике, т.к. сегодня большинство населения 
являются простыми пользователями (юзеры, чайники). Мы просто знаем, 
что для решения той или иной проблемы нужно нажать (клинкуть) левой 
(правой) кнопкой мышки соответствующую иконку и т.п. Пользователи на 
уровне чайника не только не знает всего научного обоснования работы 
компьютеров, мониторов и т.п., но и очень слабо разбираются в 
программировании, и это не мешает им быть пользователями.  

В валеологии также. Есть сложные научные выкладки и 
исследования, но для обычных пользователей разработаны простые 
рекомендации, которые и представлены в курсе лекций «Валеология с 
основами физиологии» для студентов НТУУ «КПИ. 

Для любознательных и людей, которые хотят заниматься научными 
исследованиями в области развития валеологии и ее методов, в 
приложении к лекциям даны ссылки на существующие монографии и 
статьи, в которых в свою очередь желающие могут найти дальнейшие 
ссылки на научные исследования. 

Задачи, которые решает валеология:  
1. Диагностика здоровья;  
2. Подбор доступных методов коррекции;  
3. Контроль за результатами коррекции. 
4. Возможности радиэстезии. 
Критерии, предъявляемые к методам валеологии 
Исходя из задач, методы валеологии должны соответствовать 

следующим критериям: 
− простые в обращении; 
− быть доступными практически любому человеку; 
− результаты исследований организма человека должны обладать 

определенной степенью надежности; 
− давать возможность создавать виртуальные модели развития 

ситуации при использовании того или иного варианта воздействия; 
− получать на основе виртуальных моделей сведения о 

возможности ситуации со здоровьем человека, сложившейся к настоящему 
моменту. 

Метод радиэстезии 
Метод радиэстезии соответствует всем вышеперечисленным 

критериям, прост в обращении, доступен для освоения и не требует 
сложного специального оборудования. 
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Имеет длительную историю применения в различных условиях. 
Может быть объяснен научными представлениями в области физики, 

физиологии, нейрофизиологии и ряда других наук. 
Недостаток метода.  
В основном работает, как индикаторный метод, используемый для 

качественного анализа. 
Не принимается широкой научной общественностью. 
Причины неприятия метода 
О методе судят узкие специалисты, которые не знакомы с научными 

достижениями в других областях знаний. 
Нежелание признавать факт, что простым методом можно получить 

информацию, для получения которой иными методами необходимо 
затрачивать очень много усилий и средств. 

Влияние бизнес интересов на мнение «ученых»: простые методы – 
вредят бизнесу. 

Снятие возражений оппонентов 
Решение этой проблемы является ключевым для дальнейшего 

развития методологической базы в валеологии. Это является одной из 
основных задач науки валеологии. 

Современный научный подход предполагает участие разных 
специалистов в решении поставленной задачи. Если задача – обоснование 
возможности использования радиэстезии в практике, то для ее решения 
необходимо решить целый ряд задач из других областей. 

Дать точное определение материи. 
Показать возможность существования информационных полей. 
Показать существования информационного обмена в природе, 

как основы существования самой природы. 
Дистанционное действие полей. 
Обосновать существования специфического носителя природной 

информации. 
Показать возможности мозга человека участвовать в общем 

информационном обмене в природе. 
Исходя из общей оценки поставленной задачи, можно сказать, что 

каждый пункт является сложной проблемой для решения в различных 
областях знаний, например, определение материи всегда было 
прерогативой философии, но современное развитие физики показало, что 
кроме философии желательно развитие и физических представлений, 
которые обоснуют новые представления о материи. 

И это только для обоснования возможности использования 
радиэстезии? Нет, не только. Такой подход позволяет по-новому увидеть 
человека, его болезни и здоровье, в отношении с другими людьми и 
природой в целом. 
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Новое видение позволит найти совершенно иные способы 
восстановления здоровья, продления жизни человека. Даст возможность 
продвинуть иные области знаний совершенно на новый уровень. 

Как не странно, но отсутствие широкой компании по популяризации 
новых знаний делает многие практические результаты, полученные очень 
большим коллективом исследователей по всему миру, малоизвестными, 
что дает основание критикам метода продолжать утверждать о лженауке и 
нести тому подобную чушь. 

Достаточно обратится к работам генерал-лейтенанта Савина и его 
коллег, как станет понятным, что сегодняшние критики метода, 
высасывают свои аргумента из пальца. 

Возвращаясь к разработке технологий, хочу сказать, что обычным 
потребителям вполне достаточно просто поверить авторитету 
исследователей и начать использовать предложенные рекомендации. Что 
же касается профессионалов, то тут следует говорить о создании 
специальной программы обучения. Благо сегодня доступно второе высшее 
образование практически для каждого. Существуют платформы 
дистанционного образования, которые также позволят получить 
дополнительное недостающее образование всем желающим работать в 
области науки валеология. 

Для того чтобы продемонстрировать возможности нового метода 
необходимо рассказать как работает этот метод.  

Как реализуется метод. Лучше всего показать возможности метода 
на примере диагностики здоровья. 

Диагностика здоровья. Проводится оценка уровня здоровья. 
Следует подчеркнуть: уровень здоровья, но не определения вида 
заболевания и степени его развития, что является задачей медицины. 

Здоровье, как некий показатель состояния организма, существует 
параллельно с состоянием «болезнь» (патология). (1). 

Косвенный показатель уровня здоровья является гармония организма 
или отдельной физиологической системы (2). Чем более высокий уровень 
гармонии, тем более четко работают механизмы регуляции, 
самовосстановления и физиологической регенерации в организме. В целом 
эти системы обеспечивают высокую устойчивость организма к внешним 
фактором, что и является основным показателем здоровья. 

Подбор доступных методов коррекции и контроль за изменением 
уровня здоровья также осуществляется с помощью радиэстезии. Все эти 
процедуры доступны, люди легко овладевают предложенными техниками, 
а качество работы зависит от тренированности каждого человека. Иными 
словами вступают в действие законы наработки навыков на любое 
действие. Умение работать с тензором ничем не отличается от умения 
плавать, играть на музыкальных инструментах и т.п. 
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В Украине работает группа специалистов, которая  уже на  
протяжении нескольких десятилетий разрабатывает методы оценки уровня 
здоровья исходя из определения гармонии тканей, органов, или организма 
в целом. 

Для проведения уровня здоровья проводится оценка гармонии всех 
систем организма. Выявляется система с самым низким уровнем гармонии. 
После этого расписываются все компоненты системы, например 
сердечнососудистая система включает сердце: правый и левый желудочки 
и предсердия, проводящую систему сердца, сосуды сердца, клапаны 
сердца. Причем расписываются все отдельные составляющие. Кроме 
сердца в систему входят сосуды от аорты до капилляров артериальной 
части и капилляров венозной части до полых вен. Существует система 
регуляции тонуса сосудов; есть возможность выделить любой сосуд и 
оценить его состояние, как в сердце, так и в любом другом органе. 

Можно оценить и реологические свойства крови. 
Всегда возникают возражения, что так глубоко знают человека 

только врачи. Да, врачи знают, но есть простые  анатомические атласы, 
купить который может любой человек, а не знать собственное тело сегодня 
уже просто стыдно. Поэтому чаще заглядывайте в атлас. 

При такой тщательной оценки гармонии будет обнаружен участок, 
который является критическим для данной системы. 

Следующая операция – гармонизация. Гармонизация проводится с 
помощью аффирмаций или других способов целенаправленного 
воздействия на организм. На сегодня известно множество психологических 
практик, которыми занимает достаточно много людей, но они как-то 
отвлеченно используют свои знания. Те кто не знает о таких возможностях 
и должны смотреть доступные курсы валеологии, позволяющие освоить 
нужные практики. Через 10-15 минут воздействия на «тонкое» место, 
снова определяется его гармония. При использовании специальной 
аппаратуры или хорошо подобранных аффирмаций гармония выбранного 
участка значительно повыситься, а вместе с ней повыситься и общая 
гармония сердечнососудистой системы. При высоких значениях гармонии 
сердечнососудистой системы человеку не угрожает ни инфаркт, ни 
инсульт. 

Более подробно с технологиями гармонизации организма можно 
познакомиться в курсе лекций «Валеология с основами физиологии» для 
студентов НТУУ «КПИ» на сайте http://uiite.kpi.ua/ дистанционное 
образование лекции в открытом доступе. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ СМГ З СЕРЦЕВО-

СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

Чисельність студентів, які займаються в спеціальному відділенні 
ВНЗ України збільшується з кожним роком, найбільше серед них з 
серцево-судинними захворюваннями. Зростання захворюваності студентів 
відбувається на фоні зниження загального рівня їх фізичного стану, 
недостатнього, для нормальної життєдіяльності, рівня рухової активності. 

Метод лікувальної фізкультури розглядається як неспецифічний 
метод загальної терапії. Його цінність полягає в тому, що він по своїй 
сутності має не локальну дію, а викликає реактивні зміни всього 
організму. Застосування фізичних вправ при серцево-судинних 
захворюваннях дозволяє використовувати всі 4 механізми їх лікувальної 
дії: тонізуючого впливу, трофічної дії, формування компенсацій і 
нормалізації функцій. 

Кожне заняття повинно поділятися на три етапи: підготовчий, 
основний і заключний. Метою підготовчого етапу є поступова активізація 
дихальної та серцево-судинної системи, підготовка їх до основного 
навантаження. Вправи виконуються повільно і поєднуються із 
дихальними вправами. Тривалість підготовчого періоду 3–5 хвилин. 

Метою основного періоду є здійснення послідовного навантаження 
всіх м’язів тіла. Інтенсивність вправ має бути достатньо напруженою, але 
не виснажливою. Навантажувальні вправи потрібно обов’язково чергувати 
із розслаблюючими, котрі включають нахили тулуба і дихальні вправи. 

Заключний період кожного заняття полягає в поступовому 
зменшенні навантаження і виконанні легких вправ протягом 5–7 хвилин. 
За цей проміжок часу нормалізується робота всіх систем організму, 
зменшується частота серцевих скорочень, приходять до вихідних значень 
основні показники гомеостазу. 

При захворюваннях, що ушкоджують серцевий м’яз, він на 
тривалий період після хвороби залишається «слабкою ланкою» серцево-
судинної системи і всього організму. Тому у підготовчому періоді 
фізичного виховання необхідно використовувати засоби і методи, які 
забезпечують на початку процесу занять відносне послаблення степені 
функціонального напруження, що припадає на серце. 

В основному періоді фізичного виховання навантаження на серце 
збільшується, а весь руховий режим розширюється. 
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Така тактика використання засобів фізичного виховання 
реалізується при захворюваннях серця неревматичної природи (повторні, 
симптоматичні кардіопатії, неіфекційно-алергійні міокардити та ін.) і 
особливо при ревматичних пошкодженнях серцевого м’яза, що вимагають 
граничної обережності при дозуванні навантажень на серце. На початку 
занять обмежується кількість вправ із зміною положень тулуба. Вихідні 
положення вправ у комплексі можуть чергуватися за схемою: стоячи, 
сидячи, лежачи, стоячи. На початку слід звертати увагу на формування 
вміння довільно розслабляти м’язи. Вправи з довільним розслабленням 
м’язів сприяють зніманню збудження судинно-рухового центру, зниження 
тонусу м’язів і судин, що призводить до зниження артеріального тиску. 
Значний лікувальний ефект приносять гімнастика у воді та плавання. У 
воді утворюються умови для розслаблення м’язів. Для занять у воді 
підбирають такі вправи, виконання яких полегшується завдяки 
виштовхувальній силі води. Вихідне положення лежачи полегшує 
функцію кровообігу. Занурення у воду створює навантаження на дихальні 
м’язи. Особам, що перенесли захворювання серцево-судинної системи 
показані вправи тонізуючого характеру, які викликають стан бадьорості, 
вправи для вестибулярного апарату. Засоби ігрового та змагального 
характеру загрожують зростанню артеріального тиску і тому вимагають 
суворого контролю. На заняттях з студентами, що мають захворювання 
серцево-судинної системи, треба прагнути методом суворо дозованого 
фізичного тренування розвивати і вдосконалити пристосувальні реакції 
системи кровообігу загалом. Заняття бажано проводити груповим 
методом як на повітрі, так і в приміщенні. Рекомендуються прогулянки по 
середньо пересіченій місцевості, в літній час плавання, взимку катання на 
ковзанах і лижах. 
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СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ 

 
Натепер в умовах несприятливої екології, гіподинамії, практично 

повної відсутності знань про основи раціонального та безпечного 
харчування,  адекватні режими праці, відпочинку та фізичної активності, 
питання формування засад здорового способу життя (ЗСЖ) молоді вимагає 
максимальної уваги. Серед форм та методів процесу формування цих засад 
пріоритет належить методам активним, які ґрунтуються на 
демократичному стилі взаємодії і спрямовані на самостійний пошук 
особистістю істини. Водночас за застосування усіх цих методів слід 
постійно наголошувати, що збереження здоров’я, починаючи уже з 
молодого віку – це важка праця, особиста і щоденна (виділено нами, О.Б., 
Я.Р.), причому головний постулат повинен бути таким: якщо молода 
людина хоче зберегти своє здоров’я натепер і на перспективу, то перш за 
усе слід запитати у неї, чи готова вона позбутися своїх шкідливих звичок – 
гіподинамії, паління, лудоманії, вживання алкоголю, наркотиків. 

Однак чи достатньо лише роз’яснювально-пропагандистського 
чинника для формування засад ЗСЖ молоді в загальнодержавному сенсі? 
Відповідь однозначна – ні. Бідність, політична нестабільність, безробіття, 
байдужість усіх до усіх та до усього, корупція, подвійні мораль і стандарти 
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на рівні держави, егоїзм, різке розшарування суспільства на багатих та 
бідних, невпевненість в завтрашньому дні, абсолютна незахищеність 
людини перед чиновницькою вакханалією, страх захворіти і перетворитися 
на жебрака, неправедний суд – це, власне, і є ті соціально-психологічні 
чинники, які не тільки знецінюють сам факт життя, але і часто 
«штовхають» молодь на способи підвищення свого психологічного та 
фізичного стану шляхом споживання алкогольних напоїв, вживання 
наркотиків, «походів» у віртуальний світ.  

Отож, ставлячи завдання формування засад ЗСЖ серед молоді 
насамперед слід звернути увагу на соціальні чинники його забезпечення. 
Адже не можна, наприклад, «списувати» лише на особисте негативне 
ставлення до свого здоров’я зростання захворюваності на туберкульоз за 
останні 10-15 років (від 31,9 до 81,2 випадків на 100 тис. населення), 
отруєнь алкоголем (відповідно з11 до 22 випадків), самогубств (з 22 до 26 
випадків), психічних розладів загалом (з 222,3 до 248,2 на 1000 (!) 
населення). А загальна дестабілізація суспільного життя викликає у 
молодих людей відчуття повної власної залежності від обставин, інших 
людей і сприяє формуванню невірної оцінки системи моральних 
цінностей, девіантної та деліквентної поведінки, зростанню тривожності та 
виникненню стану аномії (глухого кута, з якого немає виходу). При цьому 
традиційні інститути, які дбали про розвиток морально та фізичного 
здорового покоління утратили свій вплив – джерелами знань, пізнання та 
оцінки істинних і фальшивих людських цінностей стали Інтернет, 
телебачення та ЗМІ, які своїми матеріалами часто лише травмують незрілу 
психіку молоді. Адже молодь – це неперевершені експерти з розпізнавання 
подвійної моралі та лицемірства, що так характерні для нашого 
суспільства. Їй (молоді) важко зрозуміти, наприклад, запропоновану 
суспільством політику «Скажемо алкоголю та наркотикам – ні», якщо воно 
ясно каже «Так!». А що нація, особливо молодь, спивається (особливо – 
пивний алкоголізм!), то чи є комусь до цього справа? Немає, і більш 
імовірно, як вважає завідувач відділом профілактики і лікування 
наркоманій д.м.н. І. В. Лінський «…вопрос в том, что одурманенный 
человек имеет к избранной власти меньше вопросов, поскольку, по 
определению, лишен трезвого взгляда на жизнь, а спившимися, 
обколотыми, обкуренными субъектами управлять гораздо проще, чем 
трезвомыслящими гражданами своей страны…» (див.: Лінський І. В., 
Мінко О. І., Первомайський Е. Б. Актуальні тенденції поширення залежності 
від психоактивних речовин в Україні // Аналітичний огляд. Випуск 1. – 
Харків, 2004. – 26 с). В Україні були і продовжуються намагання легалізації 
«легких» наркотиків за прикладом Нідерландів (чергова демонстрація 2009 
року у м. Києві на підтримку легалізації маріхуани під претензійною назвою 
«Марш свободи»). Однак ця та інші спроби практично не викликали жодної (!) 
адекватної реакції зі сторони правоохоронних органів. І справа зовсім не в акті 
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«бунтарства, непослуху», як це намагаються представити корумповані 
чиновники вищезазначених структур. Швидше за все, це свідчить про 
байдужість цих самих структур до вирішення питання боротьби з наркотиками 
або й пряме потурання  поширенню останніх у ряді випадків.  

Не відчувається і реакції владних структур на щоденну нав’язливу 
рекламу алкогольних напоїв на телебаченні (тут тобі і дружба, і свято з 
«Малинівкою», і порозуміння, і чоловіча солідарність – це ж чистої води 
зомбування !), на щоденну телетрансляцію фільмів, на фільми в Інтернеті, 
що пропагують повальний секс, спілкування лише в барах за чаркою віскі, 
убивства, як єдиний спосіб розв’язання конфліктів. І сьогодні ми вже 
ніскільки не сумніваємося – щоденний перегляд телевізійної чи комп’ю-
терної жорстокості уже зробив молодь нечутливою до чужого страждання 
– чи то фізичного, чи то морального, чи до чужого горя. 

А чи може сьогодні студент повноцінно харчуватися, відпочивати, 
облаштувати свій побут, отримати у перспективі відповідну своїй освіті 
добре оплачувану роботу? Відповідь, на жаль, теж негативна.  

Зазначимо, що ступінь збереження здоров’я людини значною мірою 
(20%) визначається і станом довкілля. При цьому вкажемо, що площа 
екологічно захищеної («чистої») території України становить біля 2% (у 
країнах ЄС – від 8,6% до 15%). 

Не можна не торкнутися й іншої проблеми складової здоров’я, яка 
стосується соціуму. Справа йде про духовність суспільства. Духовний 
рівень організації людини (священне начало в людині, К. Юнг), важко 
піддається кількісному аналізу, однак він (точніше, бездуховність) є, 
ймовірно, провідним в зростанні показників захворюваності та смертності 
населення у країнах колишнього СРСР. Під духовністю розуміють 
особливий стан психіки, який спрямований на усвідомлення суті життя, 
бажання жити і творити добро, пошук і знаходження свого місця в цьому 
житті, вірне визначення критеріїв добра і зла для оцінки вчинків людей та 
подій. Тому, навіть якщо зробити українців в декілька разів багатшими, 
зберігши теперішню соціальну атмосферу, важко розраховувати на 
покращення ситуації зі здоров’ям нації в цілому. З цих позицій неможливо 
також об’єктивно визначити питому вагу індивідуального ставлення до 
збереження власного здоров’я у сумарній оцінці здоров’я населення 
взагалі і молоді зокрема, порівняно зі значенням негативних глобальних 
соціально-економічних та екологічних чинників. Тому зрозуміло, що 
експертна група з формування засад ЗСЖ Національної ради з питань 
охорони здоров’я населення у своїх розробках та рекомендаціях, 
співпрацюючи з відповідно підготовленими педагогами, соціальними 
психологами, водночас повинна враховувати і розробляти на рівні держави 
заходи, що спрямовані на зменшення негативного впливу вищевказаних 
чинників, причетних до цієї проблеми.  
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Таким чином, формування засад ЗСЖ серед молоді вимагає не тільки 
значних зусиль кожної особи, членів її сім’ї, друзів, колег, педагогів, але і 
значною мірою ефективної суспільнотворчої діяльності державних 
інститутів влади. Однак можна з упевненістю стверджувати, що розумний 
індивідуальний підхід до збереження власного здоров’я на основі 
дотримання засад ЗСЖ навіть за таких соціально-економічних умов завжди 
дає шанс прожити не тільки довше, але й бути здоровим і максимально 
корисним собі, своїй родині, суспільству загалом.  
 
 
 
 

Вахтін С. Р.1, Маніна Л. І.2 
1Полтавський університет економіки і торгівлі, кандидат технічних наук, 

професор кафедри технологічного обладнання і торгівлі 
2Полтавський університет економіки і торгівлі, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри технологічного обладнання і торгівлі 
0950781901 

Luda-manina@mail.ru 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРОДУКТІВ 
 
Стан здоров’я населення України залежить від якості продуктів, які 

виробляються в державі або завозяться з інших країн. Як свідчать 
статистичні данні, щорічно від отруєння харчовими продуктами в країні 
вмирає більше чотирьох тисяч осіб. Серед величезної кількості 
консервованої завезеної продукції найбільшим попитом користується ікра 
минтая.  

Мета роботи: Проаналізувати результати тестування, які проведені 
центром експертиз «Тест» (табл.1), розробити відповідні рекомендації. 

Результати дослідження якості ікри мінтаю 
Таблиця 1 

Ікра минтаю 

Марка Камчадал «Санта 
Бремор» 

«Тройной 
морской 
дом» 

«Остров» «Veladis 

Маса,г                     112                           130                      130                        110                          180 
Зовнішній 
вигляд Задовільно Задовільно Задовільно Погано Погано 

Запах Характерний, 
рибний 

Характерний, 
рибний 

Характерний, 
рибний 

Характерний 
рибний 

Рибний, 
неприємний 

Загальна 
оцінка Задовільно Задовільно Задовільно Погано Погано 
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Бензоат 
натрію, 
Е211, 1000 
мг/кг 

590 Не виявлено 290 390 180 

Сорбінова 
кислота 
Е200, 
<1000 
мг/кг 

Не виявлено 350 Не виявлено Не виявлено 710 

 
Наведені в табл.1 результати тестування викладені об’єктивно, чесно 

вказані небезпечні данні кожного продукту, дипломатично не зроблені 
висновки та рекомендації. Ми здійснили аналіз проведених експертних 
даних і прийшли до наступних висновків 

Експерти центру «Тест» навіть і не виявляли концентрацію солі, яка 
є також сильнодіючим консервантом і яка негативно впливає на стан 
здоров’я людини. 

Фахівці з якості продукти не допускають безконтрольне 
використання солі, як канцерогенного продукту, а іноді і забороняють його 
вживання. 

Огляд прилавків (більше 100 банок ікрою минтая) довів, що на 
етикетках банок з минтаєм не вказана концентрація не тільки солі, але 
небезпечних консервантів Е 211, Е 200. 

Поєднання двох і більше консервантів (солі, Е 211, Е 200), 
концентрація яких не вказана на етикетці, в одному продукті навіть для 
некваліфікованих покупців продукту ясно, що цей продукт є реальною 
небезпекою для їх здоров’я. 

Експертиза виявила, що в консервах ікри минтаю фірми «Veladis» 
навіть три консерванти – це сіль (концентрація не вказана), а Е211 і Е200 в 
сумі складають небезпечну цифру 980мг/кг. Додавання консервантів в 
продукт не завжди гарантує його мікробіологічну безпеку: в примірниках 
консервів минтая «Остров» і «Veladis» була виявлена кишкова паличка 

Результати досліджень центру експертиз «Тест» і наш аналіз їх 
результатів дозволяють зробити наступні рекомендації: 

− продукт під назвою «Ікра минтая» всіх без виключення 
виробників є небезпечним для здоров’я людей і повинен бути знятий з 
продажу, тому що не відповідає міжнародним і вітчизняним стандартам 
безпеки. 
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Гвоздій С. П. 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,  
кафедра медичних знань та безпеки життєдіяльності,  

завідувач кафедри, к.пед.н., доцент 
067 8919599 

medicinabjd2@onu.edu.ua  
 

ПРО РОЛЬ ДИСЦИПЛІН З БЕЗПЕКИ  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства проблема безпеки 

життєдіяльності людини привертає особливу увагу науковців і практиків 
через різке зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій 
природного, техногенного і соціально-політичного походження. Зважаючи 
на те, що сучасна освіта у галузі безпеки життєдіяльності спрямована на 
одержання фундаментальних знань, умінь і навичок, формування поглядів, 
цінностей і поведінки людини з метою запобігання виникненню ризиків її 
життю і здоров’ю – дисципліни з безпеки у вищих навчальних закладах 
України є вкрай важливою й необхідною складовою навчального процесу. 

Будь-який військовий конфлікт, підготовка до нього створює вкрай 
несприятливі умови життєдіяльності населення, які відображаються на 
суспільному здоров’ї, соціальному і економічному благополуччі. Означені 
конфлікти знищують значні людські і матеріальні ресурси, приводять за 
собою інші лиха, гальмують розвиток людства. Будь які збройні конфлікти 
несуть за собою невинні жертви, порушення нормальної життєдіяльності, 
психологічний та фізичний дискомфорт тощо. Під час ведення бойових дій 
ускладнюється санітарна обстановка, підвищується загроза аварій на 
хімічно, радіаційно-небезпечних об’єктах, руйнування будівель та споруд 
та ін.. Таким випробуванням піддавалась Україна протягом 2014 та на 
початку 2015 року. Мирне населення (особливо молодь), яке перебуває в 
зоні конфлікту та за його межами, на нашу думку, має бути готовим до 
будь яких викликів такого характеру за допомогою різноманітних 
освітянських та просвітницьких підходів.  

У вищих навчальних закладах України, що підпорядковуються 
Міністерству освіти і науки, існують обов’язкові дисципліни з цивільної 
безпеки, які викладаються для студентів усіх спеціальностей та форм 
навчання: «Безпека життєдіяльності» (для освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр») та «Цивільний захист» (для освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» та «магістр»). Сутність означених дисциплін на 
сьогоднішньому етапі розвитку освіти має бути зведена до розгляду у тому 
числі впливу військових конфліктів на життєдіяльність населення, 
біосферу, генофонд і мораль людини, способи її охорони та захисту.  
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В умовах викликів сьогодення, скороченні аудиторного 
навантаження підвищується актуальність формування культури безпечної 
життєдіяльності студентів. Відсутність мотивації щодо вивчення 
означених нормативних дисциплін спонукає до використання нових 
методичних підходів у навчанні питанням безпечної життєдіяльності та 
залучення до цього процесу більшої кількості фахівців (наприклад, з 
Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні, Навчально-
методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності тощо). 
Саме дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» є 
базовими для формування культури безпечної життєдіяльності у студентів 
і дозволяють довести до максимальної кількості слухачів елементарні 
прийоми швидкої організації рятування життя мирного населення в умовах 
конфлікту. 

Аналіз стану підготовки з питань безпеки у закладах освіти Європи 
та США засвідчує, що навчання студентів безпечної поведінки у 
повсякденні, під час виробничої діяльності, під час надзвичайних ситуацій 
ведеться поступово. Питання безпечної життєдіяльності інтенсивно 
висвітлюються в повсякденному навчанні дитини у дитячому садочку, 
поступово інтегрується в дисципліни загальноосвітньої школи. У вищих 
навчальних закладах без вивчення питань техніки безпеки не 
розпочинається жодний курс технічних, технологічних чи будь яких інших 
дисциплін. Кожний громадянин усвідомлює, що при недотриманні 
елементарних вимог безпеки, він, по-перше, може бути оштрафований, по-
друге – може отримати ушкодження, які будуть несумісними із життям або 
призвести до інвалідності; по-третє – втрачає можливість страхового 
захисту тощо. Попри того, що окремої дисципліни, яка б мала назву 
«Безпека життєдіяльності» чи «Цивільний захист» у навчальних закладах 
світу немає, питанням безпеки надається пріоритет. 

У вищих навчальних закладах України, на нашу думку, 
відповідальність за навчання безпечної життєдіяльності покладається на 
викладачів означених дисциплін: їх зацікавленість, компетентність, 
готовність до оновлення методичної складової навчальної діяльності 
студентів. Уміння викликати у студентів інтерес до дисципліни, довести її 
життєву необхідність, використати мотиваційні заходи для покращення 
сприйняття призведе до того, що навіть в умовах реорганізації, коли ці 
дисципліни стануть на вибір студента – молодь буде розуміти значення та 
важливість сформованої під час навчального процесу культури безпечної 
життєдіяльності. Зміна підходів у викладанні, практична спрямованість 
цих дисциплін, максимальне наближення змісту до вимог сучасності та 
потреб суспільства – є запорукою ефективності підготовки до безпечної 
життєдіяльності у вишах та високого попиту на дисципліни з безпеки. 
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КЛУБ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
 

В настоящее время мы мало двигаемся и ведем сидячий образ жизни, 
питаемся на ходу, используя некачественные продукты. Нехватка 
свободного времени заставляет спешить и забывать о зарядке, фитнесе и 
адекватном питании. Постепенно появляются лишние килограммы, а вслед 
за ними присоединяются заболевания. Исследования показывают, что 
регулярная физическая нагрузка в комплексе с правильным питанием 
способны контролировать вес и эффективно противостоять заболеваниям. 

Для успешного оздоровления требуется перестройка привычного 
уклада жизни. В первую очередь необходимо усилить физическую 
деятельность. Чем активнее физическая деятельность, согласованная с 
дыханием и мышлением, тем интенсивнее обмен веществ. 

Необходимо помнить, что для поддержания нормальной 
жизнедеятельности в организм должны ежедневно поступать вода, белки, 
жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. Важно, чтобы они 
попадали в организм в определенных, научно обоснованных пропорциях. 
Такое питание принято называть сбалансированным. Старайтесь, чтобы 
между энергетическими веществами — белками, жирами и углеводами — 
было такое соотношение: 30%: 30%: 40%. Зная калорийность своего 
дневного рациона, можно рассчитать и количество этих веществ в 
граммах, учитывая, что при сгорании 1г белка организм получает 4 ккал, 1 
г углеводов — тоже 4 ккал и 1 г жира — 9,3 ккал. Целесообразно питаться 
4–5 раз в день небольшими порциями. Жевать нужно долго, превращая 
пищу в жидкую кашицу. 

В условиях, когда физическая активность человека резко снизилась, 
нагрузки на нервную систему возросли, в организме возникают застойные 
явления, детренируются и становятся дряблыми мышцы, изнашивается 
нервная система. С помощью упражнений добиваются снижения 
возбуждения в нервной системе, гармоничного развития мускулатуры, 
нормализации артериального давления, подвижности суставов. 

Программа физических нагрузок и сбалансированного питания в 
повседневной жизни широко используется в клубах здорового образа 
жизни (зож). В Харькове уже существует около 60 таких клубов. Это 
идеальные места для тех, кто хочет начать вести активный и здоровый 
образ жизни. В таком клубе можно получить консультации и практические 
рекомендации по правильному сбалансированному питанию, физической 
активности. В клубе царит атмосфера доброжелательства, позитивного 
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настроения, что непременно отражается на стрелке весов в вашем 
здоровье. При этом, помимо оздоровительного характера, включающего 
сбалансированное питание, решаются задачи по развитию физических 
качеств, воспитанию правильной осанки, формированию красивой фигуры 
и грациозности движений, повышению интереса к занятиям физической 
культурой и потребности к систематическим занятиям физическими 
упражнениями. 

Последовательность применения общеразвивающих и 
оздоровительных упражнений должна быть такой, чтобы каждое 
предыдущее упражнение способствовало более эффективному 
воздействию на последующее. Все упражнения должны оказывать 
равномерное влияние на развитие основных групп мышц. Контролируемое 
дыхание, концентрация и тщательно подобранная очередность движений 
снимает напряжение, дает энергию, приводит мышцы в тонус. 

При оптимальной, нарастающей и систематической нагрузке 
создается корсет вокруг позвоночника, улучшается крово- и 
лимфообращение, обмен веществ в межпозвонковых дисках. 
Нормализация состояния позвоночника, в свою очередь, приводит к 
улучшению функции внутренних органов, поскольку каждый позвонок 
взаимосвязан с определенным органом. Комплекс упражнений помогает 
снять стресс с позвоночника, предотвратить возникновение болей в 
различных областях спины. 

Программу физических нагрузок и сбалансированного питания легко 
и просто можно внедрить в повседневную жизнь каждого человека. 

Трудности на первом этапе всегда отпугивают людей от 
дальнейшего развития. Начните с простых, а затем, со временем, добавьте 
более сложные упражнения. При сбалансированном питании, правильно 
выполняя физические упражнения, кроме силы и выносливости мышц, 
достигается: 

• ощущение гармонии в развитии мышц тела; 
• увеличение мышечной массы тела, что приводит к повышению 
метаболизма, а значит, и к сжиганию большего количества 
калорий; 

• тренировка «мышечного корсета» туловища и защита суставов и 
скелета человека от механических воздействий; 

• предотвращение заболеваний позвоночника. 
Занятия оздоровительной гимнастикой в комплексе со 

сбалансированным питанием ориентированы на общее укрепление и 
совершенствование всех функций организма. 

Исцеление от множества недугов осуществляется путем повышения 
к ним сопротивляемости организма, формирующейся в процессе 
физической тренировки и закаливания. 
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Лучшими из физических упражнений признаны те, которые 
растягивают позвоночник и перекручивают его. Эти упражнения 
оживляют позвоночник, а через него оздоровляют внутренние органы и 
конечности. Скрупулезно выполняя все движения, возможность которых 
заложена Природой в позвоночник, мы приближаем его состояние к 
идеальному, здоровому. Позвоночник должен безболезненно и свободно 
растягиваться вверх, распрямляться при растяжении рук в стороны. 
Каждый человек обязан свободно перекручиваться, наклоняться вперед с 
прямой и круглой спиной, отклоняться назад, наклоняться в стороны. 

Если движений мало, мышцы начинают слабеть, естественные 
промежутки между позвонками постепенно уменьшаются. Говорят: 
«позвоночник сел». Такая усадка может быть сопряжена с ущемлением 
нервов, выходящих из позвоночника, периодами возникают воспаления, 
появляются боли. Растягивание позвоночника способствует освобождению 
нервов и сосудов, восстановлению их нормального функционирования. 

Тренировать мышцы позвоночника можно растягиванием и сжатием. 
Упражнения разделяются на две группы: статические, удерживающие 
позвоночник в определенной позе и динамические, дающие максимум 
движений в его суставах. Цель упражнений выработать "чувство осанки", 
то есть способность сохранить ее без контроля зрения. Для этого надо 
уметь использовать «мышечное» чувство, нужно тренировать 
вестибулярный аппарат и т. д. 

Идеальную осанку обеспечивает крепкий корпус. Для этого 
необходимо укреплять мышцы пресса и разгибатели позвоночника. Им 
приходится интенсивно работать, удерживая положение корпуса. Помогает 
в этом следующее упражнение. 

Упражнение: поза Планки. И. п. — стойка на четвереньках, опираясь 
на предплечья, локти точно под плечами, пальцы рук — в замке, колени —
 под тазобедренными суставами. Поочередно выпрямить ноги назад, 
упираясь в пол носками. Опустить бедра так, чтобы тело образовало 
прямую линию. Напрячь в равной мере мышцы живота и спины. 
Задержаться на 20–30 с., вернуться в и. п. Отдохнуть 45–60 с. и повторить 
упражнение еще 1–2 раза. Напрягать не только пресс и мышцы спины, но и 
мышцы ягодиц и ног. Это поможет сохранить прямую линию от плеч до 
пяток и повысит эффективность упражнения. Живот не опускать, иначе 
нагрузка на позвоночник возрастет, а на пресс снизится. Плечи не 
округлять, в противном случае будет сложнее удерживать положение 
корпуса. Не поднимать голову и не отрывать взгляд от пола, чтобы не 
перегружать шею. 
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ВПЛИВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ЛЮДИНИ 
 
Здоров’я людини залежить від: 
− способу життя (відсутність шкідливих звичок, збалансоване 

раціональне харчування, рівень фізичної активності, використання 
нетрадиційних методів оздоровлення); 

− ступеню реабілітації після важкої хвороби; 
− умов навколишнього середовища (рівень забруднення, шум, 

перенаселення, наявність природного середовища, кліматичні умови); 
− психологічного благополуччя (морально-психологічний клімат у 

колективі, сім’ї, стійкість до стресових ситуацій, психологічний статус, 
свобода діяльності та вибору, психотип й адекватність комунікацій і 
взаємин); 

− соціально-економічного благополуччя (рівень матеріального 
добробуту, задоволення духовних потреб, соціальний статус, рівень освіти, 
доступ до культурної спадщини, професійне й соціальне самоствердження, 
організація відпочинку та доступ до оздоровлення). 

Життєдіяльність сучасної людини здійснюється в дуже складних, а 
іноді й небезпечних для здоров’я і життя умовах навколишнього 
середовища. Тому базові знання з безпеки життєдіяльності в умовах 
значного погіршення екологічної обстановки, природних катаклізмів, що 
почастішали й посилилися, великих аварій та катастроф, багатьох інших 
негативних впливів на організм людини стають необхідним (або навіть 
найважливішим) компонентом в системі загальнолюдських знань. 

Безпека життєдіяльності – наука про комфортну і безпечну 
взаємодію людини з середовищем свого проживання. Тому від якості 
середовища, характеру цієї взаємодії безпосередньо залежить здоров’я 
людини. 

Основна мета безпеки життєдіяльності як навчальної дисципліни – 
вивчення засобів і методів захисту людини від негативних впливів, що 
забезпечують комфортний стан і безпеку людини у взаємодії з 
середовищем існування. 

Важливу роль мають знання, що забезпечують розуміння впливу 
навколишнього середовища на здоров’я людини. Життя будь-якої живої 
істоти можливе тільки при постійній взаємодії з навколишнім 
середовищем. Можна виділити три основні взаємодії людини із 
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середовищем проживання: дихання, харчування, питво (є й інші). Тому, в 
першу чергу, здоров’я людини залежить від якості повітря, їжі і води. До 
числа небезпечних і шкідливих факторів навколишнього середовища 
відносяться: забруднення, перенаселення, перенасиченість інформацією та 
ін. Забруднення може бути хімічним, фізичним, біологічним, тепловим, 
радіоактивним. Воно може охопити всі верстви біосфери – повітря, воду, 
ґрунт, і бути джерелом відповідного забруднювача для людини. 

З’явилися і продовжують рости захворювання, пов’язані з 
забрудненням та перенаселенням («хвороби цивілізації»). За даними 
Всесвітньої організації охорони здоров’я значна частина хвороб (близько 
80%) – результат екологічної обстановки в певних регіонах земної кулі. 

Сучасні хвороби, що займають перше місце в сумній статистиці 
смертності населення планети – серцево-судинні та онкологічні – набагато 
частіше зустрічаються в регіонах підвищеного забруднення середовища. 
До «хвороб цивілізації» відноситься алергія, від якої страждає велика 
кількість людей, особливо діти. Це алергічні риніти, інші захворювання, 
крайньою формою прояву яких є бронхіальна астма з тривалими і частими 
приступами задухи. У важких випадках вони можуть стати причиною 
смерті. 

Іноді забруднюючі речовини безпосередньо впливають на певні 
органи або тканини. У Японії широко поширене «захворювання Мінамата» 
– надлишок в організмі сполук ртуті, яка вражає клітини головного мозку і 
викликає симптоми, що нагадують сказ. Там же виявлено й «захворювання 
Ітай-Ітай» – надлишок в організмі кадмію, цинку і свинцю, що приводить 
до інсульту при нормальному артеріальному тиску. В околицях 
підприємства з виробництва алюмінію у 100% дітей, які досягли 10-
річного віку, знайдені пороки в розвитку скелета. Особливо виражену 
алергічну дію мають компоненти біологічного походження: різні 
мікроорганізми, пилок і спори рослин, шерсть і пух тварин і т.д. 

Багато видів пилу – вугільного, кремнієвого, азбестового – 
викликають фіброз, тобто найдрібніше рубцювання легеневої тканини. 
Прогресування такого роду захворювань відбувається повільно й 
непомітно. Зазвичай легені мають значний резервний дихальний об’єм, і 
хворі часто не помічають хвороби протягом ряду років. Головний симптом 
хвороби – задишка – спочатку пов’язаний з навантаженням, але в міру 
розвитку захворювання хворий страждає задишкою навіть у стані спокою. 
При цьому рентгенограма відображає тільки пізні стадії ураження легень. 
Сьогодні надійнішими є функціональні проби легенів, за допомогою яких 
визначається стан дихальних шляхів, еластичність легеневої тканини і 
вимірюється перенесення газів через альвеолярну мембрану. Ці 
обстеження як, правило, проводять робітникам вугільної, доломітної та 
ряду інших галузей промисловості, де основним забруднюючим фактором 
технологічного процесу є пил. 
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Речовини, що поглинаються організмом при вдиханні пилу, диму або 
газу, надають згубного впливу на життєві процеси та фізіологічні функції 
людини. У багатьох випадках спостерігається ураження головного мозку, 
яке проявляється в дві стадії: І – стадія порушення центральної нервової 
системи (ЦНС); ІІ стадія – різкого пригнічення ЦНС. Хворий впадає в 
несвідомий стан, і в разі досить сильного і тривалого впливу настає смерть. 

Серед речовин, що впливають на центральну нервову систему, 
найбільш типовий сірководень, що скупчується в місцях розпаду 
сірковмісних сполук. Резервуаром сірководню можуть служити 
каналізаційні люки і навіть будь-які глибокі ями. Дія цього газу 
проявляється в раптовому ураженні дихального центру і зупинки дихання. 
Низькі концентрації газу мають різко виражений неприємний запах, в той 
час як високі концентрації не так помітні, і тому дуже небезпечні. 
Летальний ефект проявляється дуже швидко. 

Для більшої частини східних регіонів України характерні 
підприємства та комунікації, на яких містяться десятки тисяч тонн аміаку. 
Аміак – безбарвний газ з гострим запахом нашатирю, сильнодіюча отруйна 
речовина з групи, що має задушливу та нейротропну дію. Аміак уражає в 
першу чергу нервову систему, знижує здатність клітин нервової системи 
засвоювати кисень. Подразнення рецепторів блукаючого нерва може 
викликати рефлекторне пригнічення дихального центру і серцевої 
діяльності. При великих концентраціях аміаку (1,5-3,5 мг/л) смерть може 
наступити в перші ж хвилини при явищах гострої дихальної та серцево-
судинної недостатності. 

При дії дуже великих концентрацій вже через кілька хвилин 
з’являються судоми м’язів, різко знижується слух; потерпілий впадає в 
стан буйного марення. Настає різкий розлад дихання, кровообігу, падає 
артеріальний тиск. Смерть настає швидко від серцевої слабкості або 
зупинки дихання. 

Знання, отримані в результаті вивчення курсу безпеки 
життєдіяльності, допоможуть виявляти небезпечні і шкідливі фактори 
навколишнього середовища (і в побутовій, і у виробничій, і в природній 
сфері); створювати безпечні і нешкідливі умови життєдіяльності; 
прогнозувати виникнення надзвичайних ситуацій і приймати кваліфіковані 
рішення щодо ліквідації негативних наслідків аварій, катастроф, стихійних 
лих, застосування зброї масового ураження. У будь-якій ситуації, де є 
негативний вплив на організм людини, необхідні практичні знання з 
надання першої допомоги. Отримані знання можуть бути застосовані і в 
повсякденному житті у випадках травми, гострої хвороби, важкого 
отруєння. 
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БАТЬКІВСТВО В КОНТЕКСТІ ДІЇ СТРЕСОГЕННИХ ФАКТОРІВ 
 

В представлених матеріалах розглядаються такі важливі поняття в 
людській культурі і стосунках як сім’я, сімейні відносини, феномен 
батьківства та сімейні стресори. Розглядаючи сім’ю особливо 
підкреслюється характер взаємостосунків, зв’язків та значення в 
формуванні особистості. В умовах, коли прогресивна динаміка сучасної 
сім’ї пов’язана з великою кількістю об’єктивних і суб’єктивних труднощів, 
виникла потреба у розгляді і вивченні ряду суто сімейних явищ, що 
безумовно, впливають на всіх її членів. 

Метою даної роботи є розгляд феномену батьківства в контексті дії 
стресогенних факторів, що супроводжують сім’ю на всіх етапах її 
життєвого циклу.  

Батьківство є базовим життєвим назначенням, важливим станом та 
значною соціально-психологічною функцією кожної людини. 
Р. В. Овчарова під поняттям «батьківство», вбачає соціально-
психологічний феномен, який являє собою емоційно і оцінно забарвлену 
сукупність знань, а також уявлень і переконань щодо себе як батька, яка 
реалізується в усіх проявах поведінкової складової батьківства. Одним з 
важливих складових особистісного розвитку в батьківстві є готовність до 
нього як жінки, так і чоловіки. Батьківство – це не просто певний етап в 
житті людини, що включає в себе певні настанови і очікування, почуття, 
відносини і позиції, відповідальність, а й складна діяльність, яка вимагає 
певних теоретичних знань про те, якими методами слід діяти, щоб досягти 
виховних цілей [3]. 

Батьківство і материнство визначають як складне інтегральне 
психологічне новоутворення, а так само розглядають позитивні і негативні 
моменти в розвитку відносин між подружжям на тлі їх батьківства, а також 
вплив особистісної зрілості батьків на виховання дитини і навпаки, роль 
дитини на особистісний розвиток батьків. Дорослий у своїй взаємодії з 
дитиною сприяє його психічному, особистісному розвитку. Він, по-перше, 
забезпечує сприятливі умови для формування принципових особистісних 
рис, по-друге, впливає на розвиток самооцінки дитини, її рівня домагань, 
по-третє, впливає на формування мотиваційної сфери та ціннісних 
орієнтацій. І навпаки, поява дитини в сім’ї робить великий внесок в 
особистісний розвиток і зрілість батьків. А все це сприяє особистісному 
розвитку самих батьків у своєму батьківстві [2].  
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Проте, батьківство – це категорія, яка виникає з появою в сім’ї дітей 
і розвивається разом з їх розвитком. Розглядаючи розвиток дитини як 
явище, що відбувається в психологічно насиченій соціальній ситуації 
розвитку, можна впевнено стверджувати і про своєрідну періодизацію 
батьківства. Саме співвідношення дитинства і батьківства утворюють 
основний зміст соціальної ситуації розвитку, ту неповторну траєкторію, 
яку набуває розвиток кожної особистості, що включена в неї. Оскільки, 
розвиток дитини тісно пов’язаний з розвитком батьківства обидві сторони 
безперервно створюють соціальну ситуацію розвитку один для одного, і 
тому, разом переживають і стабільні періоди і кризи. Основна 
феноменологія батьківства пов’язана саме з переживанням кризових 
періодів в процесі психічного розвитку дитини, що супроводжуються 
стресами. Неминучі зміни в дитячо-батьківських стосунках приводять 
батьків до усвідомлення необхідності зміни позиції по відношенню до 
дитини і якісної перебудови стосунків з ними. Відносно спокійні, літичні, 
періоди (за Л. С. Виготським) не вимагають нововведень, і зазвичай, в ці 
періоди батьки схильні до стереотипних дій стосовно дітей. А кризові 
періоди, як правило, окрім гострих переживань, пов’язані з необхідністю 
освоєння нових засобів взаємодії з дитиною, оскільки старі засоби ні до 
чого не призводять [6]. 

Кризи розвитку, що виникають у зв’язку з проходження сім’ї через 
основні етапи життєвого циклу, отримали назву нормативних стресорів [5]. 
Це труднощі, які зазвичай відчувають більшість сімей. До них відносяться 
труднощі, що зустрічаються в звичних умовах, які пов’язані з 
проходженням сім’ї через основні етапи життєвого циклу, а також 
труднощі, що виникають коли щось порушує нормальне життя сім’ї 
(розлучення, важка хвороба, смерть, тощо). На початкових етапах розвитку 
сім’ї виникають проблеми взаємного пристосування, налагодження 
стосунків з родичами, а на наступних етапах – труднощі, які пов’язані з 
організацією побуту та вихованням дітей. 

Розуміння стресорів на різних етапах розвитку – це перший та 
основоположний крок до вивчення стратегій опанувальної поведінки з 
цими стресорами і досягнення позитивного зростання і розвитку в ролі 
батьків. 

З часів Г. Сельє загальновизнаним є факт, що занадто сильний стрес 
(дистрес) руйнує здоров’я і благополуччя людини. Р. Хіллом у 1958 році в 
обіг було введено поняття «сімейний стрес», що визначалося таким станом 
в сім’ї, при якому порушувалася рівновага між реальними вимогами (у 
вигляді загрози, втрати) та можливостями сім’ї впоратися з ними. 
Стресори можуть впливати на сім’ю в цілому або на її частини (діада 
«чоловік-жінка» або «мати-дитина»), а також на її окремих членів. 
Переживаючи сімейний стрес сім’я може відчувати загальне напруження 
та негативні емоції, певний рівень цього стресу може здійснювати 
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мобілізуючу дію. Загальновідомо, що помірні труднощі мають 
стимулюючу дію, примушуючи людей «зібратися» для подолання 
проблемної ситуації. У протилежному випадку – сім’я може зруйнуватися. 

Наведемо типові (нормативні) труднощі і стресори різних етапів 
життєвого циклу сім’ї, що пов’язані з виконанням батьківської ролі [1].  

1. Непідготовленість подружньої пари до появи дітей. 
Доволі поширеною є думка про те, що любов до дитини починається 

ще до її появи на світ. А небажана дитина буде практично завжди 
відрізнятися в психічному і фізичному розвитку від бажаної. За даними 
О. І. Захарова, небажана вагітність в 56% випадків виступає як причина 
аномального ставлення до дитини і розвитку дитячих неврозів. 

2. Перерозподіл сімейних ролей і перебудова взаємостосунків з 
появою дитини в сім’ї. 

Цілий ряд досліджень свідчать не тільки про суттєві зміни в сфері 
рольових сімейних відносин і їх сприйманні подружжям протягом 
сімейного життя, але й про те, що найбільш суттєві з них пов’язані з 
дітьми, їх появою і дорослішанням. Більшість авторів розглядають цей 
період як кризу в подружніх стосунках і пов’язують його з набуттям, перш 
за все, нової ролі та з необхідністю включення її в нову рольову структуру. 
Багато дослідників відмічають, що збереження близькості в шлюбі – 
основа благополуччя дітей. Навіть для тих пар, які комфортно себе 
почувають і не відчувають незручностей у зв’язку з перерозподілом ролей, 
ситуація може опинитися стресовою, якщо результатом розподілу ролей 
стає слабке спілкування і відчуження. Дистанція між подружжям, 
зазвичай, поступово зростає в період самих відповідальних і активних 
років материнства і батьківства. 

3. Зайнятість матері. 
Проблема зайнятості зачіпає кожну матір, і це потенційно пов’язано 

із стресом для неї і її сім’ї. Таким чином, труднощі, що переживаються 
після народження дитини – це перебудова стосунків в сім’ї, зайнятість 
матері, – загрожують нормальній життєдіяльності сім’ї. Вони негативно 
відображаються на різних сферах життєдіяльності сім’ї (підвищення 
конфліктності, зниження задоволеності сімейним життям, тощо) і 
призводять до порушення її функцій: сексуально-еротичної, виховної, 
господарсько-побутової, рекреативної. 

4. Вступ дитини до позасімейних інститутів (дитячий садочок, 
школа). 

Часто, саме в цей період відбувається загострення дитячо-
батьківського конфлікту, що наповнений розчаруванням, роздратуванням, 
засмученням, злістю, а іноді і відчаєм. Неузгодженість між батьками по 
питанням навчання і виховання дітей стає явним і очевидним багатьом 
оточуючим. Оцінкою в школі оцінюється компетентність сім’ї. Вона 
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виставляється всій сім’ї, і якщо вона негативна – починає страждати 
самооцінка батьків. 

5. Прийняття і виконання батьківської ролі. 
Труднощі взаємодії з дитиною, які неодмінно проявляються в 

процесі виховання, розглядаються як стресовий фактор, що обумовлює 
стрес батьківський. Коли б не відбувалися зміни, завжди існує період 
стресу, що існує до тих пір, поки діти і батьки не врегулюють свої 
взаємостосунки. Завдання, що постають перед батьками, часто носять 
парадоксальний характер. З одного боку, батьки, що успішно виконують 
свої функції забезпечують дітям відчуття захищеності і підтримки. А з 
іншого боку, ці ж батьки повинні всіляко сприяти тому, щоб їх діти стали 
незалежними та дієздатними дорослими. Проте, насправді, тільки 
відчуваючи свою захищеність, людина здатна стати незалежною. 

В дослідженні Н. О. Бєлорукової подружжя на етапі життєвого циклу 
сім’ї з дітьми-підлітками називали найбільш стресогенними труднощі, що:  

а) пов’язані зі змінами в характері своєї дитини-підлітка;  
б) труднощі пов’язані з появою у батьків почуття безпорадності 

через неможливість відгородити дитину від неприємностей дорослого 
життя;  

в) важкими для батьків стали різке збільшення хвилювання і тривоги 
за сина/доньку;  

г) труднощі прийняття батьками дорослішання дитини, що 
віддалялася від них в бік компанії друзі [1]. 

Отже, кожний новий щабель розвитку дитини стає своєрідною 
перевіркою для батьків того, на скільки ефективним було функціонування 
сім’ї на попередніх етапах її розвитку, і вимагає  від батьків нових умінь і 
здібностей. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ В ЦИВІЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

Культура безпеки подібна до релігії – або 
ти віриш у неї і дотримуєшся завжди, або 
ні. Між цим нічого немає (третього не 
дано). 

Чарлз Джонс 
 
У третьому тисячолітті проблеми збереження, зміцнення і розвитку 

духовного, фізичного та психічного здоров’я громадян набули особливої 
актуальності. Дійсно, людина, її життя і здоров’я визначаються як найвищі 
людські цінності, бо саме вони є одним із основних показників 
цивілізованості суспільства. Проте з кожним роком збільшується кількість 
чинників, які негативно впливають на її життя та здоров’я. Здебільшого їх 
породжує сама людина: науково-технічний прогрес, діяльність людини, її 
необачне поводження з природою тощо. Тому пріоритетом визнано 
безпеку та здоров’я кожної людини. Під безпекою життєдіяльності слід 
розуміти характеристику існування людини в певному місті її перебування, 
що відображає збалансованість між впливом чинників, які загрожують 
життю або здоров’ю людини, та таких, що запобігають негативним 
наслідкам цієї життєдіяльності.  

Метою даної роботи є дослідити проблеми формування культури 
здоров’я людини та культури безпеки як важливих чинників соціально-
економічного розвитку країни. 

У процесі роботи над проблемою були використані такі методи 
дослідження: аналіз літератури з проблеми дослідження, порівняльний 
аналіз змісту підручників з навчальної дисципліни «Безпека 
життєдіяльності», а також загальнонаукові методи – систематизація, 
класифікація, узагальнення. 

Виховання загальної культури безпеки та здоров’я людини – 
проблема актуальна і нагальна, вирішити яку покликана валеологічна 
освіта. Виховання в галузі безпеки та здоров’я людини здійснювалося 
завжди – від моменту народження людини і до кінця його життя, але 
відбувалося це розрізнено, стихійно. Нова епоха вимагає формування 
культури безпеки  та здоров’я людини на основі застосування наукових 
підходів і системного включення цих питань, особливо, у навчально-
виховний процес закладів освіти.  
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Одним з найважливіших показників безпеки життєдіяльності 
людини є її здоров’я, але сучасні соціально-економічні та екологічні 
проблеми в країні зумовили значне його погіршення. Сьогодні ми 
спостерігаємо підвищену потребу в розробці й підтримці практичних, 
матеріальних, духовних надбань суспільства, які були б спрямовані на 
досягнення стану повного фізичного, духовного та соціального добробуту 
людей, на боротьбу з хворобами, психічними і фізичними вадами. Крім 
цього, культура здоров’я особистості являє собою багаторівневе 
утворення, що входить до складу загальної культури людини, що 
характеризує емоційно-ціннісне ставлення людини до свого здоров’я, 
практичне втілення потреби вести здоровий спосіб життя (через глибину 
освоєння валеологічного досвіду), піклуватися про власне здоров’я і 
здоров’я оточуючих. 

Важливу роль у справі розв’язання проблеми формування культури 
здоров’я людини повинна визначити інформація про небезпеку 
навколишнього середовища. Така інформація повинна вміщувати значення 
показників негативності середовища, токсикологічних викидів 
виробництва, стану здоров’я населення. Наявність такої інформації 
дозволить населенню раціонально вибирати місця діяльності і проживання, 
раціонально використовувати методи і засоби захисту від дії небезпек. Але 
бути чи не бути здоровому – це, насамперед, залежить від самої людини: її 
активності чи пасивності, індивідуальних особливостей, темпераменту, 
характеру, звичок, відношення до інших людей, способу життя. 

Якщо розуміти культуру здоров’я людини як рівень знань та 
діяльності в цій галузі, то культура безпеки – це  відповідний рівень 
розвитку творчих сил і здібностей людини до профілактики ризиків, 
попередження та зменшення шкоди (заподіюваної шкідливими і 
небезпечними факторами життєдіяльності) їй особисто та суспільству в 
цілому. 

Об’єднання понять «культура» і «безпека» вперше було здійснено 
Міжнародним агентством з атомної енергії в 1986 р. при аналізі причин і 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Визнано, що відсутність культури 
безпеки стало однією з основних причин цієї катастрофи. При цьому було 
визнано, що для вирішення даної проблеми необхідно сформувати так  
звану концепцію «культури безпеки», в якій  безпека ставала справою 
щоденної уваги. Адже не випадково, культура безпеки безпосередньо 
пов’язана з людським фактором. 

Говорячи про культуру безпеки, доцільно зупинитися на проблемах, 
що потребують розв’язання: 

– недостатнє розуміння необхідності впровадження культури 
безпеки в усі сфери життєдіяльності держави; 

– відсутність нормативних документів з упровадження концепції 
культури безпеки в практику; 
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– викладання у вищих навчальних закладах дисциплін «Безпека 
життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», не 
повною мірою відповідає державним вимогам підготовки фахівців з питань 
безпеки тощо. 

Таким чином, в Україні культура безпеки та здоров’я людини є 
одним з основних ресурсів, за допомогою якого ми можемо поліпшити 
рівень безпеки. Через освіту, через трудову дисципліну, через 
відповідальне ставлення ми повинні забезпечити безпечні умови 
життєдіяльності для населення України.  

Хоча при опануванні основами культури безпеки та здоров’я всіма 
громадянами ми маємо всі підстави очікувати принципового покращення 
ситуації з безпекою в Україні взагалі. Отже, Міністерству освіти і науки 
України бажано узагальнити наявний в Україні та світовий досвід, новітні 
зміни в освіті з питань культури безпеки та здоров’я людини і 
задовольнити сучасні потреби суспільства. 

Тобто, культура безпеки та здоров’я людини є основним показником 
духовного, соціально-економічного й людино-біологічного добробуту 
населення, рівня цивілізованості країни. Цивілізоване суспільство вимагає 
якісно нового підходу до потреб людини, формування стійких мотивацій 
до здорового способу життя, позитивної соціальної поведінки. Майбутнє 
кожної країни залежить від конкретних зусиль, спрямованих на піклування 
про здоров’я підростаючого покоління, створення сприятливих умов для 
його повноцінного розвитку і зростання, від усвідомлення вагомості 
цінності культури безпеки і здоров’я людини як важливих чинників 
цивілізованого суспільства. 
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НЕБЕЗПЕКА ВІД ГАЗОВАНИХ НАПОЇВ 

 
Відомо, що організм людини більшою мірою складається з води. 

Так, тіло здорової дорослої людини містить близько 60% води, наприклад, 
42 літри води на 70 кг людини. Проте, у різні роки життя частка води в 
організмі неоднакова і з віком зменшується: 97% води у плода, 80% – у 
новонароджених, 75% – у немовлят, 70% – у дітей, 61% – у дорослих 
чоловіків і 51% у дорослих жінок, 45% – у літніх людей. Розподіл води не є 
однорідним у органах: найбільше її в головному мозку (80%), найменше у 
кістках (20%).  

Наведені вище дані засвідчують, якою важливою і необхідною для 
підтримання життя, здоров’я та працездатності організму людини є вода. 
Воду ми п’ємо кожен день: і не лише у вигляді рідини без смаку і запаху, а 
також одержуємо її з продуктів харчування та напоїв. Проте саме з 
напоями в організм надходить до 80% шкідливих речовин. 

Метою даної статті є виявлення небезпеки від газованих напоїв. 
У газованому напої обов’язково міститься вуглекислий газ, який 

використовується в якості консерванту для кращого збереження напою. 
Сам по собі вуглекислий газ нешкідливий, але його присутність у напої 
викликає неприємні відчуття: провокує метеоризм – рясне виділення газів. 
Крім того, вуглекислий газ стимулює секрецію шлункового соку, який 
подразнює стінки шлунку. Це може стати причиною гастриту – запалення 
слизової оболонки шлунку. Тому у разі вживання газованого напою 
рекомендується випустити газ, перш ніж пити напій. 

Розвитку гастриту сприяє також ортофосфорна кислота (відома як 
Е 338), яка входить до складу газових напоїв, адже вона підвищує 
кислотність напою, а при потраплянні в організм провокує підвищення 
кислотності шлункового соку, що займає своє місце у механізмі розвитку 
гастриту. Крім того, ортофосфорна кислота є причиною утворення 
камінців у нирках і вимивання кальцію з кісток скелета, що є 
неприпустимим як для молодого організму, який росте і для формування 
здорового опорно-рухового апарату життєво необхідний кальцій, так і для 
дорослого організму, в якого з віком фізіологічно зменшується вміст 
кальцію в кістках, внаслідок чого розвивається остеопороз (крихкість 
кісток з високим ризиком їх переломів за мінімальних навантажень).  

Остеопороз є також побічним ефектом дії кофеїну, який виробники 
додають до газованого напою з метою надання організму тонізуючого 
ефекту. Вживання такого напою призводить до порушення нервової 
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системи, тому зрозуміло, що дітям цей продукт протипоказаний 
однозначно. Кофеїн, крім того, не тільки стимулює кофеїнову залежність, 
але й виснажує серце внаслідок тахікардії (збільшення пульсу понад 90 
ударів за хвилину) і забезпечує зневоднення організму внаслідок сильної 
сечогінної дії на організм. У результаті для поповнення втраченої рідини 
потрібно випивати, як рекомендують медики, до 8–10 склянок звичайної 
води на кожну склянку газованого напою!  

В газованих напоях виробники часто використовують лимонну (Е 
330) чи яблучну (Е 296) кислоти, які, як будь-які кислоти, все одно 
завдають шкоди організму – псують емаль зубів, викликаючи карієс. Тому 
доцільно пити такі напої через трубочку, яка зменшує стикання рідини з 
емаллю зубів. 

Як правило, газовані напої солодкі. Якщо вони солодкі за рахунок 
цукру – натуральної речовини, то негативним фактором є лише 
надлишковий його вміст. Відомо, що 1 г цукру виділяє 3,85 кілокалорії. 
Нескладні розрахунки виявляють, що в 100 мл кока-коли міститься 11,2 
грамів цукру (приблизно чайна ложка або пів столової ложки). На 100 мл 
напою ця цифра начебто невелика, але якщо людина випиває 500 мл, то це 
вже п’ять чайних ложок цукру. Тобто зловживання солодкими газованими 
напоями небезпечне для організму не лише ожирінням, але й розвитком 
цукрового діабету. У важких випадках розвивається рак підшлункової 
залози.  

Часто газовані напої містять замінники цукру – ксиліт, сорбітол, 
сахарин, цикломат, аспартам, які дійсно низькокалорійні, але їхній вплив 
на організм вражаючий. Ксиліт і сорбітол провокують сечокам’яну 
хворобу. Сахарин і цикломат – канцерогени, що сприяють розвитку 
ракових пухлин. Аспартам (Е 951), який приблизно в 160–200 разів 
солодший за цукор, може викликати алергію і негативно впливати на 
сітківку ока, внаслідок чого погіршується зір. На додаток, зауважимо, 
якщо нагріти аспартам до 30 градусів за Цельсієм, він розпадається з 
утворенням смертельних отрут – канцерогену формальдегіду і 
високотоксичного метанолу, або метилового спирту. Саме із-за цього, 
кока-колу, пепсі-колу та подібні напої рекомендують пити холодними або 
з льодом. Вчені довели, що напої зі вмістом аспартаму не вгамовують 
спрагу, а вимагають все нової і нової порції цього напою, що дуже вигідно 
для виробників таких напоїв. До відома, аспартам офіційно не 
рекомендований в країнах Євросоюзу дітям і категорично заборонений до 
вживання як компонент дитячого харчування дітям до 4-х років. 

З огляду на зазначене, можна стверджувати, що користі від 
газованих напоїв немає, а тільки величезна шкода для організму. Тому 
доцільно, щоб батьки з дитинства призвичаювали своїх дітей до корисних 
напоїв: простої води, натуральних компотів і соків. 
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ЧИННИК ПОКРАЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

 
Постановка проблеми та їїактуальність. До найактуальніших 

проблем сучасної цивілізації від яких залежить майбутнє людства слід 
віднести екологічні проблеми. Швидке посилення антропогенного впливу 
на природне середовище призвело до глобальної екологічної кризи. 
Сьогодні людина, як ніколи раніше, стала екологічно залежною, а здоров’я 
переважної більшості людей, і, у першу чергу, дітей погіршилося через 
розвиток численних екологічно детермінованих захворювань та вад 
розвитку. В умовах структурної перебудови економіки України, 
політичного реформування держави, становлення та утвердження 
громадянського суспільства відкриваються нові можливості для 
зменшення негативного впливу виробничої діяльності на природу і, 
відповідно, збереження здоров’я, збільшення тривалості та покращення 
якості життя населення. Охорона довкілля з метою забезпечення безпечної 
життєдіяльності та збереження здоров’я людини – невід’ємна умова 
сталого економічного та соціального розвитку України [4]. 

А тому постає питання про необхідність вироблення принципово 
іншого, нового ставлення держави і кожного з нас до питання охорони 
навколишнього природного середовища у контексті передусім забезпечення 
екологічної безпеки. Слід врахувати й те, що вступ України до Ради Європи 
накладає на державу певні обов’язки у галузі забезпечення екологічних прав 
громадян та вироблення стратегії державної екологічної політики. 

Метою роботи є дослідити сучасний стан довкілля в Україні, його 
вплив на здоров’я населення, та визначити оптимальні підходи щодо 
збереження здоров’я в умовах екологічної кризи. 

Виклад основного матеріалу. Україна є однією з найбільших за 
територією, чисельністю населення та економічним потенціалом держав 
Європи. На території України зосереджені величезні природні багатства, 
втім відсутність концептуальних підходів до забезпечення як національної 
безпеки в цілому, так і екологічної безпеки зокрема, негативно 
позначились на рівні збереження та примноження природних ресурсів і 
багатств нашої країни. Вплив різноманітних шкідливих чинників 
забруднення навколишнього середовища, та їх поєднання значно 
порушують екологічну рівновагу в системі «людина – довкілля», адже 
відомо, що серед причин, які визначають рівень захворюваності, стан 
довкілля займає близько 20% [5]. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 93 

Серед багатьох факторів, що впливають на здоров’я людини та 
середовище її проживання, в першу чергу виділяють хімічні забруднювачі. 
Промислові викиди  в атмосферу України досягають щорічно біля 11 млн. 
т. Концентрації пилу перевищують ГДК у 25 містах, оксиду вуглецю – в 
14, діоксиду азоту – в 32, формальдегіду – в 40 містах України. Ще гірша 
картина зі станом поверхневих вод. Більшість річкових басейнів України 
містять нітритний азот, амонійний азот і органічні речовини. Особливо 
високий вміст цих компонентів зафіксовано в басейнах Західного Бугу, 
Дунаю та Дніпра. Джерелом їх надходження до водойм є недостатньо 
очищені комунально-побутові стічні води та змиви з міських територій і 
сільгоспугідь. На одного жителя нашої країни припадає сьогодні 300 кг 
шкідливих техногенних речовин. У цих випадках, як показують результати 
окремих наукових досліджень, певна етіологічна роль належить важким 
металам як глобальним забруднювачам довкілля. Відомо, що в різних 
сферах народного господарства сьогодні широко застосовуються понад 70 
металів періодичної системи, з яких 43 – важкі метали. Забрудненню ними 
довкілля сприяють також хімізація сільськогосподарського виробництва. 
Щорічно до ґрунтів України вноситься 1 700 000 ц пестицидів, 150 000 ц 
мінеральних добрив. З ними ж надходять– 1800 т свинцю, 400 т кадмію, 
2200 т цинку, 200 т міді,які потрапляють врешті-решт до нашого столу не 
лише з продуктами харчування,а й з питною водою[1]. 

Постійне погіршення екологічної ситуації (відсталість основних 
технологій виробництва і споживання, а звідси – зростаюче забруднення 
довкілля, попадання великої кількості ксенобіотиків (отрутохімікати, 
консерванти, генетичні модифікації, харчові добавки) у продукти 
харчування спричинює збільшення тривалості та інтенсивності контакту 
організму з чужорідними речовинами, для нейтралізації яких немає 
ефективних засобів детоксикації. Це призводить до додаткового 
навантаження провідних систем організму, які забезпечують гомеостаз, – 
серцево-судинну,дихальну, імунну, видільну. Такий контакт особливо 
небезпечний для вагітних, оскільки він перешкоджає правильному 
розвитку плода і збільшує ризик народження дитини уже з вадами 
розвитку. А якщо врахувати, що тривалий вплив малих доз радіації, як 
відгомін Чорнобиля, супроводжується відхиленням в діяльності 
генетичного апарату людини, то загроза виродження населення в Україні 
стає цілком реальною[2 ]. 

Загальновизнано, що здоров’я населення значною мірою 
позначається на демографічних показниках.Демографічний чинник є 
одним із визначальних для забезпечення стабільного та безпечного 
розвитку держави, а проблеми оптимального демографічного розвитку слід 
розглядати як першочергові інтереси держави. Аналіз сучасної 
демографічної ситуації, а також динаміки останніх років свідчить про 
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наявність в Україні поряд із соціально-економічними проблемами глибокої 
демографічної кризи. 

За даними міжнародних аналітичних служб, на сьогодні Україна 
посідає друге місце в світі за рівнем смертності з показником 15,75 осіб на 
1000 мешканців. При цьому за показником народжуваності ми в кінці 
списку – на 227 місці з 232 країн світового рейтингу, а показники 
природного приросту населення в нас – найгірші в світі.Згідно з 
дослідженнями ООН, за таких темпів зменшення населення до 2030 року 
українців залишиться всього 39 мільйонів.Основними причинами 
смертності українців є серцево– судинні захворювання (66%), злоякісні 
утворення (14%), недуги системи кровообігу. За цим показником ми – 
моторошні «лідери» в Європі [3]. 

На сьогодні науковими дослідженнями доведено, що забруднення 
хімічними, фізичними та біологічними агентами повітря, ґрунту і води, дія 
інших негативних факторів навколишнього середовища на організм 
людини призводить до порушення процесів адаптації, зниження імунітету 
та розвитку патологічних станів[1.] На початку ХХІ ст. навіть з’явився 
термін «серцево-судинні захворювання, обумовлені факторами 
навколишнього середовища». 

Висновок: Відтак проблема забезпечення національної безпеки в 
екологічній сфері набула в нашій державі безпрецедентної гостроти. Її 
розв’язання необхідно вирішувати шляхом оптимізації державної 
екологічної політики України та механізмів її реалізації з урахуванням 
сучасної демографічної ситуації та впливу екології на стан здоров’я 
населення. Питання збереження довкілля повинно стати не лише примхою 
екологів – активістів, а й питанням самого ставлення до довкілля не як до 
джерела збагачення, а як до інвестиції у здоров’я та майбутнє кожного з 
нас [2]. 
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АПРОБИРОВАННЫЕ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ БЕСКОНТАКТНОЙ, ДИСТАНЦИОННОЙ 

ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И  ИСЦЕЛЕНИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 
Излагаются основные положения и результаты применения 

разработанных в последние 4 года и усовершенствованных автором 
энергоинформационных технологий бесконтактной диагностики текущего 
состояний здоровья и безлекарственного исцеления имеющихся болезней у 
людей различного возраста на основе базового принципа, что человек – это 
триединая во времени и пространстве система «Дух-Душа-Тело», от 
качества функционирования и взаимодействия каждой из трех названных 
подсистем зависит здоровье человека в целом, а также его ежеминутное 
самочувствие и настроение. 

Автором впервые предложены и внедрены в повседневную практику 
оценки состояния здоровья человека количественные показатели и 
критерии важнейших энергоинформационных характеристик его 
организма в целом и отдельных физиологических  систем или органов, что 
позволило качественно усовершенствовать процесс диагностики, 
контролировать во времени динамику и результаты исцеления всего 
организма или отдельных его структур. 

Необходимыми предварительными условиями для возможности 
начать работу с любым клиентом по диагностике его здоровья или 
выявления и последующего исцеления конкретной болезни являются: 
1)отсутствие у него на данный момент неотработанной негативной кармы 
(К=0%), а также других внешних и внутренних негативных воздействий 
(порч, сглаза, наведенных программ, инграмм, и т.д.)[1]; 2)наличие 
позитивной полярности тела (организма) в целом. Выполнение 2-х 
указанных условий обеспечивает положительные значения трех 
важнейших характеристик человека (как и любого другого объекта): его 
энергетики Э(Н)>0, связи с Богом СБ(Н)>0 и с Космосом СК(Н)>0, 
измеряемые в единицах нормы Н. За норму может быть принята любая 
количественная величина замеряемого параметра объекта. В частности для 
Э(Н), СБ(Н), СК(Н) за единицу нормы Н приняты значения указанных 
величин для здорового рожденного ребенка современной 5-й расы жителей 
Земли [2]. 

Однако реализация соотношений Э(Н)>0 и СБ(Н)>0 является 
необходимым, но не достаточным условием начала диагностики или 
исцеления человека от текущих или хронических болезней. Оператор 
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(лицо, проводящее диагностику или лечение другого человека) должен 
дополнительно осуществить следующие действия: получить разрешение 
«свыше» (Бога, Духа Святого) на возможность предоставлять 
информационные, лечебные или другие услуги данному клиенту, 
конкретизировать желание клиента о получении требуемой информации до 
формы вопроса, на который можно ответить «да» или «нет», или получить 
однозначное указание, что надо и до какого уровня исцелить. Все, 
подлежащие выполнению услуги для клиента, сформулированные 
требуемым образом, должны быть письменно оформлены и по каждой 
услуге определена оператором цена в согласованной с клиентом валюте и 
100% оплачена до оказания самих услуг . Это требование Космоса. 

Только для кровных родственников любого колена оператор может 
оказывать различные услуги бесплатно. Для всех остальных – каждая 
услуга имеет строго определенную стоимость для конкретного клиента. 
Если лечебная услуга оказывается оператором бесплатно его не кровному 
родственнику, то исцеление происходит за счет здоровья оператора или 
вообще не происходит. Лишь при выполнении всех названых выше 
условий и полной оплаты всех услуг можно начать диагностику или 
лечение клиента. 

На этапе диагностики и в большинстве случаев при лечении человека 
или животных достаточно контролировать при первом (основном) способе 
исцеления два их энергоинформационных параметра. Это энергетика, 
которая является универсальной энергоинформационной характеристикой 
любого объекта или субъекта мироздания, и связь с Богом. При втором 
способе исцеления контролируется лишь один параметр – полярность 
организма в целом или отдельно его структуры. 

Для количественной или качественной оценки любых характеристик 
и параметров человека или другого объекта мироздания автор применял 
метод «яснознания» [2–4], как наиболее быстрый и точный, основанный на 
использовании известного радиэстезического эффекта [1]. Способность 
овладения указанным методом присуща в той или иной мере 74 % 
взрослых жителей Земли. Суть данного метода в следующим. Оператор 
мысленно или вслух задает, обращая к своему «Высшему Я» любой 
интересуемый его вопрос, ответ на который может быть в форме «да» или 
«нет», и в своем сознании или с помощью специальных индикаторов 
(«рамки» или «маятника»), получают ответ через несколько секунд. 

Автором детально исследованы важнейшие характеристики 
энергетики Э(н) жителей различный регионов Земли с учетом их пола, 
возраста, состояния здоровья [2–4]. К ним относятся общая 
количественная величина энергетики Э(н) в единицах нормы, текущее 
значение относительной энергетики,kA, равной отношению величины 
абсолютной энергетики в данный момент к общей количественной ее 
величине, диапазон, который измеряется для всех объектов и субъектов 
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мироздания 1. Результаты исследований представлены в виде 
таблиц, удобных для практического использования. Итог диагностики 
функционирования конкретного органа или организма в целом может быть 
получен в течение 1-4 минут путем замера текущего значения 
безразмерной относительной энергетики kA и обращения к приводимой 
работе непрерывной шкале изменения kA от 1 до 0,44 с указанием границ 
диапазона kA, соответствующего конкретному состоянию здоровья: 
(0,9921≤ kA≤1) – абсолютно здоров; (0,921≤ kA≤0,992) – практически здоров; 
(0,91≤ kA≤0,92) – здоров; (0,801≤ kA≤0,9) – не болен; (0,751≤ kA≤0,8) – болен; 
(0,565≤ kA≤0,75) – хронически болен; (0,442≤ kA≤0,564) – требуется срочная 
госпитализация; (kA≤0,44) – наступление и последующее состояние смерти; 
(0,27≤ kA≤0,44) – возможно возвращение к жизни после клинической смерти. 

Особое место в процессе диагностики человека или животных 
занимает одноразовый ежемесячный контроль отсутствия в теле (в 
энергоинформационной системе диагностируемого) гена смерти и 
уточнение срока его там пребывания, если указанный ген есть. Ген смерти 
– это своеобразная программа, вводимая в энергоинформационную 
систему человека (животного) Творцом, когда Последний принимает 
решение, что срок пребывания человека на Земле истек по любой из 
возможных причин и человек должен покинуть Землю ровно через 40 дней 
с момента появления у них гена смерти. Автором установлено, что при 
первом в течении жизни случае появления гена смерти в ЭИС человека его 
смерть наступает в 74 случаях из 100. При повторном через произвольный 
срок появлении гена смерти у человека смерть наступает через 90 суток 
обязательно. Для определения наличия или отсутствия гена смерти у 
человека методом яснознания требуется не более 15 секунд. 

Причиной любой болезни органа или организма в целом является 
наличие на указанном органе негативной информации, обусловливающей 
kA ниже 0,8, поэтому исцеление пораженных органов физиологических 
систем или организма в целом достигается методом очищения от 
негативной информации соответствующих структур организма с помощью 
приведенных в [1] информационно функциональных схем соответствующих 
структур организма. Автором разработан дополнительно метод исцеления с 
помощью словесных программ «восстановления энергоресурса», подробное 
описание которого и результатов его применения для человека, животных и 
технических устройств представлено в [4]. В работе [3] представлена таблица 
энергоинформационных характеристик всех жителей Земли в прошлом, 
настоящем и будущем, включая тип жителей, имеющих ранг Богов различного 
уровня (от Планетарного до Мироздания). Энергоинформационная система 
людей, начиная от жителей «Божественные сущности», «Божественные 
личности» и до «Богов» различного уровня содержат кроме тонких тел еще 
сверх тонкие тела – «световые тела», на которые чаще всего приходит 
негативная информация, нарушающая уровень активизации световых тел, 
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что является основной причиной болезни. Все указанные технологии 
диагностики и лечения людей, включая возможность разрушения генов 
смерти и негативной неотработанной кармы автором многократно проверены 
на конкретных людях (ближайшие родственники, дети, внуки и т.д.). 
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КЛІНІКА, ДРУЖНЯ ДО МОЛОДІ, ЯК ЕЛЕМЕНТ 

КОНСОЛІДОВАНОГО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

 
Здоров’я сучасної молодої людини як інтегральний показник його 

фізичного, психічного і соціального благополуччя є основою сталого 
розвитку країни, що відображено в пріоритетах політики української 
держави. Актуалізують проблему формування благополуччя підростаючої 
людини і покоління в цілому негативні демографічні показники, в першу 
чергу детерміновані тривалістю життя населення, високим рівнем 
захворюваності, показники виробничого і побутового травматизму, 
інвалідизації тощо. В значній мірі змінити існуюче положення можна 
завдяки активізації ресурсів системи освіти. Проте багато вчених 
відзначають, що загальна і вища освіта, яка за соціально-особистісної 
значущості повинна бути здоров’язбережувальною, насправді є 
здоров’язатратною, потребує негайного вдосконалення змісту підготовки 
майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності.  

Останні десятиріччя в зміст професійної підготовки майбутніх 
учителів введено дисципліни, направлені на вирішення завдань 
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збереження, зміцнення і формування здоров’я учнів. Проте підготовка 
майбутніх педагогів до створення умов збереження і зміцнення здоров’я 
підростаючої людини, що реалізовується у вищому навчальному закладі, 
не може бути повноцінною, якщо не сформовані особистісні якості 
випускника: мотивація до збереження і зміцнення здоров’я, прагнення до 
благополуччя і оздоровлення. Формування цих якостей вимагає 
консолідованого здоров’язбережувального середовища, одним із 
компонентів якого можуть бути клініки, дружні до молоді (КДМ). Поняття 
«Клініка, дружня до молоді (КДМ)» визначає заклад, що надає комплексну 
медично-психо-соціальну допомогу з проблем збереження здоров’я, що 
обумовлено специфікою підліткового віку, на принципах Дружнього 
підходу. 

З цього боку важливо проаналізувати досвід вищих навчальних 
закладів у взаємодії із КДМ для рішення питань збереження здоров’я 
студентської молоді, визначити найефективніші шляхи, обґрунтувати 
необхідні ресурси. Наш досвід співпраці свідчить, що розбудова 
інноваційних закладів, спрямованих на надання молоді комплексу 
медичних, психологічних та соціальних послуг, є одним із шляхів 
покращення показників здоров’я молоді і важливим елементом підготовки 
майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності. Відповідно до 
спільного наказу Управління охорони здоров’я та управління у справах 
сім’ї та молоді Одеської обласної державної адміністрації від 18.05 2005р. 
№ 31/214, а також за підтримки Дитячого Фонду ООН-ЮНІСЕФ на базі 
Міської студентської поліклініки № 21 було створено відділення медико-
соціальної та психологічної допомоги підліткам та молоді. 

У вересні 2009 року відділенням отримано статус «Клініка, дружня 
до молоді». Також у вересні 2012 р. у КУ ОМСП № 21 відбулась 
переоцінка відділення медико-соціальної допомоги підліткам та молоді 
«Клініка, дружня до молоді» експертами МОЗ України. За результатами 
переоцінки відділення «КДМ» здобуло 99,8% позитивних результатів за 10 
часовими стандартами надання медико-соціальної допомоги підліткам та 
молоді, що базуються на характеристиках послуг «Дружніх до молоді», які 
рекомендовані Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я та повністю 
відповідають вимогам підтвердження статусу «Клініка, дружня до молоді». 
Також експерти запевнили, що КДМ на базі КУ ОМСП № 21 є взірцем для 
розвитку мережі медичних закладів, які надають допомогу підліткам та 
молоді. 

Метою КДМ є збереження здоров’я дітей та молоді і навчання 
навичкам життєвої компетентності, а завданням – профілактика 
захворювань, особливо ВІЛ-інфекції, інфекцій, які передаються статевим 
шляхом та інших, пов’язаних з ризикованою поведінкою та їх рецидивами; 
інформаційний та консультативний супровід; лікування та реабілітація; 
створення психологічно комфортних умов для кожного клієнта «Клініки», 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 100 

що полегшать проходження лікування; вирішення соціальних та 
психологічних проблем; підвищення рівня інформованості молоді з питань 
профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, захворювань на 
ВІЛ/СНІД, інфекцій, що передаються статевим шляхом; популяризація 
технологій навчання за методом «рівний-рівному» щодо здорового 
способу життя; впровадження нових методів профілактики серед дітей та 
молоді. 

Клініка, дружня до молоді, як структура, суттєво відрізняється від 
інших медичних закладів за наступними ознаками: 

− допомогу розраховано як на здорову так і на хвору молодь; 
− надається комплексна допомога за видами послуг: медичні, 

психологічні, соціальні, правові; 
− пропонується гнучка модель співпраці: рішення приймається за 

участю клієнта. 
Позитивним досвідом КДМ є якісна реалізація державних та міських 

програм з питань профілактики негативних явищ в молодіжному 
середовищі шляхом активної співпраці з органами державної влади, 
органами місцевої влади, медичними закладами, громадськими 
організаціями, благодійними фондами, ЗМІ.  

Партнерами КДМ за останні роки були Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я Одеської міської ради, 
Міський центр здоров’я, «Обласний центр боротьби зі СНІДом», «Міський 
центр боротьби зі СНІДом», «Міжнародний Альянс ВІЛ/СНІД в Україні», 
Профком ОНУ iм. I. I. Мечнiкова, громадських організацій «Молодіжний 
центр розвитку», «Медична правда», «Український протичумний інститут 
ім. Мечникова», БФ «За майбутнє без Сніду», МО «Красный крест», БФ 
«Дорога к дому», громадського руху «Віра, Надія, Любов», об’єднання 
громадських організацій Одеської області «Разом за життя». Особливо 
можна зазначити роботу по переадресуванню з благодійним фондом 
«Дорога к дому», з якого до КДМ звертаються підлітки груп ризику. 

Також слід відмітити, що за 2014 рік в КДМ було проведено 3712 
добровільне консультування і тестування серед молоді. З них досліджено – 
2041, виявлених на ВІЛ відмічалось – 4, було виявлено вірусні гепатити: 
aHCV – 8, HbsA – 4, які були взяті на диспансерний облік з призначенням 
лікування. 

Світовий досвід демонструє підліткам необхідне надання 
комплексної медико-соціальної допомоги, а не вирішення окремих 
медичних проблем. Комплексна медико-соціальна допомога надається 
сумісно з педіатром, психологом, гінекологом, дерматовенерологом та 
соціальним працівником. Так, за період функціонування зазначеного 
закладу до спеціалістів звернулося понад 35 тис. осіб, представники 
студентської та шкільної молоді. 
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Фахівці клініки забезпечують збір інформації щодо потреб та 
уподобань підлітків та молоді в питаннях тестування на ВІЛ та 
консультування, основних бар’єрів для проходження консультування і 
тестування (нормативні, організаційні, психологічні тощо), умов 
покращення доступності послуг з КІТ для підлітків та молоді та 
підвищення ефективності консультування як елемента профілактики ВІЛ-
інфікування.  

Ми вважаємо, що метою підготовки майбутніх учителів до 
здоров’язбережувальної діяльності є, в першу чергу, розвиток 
особистісних і професійно значущих якостей, які необхідні для фізичного, 
психічного і соціального благополуччя суб’єктів навчально-виховного 
процесу, як учнів, так і вчителів. Приклад залучення студентів Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова до послуг КДМ як 
консолідованого здоров’язбережувального середовища не тільки дозволяє 
зберегти власне здоров’я, такий досвід сприятиме розвитку студентів як 
майбутніх учителів, здатних до здоров’язбережувальної діяльності у 
сучасних умовах. 

 
 
 
 
 

Тищенко В. О.  
Доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності 
населення Інституту державного управління у сфері цивільного захисту  

 
ПЛАНУВАННЯ, ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЙ НАСЕЛЕННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ 

 
Формування державної політики у сфері цивільного захисту в 

Україні (далі − ЦЗ) тісно пов’язано з процесами планування основних 
заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
(далі – НС) техногенного, природного характеру та в особливий період [1].  

Планування – розподіл функцій та ресурсів, докладний опис і 
погодження передбачуваних дій. В основі плану лежить управлінське 
рішення. Перед початком планування керівник повинен максимально 
конкретизувати своє рішення і завдання, висловити всі міркування, що 
виникають у результаті власних роздумів, і дати оцінку пропозиціям що 
висовуються іншими. 

Процес планування містить такі елементи: 
1. Уточнення мети. Керівник конкретизує визначену старшим 

начальником мету з урахуванням ситуації, методів керування. Він по змозі 
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повинен виключити невизначеність, точно сформулювати мету і досягти 
того, щоб часткові цілі підпорядкованих підрозділів відповідали загальній 
меті. 

2. Розвиток ідей. Планування припускає розвиток ідеї, що складає 
основу рішення. Деталізація ідеї не повинна бути стереотипною. В той же 
час вона не повинна мати і багато варіантів. Багатоваріантність не завжди 
сприяє успіху, не завжди полегшує виконання завдань, а навпаки , часто 
ускладнює їх.  

Одне із завдань планування полягає в тому, щоб зробити н7ові ідеї 
зрозумілими, доступними, відчутними в конкретних формах реалізації, 
близькими кожному виконавцеві. 

3. Прогнозування подій.[4]. 
Зокрема, планування є важливою умовою якісної реалізації 

механізмів державного управління єдиною державною системою 
цивільного захисту. При цьому, ефективність функціонування єдиної 
державної системи цивільного захисту знаходиться у прямій залежності 
від ефективності планування заходів, а саме: забезпечення здійснення 
планування заходів цивільного захисту, дій органів управління та сил, 
реагування на надзвичайні ситуації, взаємодії тощо [2, 3].  

У свою чергу, якість планів (плануючих документів) залежить від 
уміння керівників усіх рівнів прогнозувати ризики, враховувати 
багатоваріантність та особливості надзвичайних ситуацій, чітко планувати 
заходи щодо запобігання надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 
При цьому, важлива роль відводиться стратегічному плануванню 
превентивних заходів, основне завдання яких полягає у зменшенні ризиків 
загрози виникнення надзвичайних ситуацій, а у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій − у пом’якшенні їх наслідків. 

Планування заходів цивільного захисту на можливі прогнозовані 
надзвичайні ситуації у мирний та воєнний час в Україні здійснюються за 
двома основними напрямами: 

− «запобігання виникненню НС» − застосування превентивних 
заходів з метою зниження ризиків загрози виникнення НС та пом’якшення 
впливу їх дії від небезпечних факторів; 

− «ліквідації наслідків НС» − комплексного підходу до 
застосування заходів захисту від радіаційного, хімічного та природного 
впливу. 

В цілому реалізація даних напрямів знаходить своє відображення у 
планах:  

− реагування на НС державного, галузевого, регіонального, 
місцевого та об’єктового рівня, а суб’єкти господарювання (далі – СГ) з 
чисельністю працюючих до 50 осіб – інструкцію щодо дій персоналу у разі 
загрози або виникнення НС; 

− планування основних заходів ЦЗ;  
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− планів евакуації населення та приймання і розміщення 
евакуйованого населення; 

− оперативних планах життєзабезпечення населення у 
надзвичайних ситуаціях. 

Згідно зі статтею 81 Кодексу цивільного захисту України організація 
життєзабезпечення постраждалого населення у НС полягає у створенні і 
підтриманні умов, мінімально необхідних для збереження життя і здоров’я 
населення за встановленими нормами і нормативами та включає 
забезпечення населення водою, продуктами харчування, предметами 
першої необхідності, місцем для тимчасового проживання, виробами 
медичного призначення, лікарськими засобами та комунально-побутовими 
послугами, а також транспортне та інформаційне забезпечення. 

Планування заходів життєзабезпечення проводяться завчасно з 
урахуванням економічних, природних, територіальних особливостей, 
ступеня небезпеки для населення. Своє відображення планування 
життєзабезпечення населення у НС знаходиться в розділах планів 
основних заходів цивільного захисту, планів евакуації населення та 
приймання і розміщення евакуйованого населення, оперативних планах 
життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях.  

Вихідними даними для планування та організації життєзабезпечення 
населення в зоні надзвичайної ситуації мають бути: 

− прогнозування обстановки на можливі види НС техногенного і 
природного характеру та в особливий період; 

− можлива чисельність втрат населення; 
− забезпечення населення за видами першочергового 

життєзабезпечення; 
− терміни здійснення заходів з життєзабезпечення тощо. 
Оперативний план життєзабезпечення населення у НС розробляється 

як самостійний план або розділ плану дій, у якому надається:  
− перелік основних завдань по кожному виду життєзабезпечення; 
− наявність джерел ресурсів та технічних засобів 

життєзабезпечення; 
− заходи з  ресурсного забезпечення та обслуговування населення; 
− терміни виконання заходів з переліком відповідальних та 

виконавців. 
Основною вимогою у практичній реалізації запланованих заходів 

життєдіяльності населення у НС є врахування необхідності мінімізації 
витрат часу, сил, матеріальних і фінансових засобів на їх реалізацію. 
Організація життєзабезпечення населення в умовах НС становить 
невід’ємну частину реалізації заходів у сфері ЦЗ, а виконання цих заходів 
дасть змогу забезпечити необхідний рівень життєдіяльності населення в 
цих умовах. 
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Планування являє собою особливу функцію, що передує діяльності з 
виконання інших функцій управління й значною мірою сприяє їхньому 
виконанню. 
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БЕЗПЕКА ЇЖІ ТА ХАРЧУВАННЯ 
 

Проблема негативного впливу забруднення навколишнього 
середовища на здоров’я людини стає усе більше гострою. Відомо, що 
значна частина чужорідних речовин надходить в організм людини з їжею. 
Тому широка інформація населення й фахівців про забруднюючі речовини 
в продуктах харчування має велике практичне значення. У наш час все 
більшого значення набувають різні шкідливі фактори, що сприяють 
поширенню таких захворювань, як рак, серцево-судинні, діабет, хвороби 
шлунково-кишкового тракту, печінки та ін., поява яких пов’язане з 
умовами сучасного життя. Наявність у харчових продуктах токсичних або 
забруднюючих речовин, що не мають харчової та біологічної цінності, 
загрожує здоров’ю людини [1].  

Хімічні речовини, які попадають у продукти харчування з 
навколишнього середовища, створюють проблеми, рішення яких є життєво 
необхідних для нас і наших дітей [2]. 
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Мета роботи: розглянути та оцінити біологічне значення погрози 
чужорідних речовин у продуктах харчування для здоров’я людини.  

Чужорідні хімічні речовини (ЧХР) є сполуками невластивими 
натуральному харчовому продукту. Вони забруднюють їжу, можуть бути 
додані в їжу з метою вдосконалення технології її виготовлення, 
збереження або поліпшення якості продукту та його харчових 
властивостей, або можуть утворюватися в продукті в результаті 
технологічної її обробки (нагрівання, смажіння, опромінення і тому 
подібне) [2]. 

Забруднюючими сполуками називають речовини, що роблять 
токсикологічний або біологічний вплив на організм людини [6]. 

Всі забруднюючі сполуки розбиті на дев’ять груп [4, 6].  
1 група: радіонукліди. 
2 група: важкі метали й інші хімічні елементи,. Основну масу 

забруднюючих важких металів і сполук становлять: фтор, миш’як і 
алюміній, а також хром, кадмій, нікель, олово, мідь, свинець, цинк, сурма й 
ртуть.  

3 група: мікотоксини.  
4 група: пестициди, гербіциди.  
5 група: Сполуки азотної та азотистої кислот (нітрати, нітрити та 

їхні похідні нітрозаміни) у організмі не метаболюються, тому їхнє 
надходження приводить до порушення біохімічних процесів в організмі у 
вигляді токсичних і канцерогенних проявів.  

6 група: детергенти (мийні засоби).  
7 група: антибіотики, антимікробні речовини й заспокійливі засоби.  
8 група: антиоксиданти й консерванти.  
9 група: сполуки, що утворяться при тривалому зберіганні або в 

результаті високотемпературної обробки харчових продуктів. До них 
відносять продукти хімічного руйнування цукрів, жирів, амінокислот і 
продукти реакцій між ними.  

По характеру дії розрізняють, з одного боку, речовини, що роблять 
загальну дію (дратівну, алергійну, канцерогенну), з іншого боку – 
речовини, що діють на певні системи й органи (нервову, кровотворну, 
шлунково-кишковий тракт, печінку і т.д.) [1, 6]. 

Харчові барвники, консерванти, емульгатори, регулятори 
кислотності, підкислювачі, загусники, стабілізатори, підсилювачі смаку, 
модифіковані крохмалі, покращувачі для борошна, розпушувачі, харчові 
ароматизатори – всі ці речовини, використовуються при виготовлені 
харчових продуктів.  

За нинішнього стану харчової промисловості, дуже важко зовсім 
обійтися без харчових добавок.  

Харчовими добавками називають речовини або суміші речовин, 
додавання яких у продукти харчування закономірно по складу або вмісту 
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живильних речовин. Ці добавки повинні бути отримані з харчової 
сировини із застосуванням харчової технології [3, 5]. 

Список найбільш небезпечних харчових добавок: Е-121 
(цитрусовийчервоний); Е-123 (амарант); Е-124 (Понсо 4R); Е-127 
(еритрозин); Е-128 (Червоний 2G); Е-240 (формальдегід).  

Е-добавки, які заборонені в Росії, Україні і багатьох країнах СНД:  
E103, E107, E121, E123, E125, E127, E128, E140, E153-155, E160d, 

E160f, E166, E173-175, E180, E182, E209, E213-219, E225-228, E230-233, 
E237, E238, E240, E241, E252, E253, E264, E281-283, E302, E303, E305, 
E308-314, E317, E318, E323-325, E328, E329, E343-345, E349, E350-352, 
E355 -357, E359, E365-368, E370, E375, E381, E384, E387-390, E399, E403, 
E408, E409, E418, E419, E429-436, E441-444, E446, E462, E463, E465, E467, 
E474, E476-480, E482-489, E491-496, E505, E512, E519-523, E535, E537, 
E538, E541, E542, E550, E552, E554-557, E559, E560, E574, E576, E577, 
E579, E580, E622-625, E628, E629, E632-635, E640, E641, E906, E908-911, 
E913, E916-919, E922-926, E929, E942-946, E957, E959, E1000, E1001, 
E1105, E1503, E1521.  

Основним рівнем дії екологічних чинників на організм людини є 
такий показник, як тривалість життя, а також частота природженої та 
придбаної патології, включаючи ензимопатії та імунодефіцити [1]. 

Ключовий етап реєстрації харчової продукції – проведення 
комплексної санітарно-епідеміологічної експертизи, здійснюваної по трьох 
напрямах: оцінка медико-генетична і медико-біологічна і оцінка 
технологічних параметрів [5]. 

Кожна людина має право на безпечне харчування. 
З 2002 р., коли в нашій країні була створена методична та 

інструментальна база, що дозволяє проводити дослідження на наявність 
ГМО в харчових продуктах (близько 11 тис. експертиз в рік), а в системі 
Держепіднагляду підготовлені фахівці, введено обов’язкове маркування 
всієї харчової продукції, отриманої з ГМО [4]. 

Харчування кожної людини має бути збалансованим і враховувати 
безліч чинників, що впливають на здоров’я [2]. На жаль, сьогодні в Україні 
вельми незначний відсоток громадян отримують харчування відповідно до 
цих вимог.  

Харчування є одним із найважливіших важелів, який пов’язує 
людину з навколишнім середовищем та сприяє здатності організму 
протидіяти впливу несприятливих факторів навколишнього середовища. 
Таким чином, правильне харчування допоможе людині уникнути різних 
захворювань, зберегти здоров’я своє та подальших поколінь.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ 
 
Охрана детского здоровья является неотъемлемым 

направлением деятельности любой школы. Однако результативность этой 
деятельности во многом зависит от целей образовательного процесса, 
доступных способов и средств их достижения.  

Актуальность темы обоснована тем, что за время учебно-
воспитательного процесса в образовательном учреждение, мы невольно 
становимся заложниками окружающих условий. Большинство 
выпускников имеют жалобы на состояние здоровья и только 10% из них 
абсолютно здоровы. Такие данные заставляют задуматься. Были 
задействованы всевозможные методы, направленные на повышение 
здоровья школьников. 

Цель работы: определить важность здоровьесберегающих 
технологий, применяемых в системе образования, которые способны 
предотвратить распространение болезней, нарушение функций организма 
у учителей и школьников. 

Здоровьесберегающие технологии – это образовательные 
технологии, удовлетворяющие основным критериям: строгое определение 
целей обучения, оптимальная организация учебного процесса, методы, 
приемы и средства обучения, реальный уровень квалификации учителя. 
Большую часть своего времени дети проводят в стенах школ, именно здесь 
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они обучаются правильному отношению к своему здоровью. Существует 
много здоровьесберегающих образовательных технологий, что позволяет 
педагогу самостоятельно выбрать или создать свою уникальную методику. 
Наиболее проработанной и используемой в образовательных учреждениях 
является классификация, предложенная Н. К. Смирновым [1].Он выделяет 
несколько групп здоровьесберегающих технологий, в которых 
используется разный подход к охране здоровья, разные методы и формы 
работы: 

1. Медико-гигиенические технологии. К ним относятся контроль и 
помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий.  

2. Физкультурно-оздоровительные технологии. Направлены на 
физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, 
выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих 
здорового, тренированного человека от физически немощного. 
Реализуются на уроках физкультуры и в работе спортивных секций. 

3. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
Их реализуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных 
ситуациях, архитекторы, строители, представители коммунальной, 
инженерно-технических служб, гражданской обороны, пожарной 
инспекции и т.д. 

3доровьесберегающие образовательные технологии делят на:  
− организационно-педагогические технологии, способствующие 

предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и других 
дезадаптационных состояний; 

− психолого-педагогические технологии, связанные с 
непосредственной работой учителя на уроке, воздействием, которое он 
оказывает все 45 минут на своих учеников. Сюда же относится и 
психолого-педагогическое сопровождение; 

− учебно-воспитательные технологии, которые включают 
программы по обучению заботе о своем здоровье, предупреждению 
вредных привычек, проведение организационно-воспитательной работы со 
школьниками после уроков, просвещение их родителей; 

− социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии 
- это социально-психологические тренинги, программы социальной и 
семейной педагогики, к участию в которых привлекают не только 
школьников, но и их родителей, а также педагогов; 

− лечебно-оздоровительные технологии – это лечебная педагогика и 
лечебная физкультура, воздействие которых обеспечивает восстановление 
физического здоровья школьников[2]. 

Первое, что видит ребенок – это стены школы. Именно атмосфера 
учебного заведения влияет на самочувствие ребенка, ведь ему необходимо 
находится здесь на протяжении многих лет. Цвет стен, освещение, 
декорации – все это имеет значение. 
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Второе – люди которые окружают ученика, это педагоги и учащиеся. 
Один из главных факторов, который может повлиять на психическое 
здоровье ребенка, как положительно, так и негативно. Учителя должны 
сделать все необходимое для благоприятной атмосферы в классе. 

Третий фактор, на который обращает внимание ученик – 
внеклассное провождение времени. Родные стены заведения должны не 
только учить, но и развивать интересы и таланты детей.  

Рассмотрим, что же влияет на здоровое состояние ученика. 
1. Психологическое состояние: – общение с одноклассниками, 

общение с учителями, раскрытие интересов и талантов, благоприятная 
обстановка в школе. 

2. Физическое состояние: – занятие физкультурой, общая 
активность, здоровое питание, выработанный режим дня, гигиена 
школьника. 

3. Социальное состояние: – семейное благополучие, развитие 
навыков, необходимых для общения, адаптация в окружающей среде. 

4. Духовное состояние: – религиозное направление школьника, 
занятие любимым делом[3]. 

В Украине здоровых детей с каждым годом становится все меньше и 
меньше. За последние 5 лет увеличились показатели заболеваемости детей 
возрастом от 7 до 14 лет на 9%. Был проведен социологический опрос, 
который показал, что подростки начинают курить и употреблять алкоголь 
в среднем с 12 лет. Так же Минздрав проинформировал, что лишь 40% 
детей придерживаются правильного режима питания. Около 30% детей 
едят овощи и фрукты только раз в неделю, предпочитая питаться фаст-
фудом. 50% опрошенных занимаются физическими упражнениями 1 час в 
неделю, а на просмотр телевизионных передач тратят по 4-5 часов в 
неделю. Эти данные показывают не заинтересованность детей в 
правильном способе жизни, виновниками таких показателей являются не 
только родители, но и педагоги. 

Перед учителем, готовым использовать в своей работе 
здоровьесберегающие образовательные технологии, на первом этапе стоят 
следующие задачи: – объективно оценить свои достоинства и недостатки, 
связанные с профессиональной деятельностью; – пройти необходимое 
повышение квалификации по вопросам здоровья, здоровьесберегающих 
образовательных технологий. 

В заключение можно отметить, что на здоровье ребенка влияет не 
только экологическая среда, но и социальная: состав семьи и атмосфера в 
ней, жизненные условия, социальное окружение. Внедрение 
здоровьесберегающих технологий способствует снижению показателей 
заболеваемости детей. Также необходимо задействовать родителей в 
работе над здоровьем их детей. Есть серьезные основания считать, что 
модернизация системы общего образования в стране позволит выйти на 
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новый уровень решения проблемы здоровьесбережения – с более полным и 
качественным использованием педагогических средств. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология 

здоровья в школе/ Н. К. Смирнов. – М., 2006. –253с. 
2. http://www.coolreferat.com/Здоровьесберегающие_технологии/ 
3. http://antibolit.ru/zdorovesberegayushhie-texnologii/ 

 
 
 
 
 

Варавін А. М. 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,  

студент філософського факультета, кафедри валеології, групи ОВ – 41 
050-573-18-94 

varawin.andrey@yandex.ua 
 

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ 
КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

 
Кожну епоху розвитку людство визначає тип моральної свідомості, 

який виступає домінуючим для даного часу, певного народу, конкретних 
соціально-економічних умов. В усі часи людство надзвичайно обережно, 
делікатно ставилося до становлення та формування духовності 
особистості, адже на міцному ґрунті духовності, моральності, культури 
зростає особистість відповідальна за думку, слово, вчинок. 

Мета дослідження: виявлення результатів впровадження 
педагогічних технологій для формування духовної культури студентів. 

Методи дослідження:  
• Теоретичні: аналіз літератури, проблеми дослідження. 
• Eмпіричні: тестування за допомогою методики «Шкала 

суб’єктивного благополуччя» і тесту «Індекс життєвої задоволеності». 
Існує декілька класифікацій педагогічних технологій – 

Гульчевської В. Г., Підласого І. П., Фоменка В. Т., Шамової Т. І., 
Монаховим В. М.. У найбільш узагальненому вигляді всі відомі в 
педагогічній науці та практиці технології систематизував Г. К. Селевко. 

Педагогіка співпраці з невеликим ухилом в авторитаризм – це 
найбільш оптимальний і необхідний в сучасних умовах варіант шкільних 
(університетських) відносин, які й учня (студента), і предмет вивчення 
однаково добре утримує в полі зору педагога. 

При виборі будь-якої педагогічної технології необхідно пам’ятати, 
що для її успішної реалізації важливо дотримання трьох умов: 

– досконально вивчити дану технологію і розібратися в ній самому; 
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– визначити для якої категорії дітей (студентів) вона призначена і 
чи потрібна вона вашим конкретним дітям (студентам); 

– забезпечити собі постійний доступ до теоретичних, методичних, 
дидактичних матеріалів за даною технологією  

У філософії та психології склалися різні розуміння духовності: як 
релігійності, сприйняття ідеї Бога, розвитку інтелігентності і 
добропорядності. Метою духовного самовдосконалення є досягнення 
гармонії між власним життям і навколишнім світом.  

Духовність не зводиться до інтелектуальності, ідеальності, звернення 
розуму до етики, чистої моралі або аскетизму. Духовність не є й чиста 
релігійність, чи емоційне піднесення духу, або розумова довіра і 
урегульованість поведінки на цих засадах. Духовною є будь-яка діяльність, 
яка веде людину вперед у напрямку якоїсь форми розвитку: емоційного, 
інтуїтивного, соціального – і веде, вказує на життєвість його внутрішньої 
сили. 

Найважливішим питанням у розвитку суспільства є проблема 
духовності й духовної культури молодої людини, адже формування  її 
духовної культури – це ще й формування її свідомості, світогляду, 
включення в економічне, політичне, культурне життя народу, уклад життя 
сім’ї, нації. 

Духовно-моральний потенціал складають загальнолюдські та 
християнські цінності, моральні норми, які є регуляторами взаємовідносин 
у суспільстві. 

Проблема формування духовних цінностей та духовної культури 
студентської молоді є досить актуальною в наш час. І питання це 
надзвичайно важливе, оскільки духовність – це творча спрямованість, 
наснага, енергія людини, її здатність до самоусвідомлення себе як 
особистості. 
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ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 
В умовах сьогодення з новою силою постає проблема здоров’я і 

здорового способу життя не тільки сучасної людини взагалі, а й 
представників різних професій зокрема, особливо в освітній галузі. 

Вчитель завжди був і залишається прикладом для підростаючого 
покоління. Крім донесення істин, він впливає на учнів власним зовнішнім 
виглядом. Професійне здоров’я вчителя є проявом єдності усіх елементів, 
що складають фізичне, психічне та соціальне благополуччя особистості.  

В якості системоутворюючого засобу формування культури 
професійного здоров’я майбутнього вчителя виступають оздоровчі 
технології, оскільки дозволяють впливати на весь комплекс компонентів 
досліджуваної особистісної освіти. Дані технології сприяють формуванню 
ціннісного ставлення до професійного здоров’я, стимулюють прояви 
рефлексії, емоційно-вольових якостей з метою регулювання 
здоров’язбережувальної діяльності. 

Важливою є спрямованість на розвиток особистості. Знання, вміння 
та навички виконують тут роль не самоцілі, а засобу формування та 
збереження професійного здоров’я майбутнього вчителя. 

В соціальному плані оволодіння студентами оздоровчими 
технологіями є цікавим з декількох точок зору. 

По-перше, дані заняття являються соціально-позитивними видами 
дозвілля, які забезпечують активну соціалізацію молоді та здатні 
задовольнити цілий ряд її соціальних потреб. 

По-друге, вони є ключовими для зміцнення здоров’я, профілактиці 
різноманітних захворювань серед молоді. 

По-третє, сприяють формуванню культури професійного здоров’я 
майбутніх фахівців у галузі освіти.  

З позиції Е. В. Бондарєвскої, яка була чітко окреслена в статті, 
присвяченій гуманістичній парадигмі особистісно-орієнтованої освіти, 
культура професійного здоров’я виступає як невід’ємна частина загальної 
та педагогічної культури викладача, але яка володіє специфічними, 
притаманними тільки їй особливостями, функціями, структурою.  

Таким чином, якщо в структурі традиційної освіти інформаційного 
типу оздоровчі технології ведуть «незалежне» від особистості вчителя 
існування, то в структурі особистісно орієнтованої освіти, вони цілком 
залежать від суб’єктних властивостей та якостей і втілюють в собі сенси, 
перш за все, необхідні педагогу. 
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Отже, оздоровчі технології мають використовуватися на всіх етапах 
становлення культури професійного здоров’я майбутнього педагога в 
поєднанні з додатковими педагогічними засобами, які в силу тісного 
взаємозв’язку і взаємозалежності розглядалися в контексті такого 
цілісного утворення, як педагогічна ситуація. 

 
 
 
 
 

Гриньова М. В. 
доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету 

Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Системний підхід до розуміння сутності здоров’язбережувальних 

технологій охоплює моніторинг стану здоров’я студентської молоді, 
розроблення  здоров’язбережувальної стратегії з урахуванням їх вікових 
особливостей, а також урізноманітнення діяльності з метою підвищення 
резервів їх здоров’я і працездатності. 

Узагальнення наукової літератури [1; 3] дозволяє виокремити такі 
головні підходи до тлумачення дефініції «здоров’язбережувальні 
технології»: 

− створення сприятливого для здоров’я освітнього середовища;  
− забезпечення навчання і виховання з урахуванням 

індивідуальних, вікових і психофізіологічних особливостей студентів;  
− технології навчання здоров’я, здорового способу життя, 

формування здорової нації;  
− оптимальне поєднання традиційних технологій навчання з 

принципами, методами і прийомами, спрямованими на збереження й 
підтримку здоров’я студентів;  

− навчально-методичний комплекс оздоровлювально-
фізкультурних і лікувально-профілактичних заходів. 

Українськими вченими (Г. Апанасенко, Л. Горяна, І. Доброскок, 
О. Дубогай, Л. Попова, С. Лапаєнко) розроблено класифікацію 
здоров’язбережувальних технологій:  

− медико-гігієнічні технології (дотримання санітарно-гігієнічних 
норм, надання повноцінної медичної допомоги суб’єктам навчально-
виховного процесу тощо);  
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− фізкультурно-оздоровчі технології (загартовування, розвиток в 
учнів сили, швидкості, гнучкості, витривалості);  

− екологічні здоров’язбережувальні технології (підвищення рівня 
духовно-етичного здоров’я молоді, формування у них екологічної 
свідомості та прагнення до збереження навколишнього середовища); 

− технології забезпечення безпеки життєдіяльності (дотримання 
правил пожежної безпеки, охорони праці, цивільної оборони тощо); 

− лікарсько-оздоровлювальні технології (реалізація принципів 
лікувальної педагогіки та лікувальної фізкультури); 

− соціально-адаптувальні й особистісно розвивальні технології 
(упровадження у навчально-виховний процес програм соціальної та 
сімейної педагогіки, соціально-психологічних тренінгів для викладачів, 
студентів і їх батьків); 

− здоров’язбережувальні освітні технології (застосування 
психолого-педагогічних методів і прийомів, спрямованих на 
здоров’язбереження  молоді і підвищення ефективності навчально-
виховного процесу) [2, с. 32–33]. 

Класифікація здоров’язбережувальних технологій здійснюється за 
характером і напрямом діяльності. За характером діяльності 
здоров’язбережувальні технології можуть бути як окремі 
(вузькоспеціалізовані), так і комплексні (інтегровані).  

За напрямом діяльності серед окремих здоров’язбережувальних 
технологій розрізняють такі:  

− медичні (технології профілактики захворювань; корекції і 
реабілітації фізичного здоров’я; санітарно-гігієнічні);  

− освітні, що сприяють здоров’ю (інформаційно-навчальні і 
виховні);  

− соціальні (технології організації здорового способу життя; 
профілактики і корекції девіантної поведінки);  

− психологічні (технології профілактики і психокорекції психічних 
відхилень особистісного та інтелектуального розвитку).  

До комплексних здоров’язбережувальних технологій належать 
технології комплексної профілактики захворювань, корекції і реабілітації 
здоров’я (фізкультурно-оздоровлювальні та валеологічні); педагогічні 
технології, які формують здоровий спосіб життя. 

Здоров’язбережувальні технології витлумачуються в широкому 
смислі як технології, використання яких у освітньому процесі сприяє 
збереженню й підтримуванню здоров’я. У вузькому розумінні – технології 
для розв’язання здоров’язбережувальних завдань за допомогою 
педагогічних прийомів, методів, засобів, організаційних форм навчання, 
які не завдають прямої чи опосередкованої шкоди здоров’ю, забезпечують 
безпечні умови перебування, навчання і праці в навчальному закладі [4].  
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Науковці (Т. Бойченко, С. Страшко, О. Бондаренко, Л. Ващенко, 
Г. Воскобойнікова, М. Гончаренко, В. Горащук) під 
здоров’язбережувальними технологіями пропонують розуміти: 

− сприятливі умови навчання студентської молоді у вищому 
навчальному заклшаді (без стресових ситуацій, адекватності вимог 
викладачів); 

− якісну та ефективну організацію навчального процесу відповідно 
до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог; 

− раціонально організований руховий режим; 
− правильне харчування. 
З урахуванням залучення студента до навчально-виховного  процесу 

здоров’язбережувальні технології поділяються на: 
− позасуб’єктні: організаційні форми навчально-виховного процесу, 

засоби формування здоров’язберігаючого виховного середовища, методи 
організації здорового харчування; 

− технології, які характеризуються пасивною участю індивіда: 
фітотерапія, масаж, вимірювання тиску; 

− технології, що здійснюються за активної позиції студентів: участь 
у спортивних секціях, програми навчання здорового способу 
життя,тренінги, виховання культури здоров’я засобами туризму. 

Здоров’язбереження в освітньому просторі вищого навчального 
закладу є процес збереження і зміцнення здоров’я, спрямований на 
перетворення інтелектуальної й емоційної сфер особистості студентів, 
підвищення ціннісного ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших. 

Здоров’язбереження як педагогічний феномен і компонент 
навчально-виховного процесу вищого навчального закладу передбачає 
визначення мети, мотивів, цінностей, способів досягнення мети, умов, 
результату [5]. 

Технології навчання здоров’ю – це вироблення життєвих навичок 
(управління емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика 
травматизму та статеве виховання. Виховання культури здоров’я – 
виховання в молоді особистісних якостей, які сприяють збереженню та 
зміцненню здоров’я, вироблення уявлень про здоров’я як цінність, 
посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню 
відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини. 

Принципи здоров’язберігаючих освітніх технологій розкривають 
закономірності оздоровчої педагогіки у вищому навчальному закладі і 
поділяються на загальнометодичні та специфічні. Загальнометодичні 
принципи – основні положення, що визначають зміст, організаційні форми 
та методи навчального-виховного процесу відповідно до загальних цілей 
здоров’язберігаючих освітніх технологій. Серед специфічних принципів 
виокремлюють такі: свідомості; оздоровчої спрямованості; комплексного 
оздоровчого підходу до навчання та виховання; вироблення 
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відповідальності студентів за власне здоров’я та здоров’я оточуючих; 
виховання життєвих навичок. 

Ефективний вплив на організм та психіку студентської молоді може 
бути успішним лише за умови доцільного використання комплексу 
здоров’язбережувальних технологій. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
Здоровьесберегающая технология – это целостная система 

воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических 
мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и 
педагога, ребенка и родителей. Цель здоровьесберегающих образовательных 
технологий – обеспечить возможность сохранения здоровья, сформировать 
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 
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использовать полученные знания в повседневной жизни. В. А. Сухомлинский 
писал: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85% неуспевающих учеников 
главная причина отставания в учёбе – плохое состояние здоровья, поддающееся 
излечению только совместными усилиями матери, отца, учителя и врача». 

Под здоровьесберегающими технологиями следует понимать систему мер 
по охране и укреплению здоровья обучающихся, учитывающую важнейшие 
характеристики образовательной среды и условий жизни ребенка, 
воздействующих на здоровье. 

К современным образовательным технологиям относятся и те, которые 
направлены на сохранение здоровья детей. Здоровье – это состояние полного 
физического, духовного и нравственного благополучия.  

В процессе обучения в соответствии с идеями здоровьесберегающих 
образовательных технологий ставятся такие задачи, как: 

− формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и 
навыков по здоровому образу жизни;  

− обучение использованию полученных знаний в повседневной жизни и 
вариативному использованию правил здорового образа жизни в зависимости от 
конкретных практических обстоятельств.  

Без сомнения, успешность обучения в школе определяется уровнем 
состояния здоровья, с которым ребёнок пришёл в школу, что является 
исходным фоном на старте обучения.  

Если традиционная форма обучения ставит перед собой цель 
информативную, т. е. дать ребёнку как можно больше информации, то 
здоровьесберегающая педагогика считает, что учеников необходимо не 
научать, а развивать.  

Формы организации здоровьесберегающей работы: 
• физкультурные занятия; 
• самостоятельная деятельность детей; 
• подвижные игры; 
• утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая); 
• двигательно-оздоровительные физкультминутки; 
• физические упражнения после дневного сна; 
• физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами; 
• физкультурные прогулки (в парк, на стадион); 
• физкультурные досуги; 
• спортивные праздники; 
• оздоровительные процедуры в водной среде. 
Здоровьсберегаюшие технологии, технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 
Стретчинг – не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. со среднего возраста в физкультурном или музыкальном 
залах, либо в групповой комнате, в хорошо проветренном помещении 
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специальные упражнения под музыку. Рекомендуется детям с вялой осанкой и 
плоскостопием. 

Динамические паузы – во время занятий, 2–5 мин., по мере утомляемости 
детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. 
Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной 
гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на 
прогулке, в групповой комнате – малой, средней и высокой степени 
подвижности Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в 
соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. В 
детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр. 

Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от 
состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для 
всех возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку 
(Чайковский, Рахманинов), звуки природы. В нашем детском саду создан 
специальный релаксационный кабинет. 

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с 
подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 
проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное 
время). 

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3–5 мин. в любое свободное время в 
зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 
Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-
оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать 
детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением 
процедуры. 

Динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 
Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и 
контингента детей. 

Гимнастика ортопедическая – в различных формах физкультурно-
оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве 
профилактики болезней опорного свода стопы 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
Физкультурное занятие – 2–3 раза в неделю в спортивном или 

музыкальном залах. Ранний возраст – в групповой комнате, 10 мин. Младший 
возраст – 15–20 мин., средний возраст – 20–25 мин., старший возраст – 25–30 
мин. Перед занятием необходимо хорошо проветрить помещение. 

Выводы. Сохранение здоровья ребёнка, его социальная адаптация 
является делом актуальным и сложным. Надо широко использовать 
здоровьесберегающие технологии для того, чтобы учителя, дети и родители 
жили в состоянии эмоционального комфорта и высокого интереса к познанию, 
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для того чтобы ученик школы был здоров и социально адаптирован, сохранив 
любознательность и доверие для дальнейшего обучения. 

Из выше сказанного и понимая особую актуальность проблемы, была 
выбрана эта тема, так как сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
формирование здорового образа жизни и воспитание культуры здоровья 
является главной задачей школы. 

Здоровый ребёнок – главная проблема ближайшего и отдалённого 
будущего. Поэтому весь потенциал, все перспективы социального и 
экономического развития должны быть направлены на сохранение здоровья 
детей как физического, так и интеллектуального. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК ФАКТОР 
РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ 

ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
 

Одним із основних стратегічних напрямів державної політики у 
сфері освіти є реформування системи освіти, в основу якої покладається 
принцип пріоритетності людини; формування безпечного освітнього 
середовища; підвищення якості освіти на інноваційній основі, адже 
ключове завдання освіти – розвиток мислення, орієнтованого на майбутнє. 

За роки дослідно-експериментальної діяльності Криворізької 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату №8 І-ІІ ступенів, яка 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 121 

здійснюється за темами «Здоров’язбережувальний освітній простір як 
фактор розвитку соціально активної особистості» та «Формування 
особистості школяра в умовах Школи сприяння здоров`ю за програмою 
випереджаючої освіти для сталого розвитку», навчально-виховний процес 
закладу переведено у режим постійного розвитку, інновацій, втілена ідея 
успішного навчання і здоров’язбереження, що супроводжується введенням 
нових методик, навчальних педагогічних технологій на основі особистісно 
орієнтованого і компетентнісного підходів, розвитку життєвих навичок. 
Підвищився рівень вимог до професійної компетентності колективу 
працівників закладу, що спонукало вчителів і вихователів до інтенсивної 
самоосвіти, підвищення професійної майстерності з упровадження 
сучасних здоров’язбережувальних технологій в освітній процес.  

Саме тому пріоритетними завданнями діяльності санаторної школи-
інтернату визначені: здійснення інтеграції змісту освіти для сталого 
розвитку у зміст навчальних предметів, розробка необхідних для цього 
методичних матеріалів; використання інтерактивних методів навчання та 
активне залучення дітей та молоді до практичної реалізації принципів 
сталого розвитку в умовах освітнього закладу; забезпечення оптимального 
впливу принципів сталості у навчанні на особистість педагога і учня в ході 
їхньої творчої співпраці; удосконалення системи методичної роботи, 
упровадження інноваційних методів і форм роботи, моніторинг якості 
нововведень; впровадження інноваційних форм педагогічно-батьківської 
взаємодії; участь у конференціях, семінарах з метою популяризації та 
поширення впровадження інноваційних навчально-виховних та 
оздоровчих технологій в інші навчальні заклади країни. 

У результаті діяльності педагогічного та медичного колективів 
Криворізької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 8 
розроблено Концепцію створення здоров’язбережувального освітнього 
простору як фактору розвитку соціально активної особистості в умовах 
санаторної школи-інтернату, в якій окреслено актуальність створення 
здоров’язбережувального простору і впровадження інноваційних 
педагогічних технологій навчально-виховної та оздоровчої діяльності, які 
б забезпечували розвиток здорової особистості та необхідні умови для 
гармонійного фізичного, психічного, духовного і соціального становлення 
дитини та виховання свідомого ставлення до власного здоров’я.  

Сьогодення надає нам великий вибір навчальних і виховних методів 
і методик від класичних до ультрасучасних, адже педагогічна наука 
розвивається разом із науково-технічним прогресом. Необхідність 
внесення інноваційних змін в освітній процес починається з переконання в 
цьому всіх учасників навчально-виховного процесу. І найкращим 
переконанням є власний приклад. В освітньому процесі санаторної школи-
інтернату №8 працюють творчі групи педагогів «Вершини майстерності», 
«Становлення професіонала» та «Сходинки до творчості». На початку 
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кожного навчального року затверджуються основні напрями діяльності 
класів закладу, згідно яких здійснюється планування навчально-виховної 
роботи. Основними напрямами діяльності класів санаторної школи-
інтернату визначені наступні: екологічний, креативний (художньо-
естетичний), джерела духовності (народознавство), національно-
патріотичний, спортивно-оздоровчий, духовність і здоров’я. 

В рамках методичної та просвітницької роботи закладу постійно діє 
теоретичний семінар для педагогів з питань впровадження та реалізації 
завдань дослідно-експериментальних робіт та обласного науково-
методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної 
особистості». Під час кожного засідання семінару, на методичних 
об’єднаннях, педагогічних радах відбувається обговорення наукової 
літератури за темами досліджень, презентація нових форм роботи та 
впровадження інноваційних педагогічних та оздоровчих технологій у 
навчально-виховний процес закладу для гармонійного розвитку здорової, 
креативної, соціально активної особистості.  

З питань валеологізації навчально-виховного процесу, учителями та 
вихователями впроваджуються в навчально-виховний процес 
здоров’язбережувальні освітні технології, традиційні та інноваційні 
технології здоров’ятворчої педагогіки: дихальна гімнастика, методи 
ейдетики, арт-терапії, казкотерапії, музикотерапії, танцювальної терапії, 
фізкультхвилинки, динамічні перерви, вправи оздоровчої і пальчикової 
гімнастик, вправи психогімнастики, вправи-активатори та енергізатори, 
вправи-розминки, прийоми імунної гімнастики, лікувальної фізкультури, 
рухливі ігри, враховуючи якісне забезпечення та дотримання санітарно-
гігієнічних вимог, режиму дня та рухової активності. Методичною 
службою закладу постійно презентуються рекомендації та поради з питань 
валеологізації навчально-виховного процесу.  

У навчально-виховному процесі Криворізької загальноосвітньої 
санаторної школи-інтернату №8 широко впроваджується проектна 
діяльність. Цьому сприяло проходження педагогами курсів за програмою 
«Intel. Навчання для майбутнього». Проектна діяльність сприяє активізації 
пізнавальних і практичних завдань. Саме свобода творчості викликає 
позитивні емоції, пробуджує активність, фантазію, допомагає з більшою 
наполегливістю і винахідливістю долати перешкоди, накопичувати без 
примусу знання, збільшує розумовий кругозір. Головними вимогами 
вибору проектів є їхня спрямованість та суспільно-корисна чи особиста 
значущість. Наприкінці кожного навчального року серед педагогів закладу 
проводиться конкурс на кращу розробку проекту з використання 
інноваційних освітніх та оздоровчих технологій. 

Реалізовуючи пріоритетні завдання роботи Криворізької 
загальноосвітньої школи-інтернату №8 з розвитку соціально активної, 
духовно здорової особистості, підвищується професійна майстерність 
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вихователів закладу через навчання на курсах з підготовки педагогів-
тренерів та з методики викладання тренінгових курсів для молоді «Школа 
проти СНІДу», «Захисти себе від ВІЛ» за програмою «Формування 
здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», «Дорослішай на 
здоров’я», «Я-моє здоров’я-моє життя» та інтегративного курсу «Культура 
життєвого самовизначення», заняття за програмами яких відбуваються 
протягом навчально-виховного процесу в усіх класах закладу відповідно 
до вікового рівня вихованців.  

Випереджаюча освіта для сталого розвитку передбачає поетапний 
гармонійний та збалансований розвиток особистості, яка здатна розуміти 
нові явища та процеси суспільного життя, існуючі взаємозв’язки та 
взаємозалежності людини і природного оточення, а також має світогляд, 
сформований на основі моральних принципів та норм, що забезпечують 
готовність до соціально-відповідальної поведінки та безперервної освіти. 

Є дві головні складові педагога – майстерність та особистість. Якщо 
вчитель та вихователь будуть володіти ними відповідально та професійно, 
вдасться зробити національну систему освіти потужним чинником 
соціального, економічного і духовного розвитку суспільства, підвищивши 
рівень якості освіти до світових стандартів. 

 
 
 
 

Коваль Ю.В.1, Кочерга Є.В.2 

1,2 Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара, викладач 
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ТЕХНОЛОГІЯ ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ  

 
Здоров’я є основним джерелом повноцінного життя, щастя та успіху. 

Проблема збереження та зміцнення здоров’я особливо торкається системи 
освіти, оскільки саме освіті належить одне з провідних значень у 
формуванні та становленні особистості. На здоров’я людини впливає 
безліч факторів і далеко не завжди ці фактори є позитивними. Тому перед 
системою освіти постає важлива задача пошуку технологій формування та 
укріплення здоров’я. Однією з таких ефективних технологій є технологія 
позитивного мислення. 

В одній із своїх книг Пауло Коельо зазначає, що нам дорослим слід 
повчитися у дітей радіти без причини. Адже радість є тією емоцією, яка 
позитивно впливає на здоров’я. Численні дослідження психологів 
підтверджують покращення стану здоров’я людини під дією позитивних 
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емоцій. Отже, одним із головних завдань педагога є використання у 
навчально-виховному процесі технології позитивного мислення як 
фундаменту для зміцнення здоров’я учнів чи студентів. 

Технологія позитивного мислення спирається на ідею про гуманність 
людини. Мета технології позитивного мислення полягає у розкритті 
позитивних можливостей кожної людини. Людська гуманність виходить з 
положення про те, що прагнення особистості до пошуку позитивного в 
оточуючому середовищі і в самій собі, її бажання будувати достойне 
життя, створюють умови для пробудження здатності мислити позитивно в 
різних життєвих ситуаціях, що є одночасно найвищою потребою 
розвинутої особистості і людського існування в цілому.  

Гуманістична педагогіка визначає, що бути вихованим означає 
будувати своє життя з постійною орієнтацією на Людину поруч і постійній 
турботі про вирощування Людини в самій собі, що, безсумнівно, вимагає 
позитивного мислення. Найбільш тісно стикається з позитивною 
педагогікою феліксологічне виховання, тобто виховання у людини 
здатності бути щасливою у цьому житті на цій землі. Неможливо стати 
щасливим без уміння позитивно ставитися до світу і самого себе, як 
частини цього світу. Як щастя мешкає в душі людини, так і позитивне 
мислення – частина внутрішнього світу самої людини. Все це дозволяє 
припустити, що побудова теорії позитивної педагогіки відповідає 
насущним потребам сучасної педагогічної науки і практики [2]. 

Технологія позитивного мислення передбачає формування 
внутрішньої активності, протистояння зовнішнім факторам, здатності до 
самодостатнього життя. Здоров’я у контексті технології позитивного 
мислення передбачає здатність до самозбереження, саморозвитку та 
самовдосконалення. Здоров’я також включає гармонійні стосунки з 
оточуючими, здатність відповідати як за власне благополуччя, так і за 
благополуччя суспільства. 

Дослідниками встановлено, що «світлі», позитивні думки є 
результатом свідомого управління, а негативні думки − наслідком 
автоматичного реагування без роздумів і вольових зусиль. Домінування 
тих чи інших думок визначається людиною, в силу чого кожен є 
господарем своєї долі настільки, наскільки він володіє владою над своїми 
думками. Це проявляється, по-перше, в тому, що людина є те, що вона про 
себе думає; по-друге, образ думок здатний породити відповідний спосіб 
життя; по-третє, результат залежить від якості думок і, по-четверте, 
«якість» життя визначає не об’єктивна ситуація, а суб’єктивне реагування 
на неї, що виявляється в переважному стилі мислення [3]. 

Технологія позитивного мислення передбачає створення у 
навчальному закладі благополучної атмосфери. Міжособистісні стосунки 
повинні будуватися на основі толерантності та педагогічного такту. У 
навчально-виховному процесі чільне місце має відводитись створенню 
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емоційних ситуацій. Їх суть, як засобу виховання, полягає в тому, що учень 
чи студент серцем відчуває найбільші порухи серця іншої людини й 
відповідає на них власними душевними порухами. Можна навести декілька 
прикладів таких емоційних ситуацій: 

1. Від того, як учитель зуміє навчити своїх вихованців відчувати 
серцем внутрішній світ іншої людини, залежить духовна краса людини, 
яку ми маємо створювати в повному розумінні цього поняття. 

2. Втілення добрих почуттів. Кожен учень протягом тривалого часу 
має вкладати свої добрі почуття в навчальну роботу, олюднювати її 
благородними спонуканнями. 

3. У житті дитини буває чимало тих невловимих емоційних ситуацій, 
коли явища навколишнього світу можуть вразити душу, а можуть і 
залишитися зовсім непоміченими, − все залежить від того, якими очима 
дитина бачить світ. Навчити переживати радощі й тривоги бачення – це 
найтонше, що є в емоційному, естетичному й моральному вихованні. 

4. Благородство емоційного пориву. Треба не тільки поглянути на 
світ дитячих інтересів, а й глибоко проникнути в думку учня, пережити 
його почуття, схвилюватися його тривогами. Співпереживання в очах 
вихованця є емоційною серцевиною морального обличчя вчителя [4]. 

Досвід вдалого використання технології позитивного мислення 
представлено у роботі наших колег – викладачів біології з Слівенського 
професійного училища будівництва і геодезії Республіки Болгарія [1]. З 
2008 року в училищі активно використовуються різноманітні проекти, 
основою яких є формування атмосфери радості і успіху. Проекти 
спрямовані на формування особистісних, здоров’язберігаючих та 
екологічних компетентностей студентів, розуміння важливості їх 
майбутньої професії для розвитку суспільства в цілому. 

Отже, у підсумку можна ще раз підкреслити, що використання 
технологій позитивного мислення сприяє формуванню гармонійно 
розвиненої особистості, яка розуміє відповідальність за власне життя та 
розвиток усього суспільства. Позитивні емоції завжди сприяють 
зміцненню здоров’я особистості та створенню ситуації успіху як у 
навчальному процесі, так і у подальшому житті. 
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НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 
 
Постановка проблеми. На початку третього тисячоліття повною 

мірою проявилась фундаментальна залежність цивілізації від тих 
здібностей та якостей, які закладаються у процесі отримання освіти. На 
загальному фоні неблагополуччя здоров’я населення України особливо 
актуальною стає підготовка майбутніх учителів до збереження, зміцнення 
та формування здоров’я суб’єктів навчально-виховного процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових джерелах 
проблема готовності людини до професійної діяльності розглядається з 
декількох підходів, а саме: креативний (В. Загвязінський, С. Сисоєва та ін.) 
– готовність до фахової діяльності означає здатність до творчості, фахову 
майстерність як творчість; культурологічний (Г. Васянович та ін.) – 
готовність до професійної діяльності виявляється через рівень 
сформованості професійної культури; професіографічно-функціональний 
(В.Сластьонін та ін.) – готовність означає поєднання різних за змістом 
готовностей. Існує також і так званий змішаний підхід (Н. Мойсенюк, 
І.Підласий та ін.), який сполучає різні вищезазначені підходи. 

Мета роботи – розроблення та наукове обґрунтування методики 
формування готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі. 

Результати дослідження. Готовність майбутнього педагога до 
педагогічної діяльності науковці розглядають як певну характеристику 
потенційного стану, що дозволяє педагогу «ввійти у професійне 
співтовариство і розвиватися в професійному відношенні» [1]. 
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Запропонована структурна модель підготовки майбутніх учителів 
основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в 
основній школі представляє собою педагогічну систему, що включає 
взаємопов’язані структурні блоки: цільовий, аксіологічний, змістовий, 
операційно-діяльнісний, оціночно-результативний.  

Цільовий блок виконує функцію наукового обґрунтування 
проблеми збереження здоров’я учнів у процесі навчання, відображає 
запланований результат навчання (через мету та завдання), а також 
методологічну основу дослідження, що включає підходи і принципи 
формування готовності студентів до застосування здоров’язбережувальних 
технологій. У якості конкретної мети запропонованої методики 
передбачено формування готовності майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі. 
Постановка мети є найважливішим етапом проектування моделі і створює 
передумови для об’єднання всіх інших її елементів у цілісну єдність. 

Аксіологічний блок являє собою систему цінностей особистості, 
провідне місце серед яких займає здоров’я, як індивідуальне, так і 
суспільне, і які мотивують майбутнього учителя до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі, прагнення до 
самореалізації в професійній діяльності, сформованість високого рівня 
валеологічної культури, ціннісних установок та стійкої мотивації до 
застосування здоров’язбережувальних технологій з метою збереження та 
зміцнення здоров’я підростаючого покоління. Таким чином, аксіологічний 
блок моделі підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій забезпечує професійну спрямованість 
особистості, формування у майбутніх учителів основ здоров’я ставлення 
до здоров’я як до пріоритетної цінності та застосування 
здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі як 
засобу його досягнення. 

Змістовий блок передбачає вдосконалення змісту робочої програми 
навчальної дисципліни Загальна валеологія 010203 «Здоров’я людини» 
філософського факультету шляхом доповнення її матеріалом, спрямованим 
на вивчення особливостей функціонування організму людини, вікові 
анатомо-фізіологічні особливості здоров’я дітей та підлітків, опанування 
сучасними технологіями здоров’язбереження в навчальному процесі, 
розробку навчально-методичного забезпечення з метою формування 
здоров’язбережувальної компетентності та готовності до застосування 
здоров’язбережувальних технологій майбутніх учителів основ здоров’я. 

Процесуальний блок вміщує різноманітні форми, методи, засоби, 
прийоми професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів основ 
здоров’я, спрямовані на реалізацію її мети і завдань. Серед них ділові ігри, 
тренінги, дискусії, індивідуальні, творчі завдання, розв’язання проблемних 
задач, моделювання, завдання творчого та дослідницького характеру, 
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спрямовані на оволодіння педагогом комплексом засобів, які сприяють 
організації педагогічно доцільної взаємодії з учнями щодо проблеми 
здоров’язбереження.  

Оціночно-результативний блок спрямований на здійснення оцінки 
та контролю рiвня готовності майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі, 
проведення вiдповiдної корекції цього процесу. Оціночно-результативний 
блок представлений структурою готовності майбутніх учителів основ 
здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій, яка 
складається з ціннісно-мотиваційного; змістовно-операційного; 
рефлексивно-оцінного компонентів.  

Ціннісно-мотиваційний компонент готовності майбутнього 
учителя основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних 
технологій як складова мотиваційної сфери особистості є інтегральною 
якістю, що характеризується сукупністю ціннісних орієнтацій, соціальних 
настанов, схильностей, інтересів, потреб, які складають основу мотивів, 
тобто все те, що охоплює поняття спрямованості людини [2], а також 
характер ставлення до здоров’язбережувальної діяльності. 

Змістовно – операційний компонент передбачає наявність системи 
знань про теоретичні й методичні основи застосування 
здоров’язбережувальних технологій, характеризується уміннями та 
навичками застосування здоров’язбережувальних технологій в основній 
школі, володіння способами розв’язання (ситуаційних) професійних 
завдань. 

Рефлексивно-оцінний компонент характеризує самооцінку 
сформованості знань, умінь та навичок застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі, включає самоаналіз 
та самокорекцію. 

Висновки. Отже, у даній роботі представлена модель, яка, при 
створенні відповідних організаційно-педагогічних умов, забезпечує 
досягнення головної мети процесу професійної підготовки майбутніх 
учителів основ здоров’я відповідно до соціального замовлення – 
формування готовності до застосування здоров’язбережувальних 
технологій у навчально-виховному процесі. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ В РОБОТУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ СУЧАСНИХ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Проблема збереження і зміцнення здоров’я населення, а особливо 

дітей, залишається однією з найбільш актуальних у сьогоденні.  
В новому Державному стандарті початкової загальної освіти 

наголошується на формування здоров’язбережувальної компетентності 
– здатності учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупності 
здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного 
здоров’я та здоров’я інших людей. 

У роботах вчених (Ю. Змановський, В. Колбанов, А. Лаптев, 
Ю. Науменко, О. Хухлаєва) відображені шляхи вдосконалення 
навчально-виховного процесу з метою збереження та зміцнення 
здоров’я дітей та підлітків; розроблені здоров’язберегаючі технології 
для роботи з учнями (Г. Зайцев, Л. Кравцова, Л. Татарникова та інші), 
викладено сучасні підходи до формування здорового способу життя 
школярів (С. Омельченко)[1,с.6]. 

Мета роботи полягає у теоретико-методичному обґрунтуванні 
щодо необхідності впровадження в роботу вчителя початкових класів 
здоров’язбережувальних технологій з метою формування ціннісного 
ставлення до здоров’я й культури здорового способу життя у дітей 
молодшого шкільного віку. 

Завданням технологій, що оберігають здоров’я, є формування 
життєвих навичок здорового способу життя. Тому діяльність учителя 
на кожному уроці повинна бути орієнтована на формування в дітей 
компетентного ставлення до власного здоров’я, що не можливе без 
реалізації всіх складових здоров’я. 

Фізична складова здоров’я – це правильне функціонування всіх 
систем організму, позитивне ставлення до свого здоров’я, прагнення 
фізичної досконалості й загальної фізичної працездатності, 
загартованість організму, додержання раціонального режиму дня, 
харчування, виконання вимог особистісної гігієни [2,с.462]. Реалізація 
фізичної складової здійснюється через: 

− ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, рухливі ігри, фізкультпаузи; 
− контроль та самоконтроль за правильною поставою під час 
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письма,читання, ходіння тощо(зміна діяльності); 
− виконання гімнастики для очей, точковий самомасаж 

біологічно активних точок обличчя й голови; 
− навчання щодо дотримання режиму навчання, харчування, 

праці, відпочинку. 
Соціальна складова(соціальне благополуччя) – це передусім 

сформована чітка громадянська відповідальність за виконанням 
соціальних ролей, позитивно спрямована комуникатівність, високий 
рівень соціалізації та соціального статусу у колективі, доброзичливе 
ставлення до людей, самоствердження, самовиховання[2,с.462]. 
Реалізація соціальної складової здійснюється через: 

− демонстрацію правильного мовлення; 
− використання на уроці засобів: диференційованого, 

проблемного, діалогового, рефлексивного навчання та колективної 
розумової діяльності; 

− надання різнорівневих домашніх завдань; 
− навчання дотриманню правил спілкування в класі, в 

громадських місцях, їдальні, громадському транспорті; 
− навчання вмінню уникати конфліктні ситуації за алгоритмом 

«Стій! Подумай! Прийми рішення!»; 
− навчання гуманному ставленню до людей з фізичними вадами. 
Психічна складова (психічний комфорт) – відповідність 

когнітивної діяльності календарному віку, розвиненість довільних 
психічних процесів, наявність саморегуляції, позитивних емоцій, 
відсутність акцентуацій характеру і шкідливих звичок[2,с.462]. 
Реалізація психічної складової здійснюється за допомогою: 

− створення сприятливого психологічного клімату на уроці; 
− навчання вмінню керувати своїми емоціями,почуттями; 
− навчання підтриманню в собі впевненості у своїх 

можливостях, задатках; 
− здатність аналізувати наслідки дій шкідливих звичок тощо. 
Духовна складова(душевна)– пріоритетність загальнолюдських 

цінностей; наявність позитивного ідеалу, що відповідає національним і 
духовним традиціям, працьовитість, доброзичливість, почуття 
прекрасного в житті, природі, мистецтві[2,с.462]. Духовна складова, на 
наш погляд, може бути реалізована наступним чином: 

− навчання доброзичливому ставленню до товаришів у класі, до 
учнів школи, 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 тощо. 
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На основі вивчення наукових джерел нами з’ясовано, що у 
валеологічній та фізкультурно-оздоровчій практиці сучасної школи 
використовується широкий спектр здоров’язбережувальних технологій: 

Інноваційні гімнастики:футбол, художня, дихальна, звукова, 
імунна, психогімнастика (вправи, ігри, етюди, пантоміми, анімації, 
театралізація). 

Профілактично-лікувальні: фіто-, арома-, вітамінотерапія. 
Терапевтичного спрямування: арт-, піскова-, казко-, сміхо-, 

кольоро-, музико-, лялько-, ігрова та танцювальна терапія, релаксація. 
Отже, використання виховних можливостей будь-якого уроку у 

пропаганді здоров’язберігаючих технологій надзвичайно широкий. 
Важливими завданнями здоров’язберігаючих технологій є: 

− рухова активність дітей і молоді; 
− максимальне використання природи, мистецтва для духовного, 

емоційного розвитку учнів; 
− створення позитивного мікроклімату в колективі навчального закладу; 
− використання можливостей класної, позакласної та 

позашкільної роботи у початковій ланці школи; 
− підвищення педагогічної культури батьків засобами 

педагогічної пропаганди; 
− підготовка кадрів у вищих навчальних закладах та системі 

післядипломної педагогічної освіти щодо впровадження 
здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес 
школи, формування фізично та психічно здорового професіонала, 
здібного до розвитку та оздоровлення оточуючих[2,с.464–465]. 

Тобто, вважаємо, що необхідною ознакою роботи вчителя 
повинно бути те, що він оберігає здоров’я, зміцнює його та має 
лікувально-профілактичний вплив на фізичний, психічний, 
інтелектуальний і емоційний стан дитини, забезпечуючи формування 
гармонійно розвиненої особистості. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 

 
Здоров’я – найбільша цінність не лише окремої людини, а й усього 

суспільства .Тому одним із провідних напрямів розвитку освіти в Україні є 
збереження здоров’я дітей, що визначає ступінь їх життєздатності, 
життєтворчості, можливості реалізувати свої потенційні біологічні та 
соціальні функції. Сьогодні перед школою стоїть завдання зберегти 
здоров’я учнів і  навчити їх бути здоровими, тому виділяють 
здоров’язбережувальні технології, які належать до групи педагогічних 
технологій на основі посилень соціально-виховних функцій освітньої 
установи. 

Проблема навчання і виховання здорової людини, створення 
сприятливих для її здоров’я умов навчання вивчалася багатьма 
представниками педагогічної науки. Я. Каменський рекомендував під час 
навчання дітей у школі створювати позитивну навчальну мотивацію, 
дотримуватись санітарно-гігієнічних норм. В. А. Сухомлинський 
стверджував, що турбота про здоров’я дитини – це, перш за все, турбота 
про гармонійну повноту всіх фізичних і духовних сил, а вінцем цієї 
гармонії є радість творчості. Важливою складовою частиною 
здоров’язбережувальної роботи школи, як вказують у своїх роботах 
Л. А. Обухова, Н. А. Лемяскіна, є раціональна організація уроку. 

Метою сучасної школи, вважає Т. Григор’єва, – є підготовка дітей до 
життя. Кожен школяр повинен отримати за час навчання знання, які будуть 
потрібні йому у подальшому житті. Досягнення даної мети в сьогоднішній 
школі можливе лише за умови використання технологій 
здоров’язбережувальної педагогіки, які розглядаються як сукупність 
прийомів і методів організації навчально-виховного процесу без шкоди для 
здоров’я школярів та педагогів. Педагог, володіючи сучасними 
педагогічними знаннями, в тісній взаємодії з учнями, з їх батьками, з 
медичними працівниками, з колегами  планує свою роботу з урахуванням 
пріоритетів збереження і зміцнення здоров’я учасників педагогічного 
процесу. 

Метою даної роботи є розкриття основних аспектів поняття 
«здоров’язбережувальні технології», виділення серед даних технологій 
тих, які можуть успішно використовуватися в школах. 
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Однією з найважливіших функцій освіти на сучасному етапі 
розвитку нашого суспільства є збереження і зміцнення здоров’я школярів. 
Всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу в цьому напрямку 
об’єднують в собі поняття «здоров’язбережувальні технології». 

Під здоров’язбережувальними технологіями вчені пропонують розуміти: 
− сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових 

ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); 
− оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до 

вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); 
− повноцінний та раціонально організований руховий режим.  
Впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій 

пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-
оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних 
здоров’язбережувальних технологій та технологій забезпечення безпеки 
життєдіяльності. 

Гончаренко М. С. пропонує таку класифікацію здоров’язбережувальних 
технологій: 

− медико-гігієнічні технології (дотримання санітарно-гігієнічних 
норм, надання повноцінної медичної допомоги суб’єктам навчально-
виховного процесу тощо); 

− фізкультурно-оздоровчі технології (загартовування, розвиток в 
учнів сили, швидкості, гнучкості, витривалості); 

− екологічні здоров’язбережувальні технології (підвищення рівня 
духовно-етичного здоров’я учнів,  формування у них екологічної 
свідомості та прагнення до збереження навколишнього середовища); 

− технології забезпечення безпеки життєдіяльності (дотримання 
правил пожежної безпеки, охорони праці, цивільної оборони тощо); 

− лікарсько-оздоровчі технології (реалізація принципів лікувальної 
педагогіки та лікувальної фізкультури); 

− соціально-адаптуючі й особистісно розвивальні технології 
(упровадження у навчально-виховний процес програм соціальної та 
сімейної педагогіки, соціально-психологічних тренінгів для вчителів, учнів 
і їх батьків); 

− здоров’язберігаючі освітні технології (застосування психолого-
педагогічних методів і прийомів, спрямованих на здоров’язбереження 
дітей і підвищення ефективності навчально-виховного процесу) [2, с. 32–
33]. 

Різні навчальні заклади використовують різні підходи до 
здоров’язбереження. Це: 

− дидактичний, коли на перший план виступають навчальні 
програми та уроки здоров’я; 
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− подієвий, коли основна увага приділяється конкурсам на тему 
здоров’я і агітації; 

− проблемний, коли всі зусилля школи спрямовані на вирішення якоїсь 
конкретної задачі: харчування, рухової активності, профілактики перевтоми; 

− індивідуальний підхід, це концентрація зусиль на врахуванні 
особливостей кожного учня; 

− фізкультурний, коли турбота про здоров’я школярів дорівнює 
турботі про їх фізичний розвиток. 

А як же повинно бути? Яким підходом скористатися? Відповідь є 
очевидною. Потрібно використовувати всі підходи системно і в комплексі. 

Зупинимось на існуючих технологіях здоров’язбереження, які можна 
використовувати у школі. Перш за все, це педагогічні технології 
здоров’язбереження. Сюди можна віднести такі: організаційно-педагогічні 
(визначають структуру навчального процесу, що сприяє запобіганню 
перевтоми, гіподинамії та інших дезаптаційнних станів); психолого-
педагогічні технології (пов’язані з роботою  вчителя на уроці і впливом на 
дітей протягом уроку); навчально-виховні технології (включають 
програми, спрямовані на навчання грамотної турботи учнів про своє 
здоров’я, мотивацію їх до здорового способу життя, на попередження 
шкідливих звичок, освіту батьків та ін.). Не менш важливими є 
психологічні технології. Основною метою їх є зміцнення психологічного 
здоров’я учнів, проведення психологічного розвантаження,  навчання 
стратегії і тактиці міжособистісних відносин. Прикладами психологічних 
технологій є психогімнастика, прогулянка на природі, арттерапія, 
казкотерапія, кольоротерапія, ігрова терапія і т.д. Далі варто згадати про 
таку технологію, як рухова активність. Основними її завданнями є: 
корекція порушень постави, зміцнення серцево-судинної і дихальної 
систем за допомогою виконання дозованих розвантажувальних вправ, 
зміцнення м’язів, розвиток гнучкості тіла. Прикладами технології рухової 
активності є комплекси корегуючої фізичної гімнастики для дітей з 
різними патологіями, комплекси дихальної гімнастики, заняття на 
тренажерах, пальчикова гімнастика тощо. 

Ефективність оздоровлення нашого підростаючого покоління 
можлива за умови створення цілісної системи, що інтегрує оздоровчі 
освітні технології, досягнення сучасної медицини, залучення громадських 
організацій сфери формування здорового способу життя. Але особлива 
відповідальність в оздоровчому процесі відводиться освітній системі, яка 
повинна зробити навчально-виховний процес здоров’язберігаючим. 
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державного інституту фізичної культури і спорту 
 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ 
ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Актуальність дослідження. Проблема розвитку м’язової сили у 

дітей старшого шкільного віку представляє нині особливий інтерес у 
зв’язку з вираженими змінами екологічних, економічних (падіння 
життєвого рівня населення) і соціальних умов життя суспільства. До 
перерахованих вище факторів слід віднести також зневажливе ставлення 
до здоров’я самих школярів, зловживають алкоголем і курінням, що 
виразилося у втраті інтересу останніх до занять фізичною культурою[1].  

В даний час регулярними заняттями спортом охоплено не більше 
10% молоді. Все ясніше спостерігається тенденція фізичної деградації 
підростаючого покоління. За останні 20 років показники м’язової сили у 
дітей зменшилися на 10–18%. За даними Т. Ю. Круцевич [2] помітно 
знижується прагнення до прогулянок з друзями, просто активному 
відпочинку. В цей же час з’явилося таке захоплення, як робота на 
комп’ютері чого не було раніше. Ці фактори створюють передумови для 
розвитку в учнів відхилень у стані здоров’я: порушення постави, зору, 
підвищення артеріального тиску, накопичення надмірної маси тіла, що в 
свою чергу схиляє до різних захворювань серцево-судинної, дихальної 
систем, порушення обміну речовин. Давно відомо, що здорових дітей, у I 
класі, не більше 30%, а до закінчення XI класу їх залишається тільки 15–
20%.  

В процесі викладання фізичної культури вчитель повинен 
використовувати найбільш ефективні методи вивчення руху і рухових дій, 
розвивати в учнів фізичні якості, спритність, силу, швидкість, 
витривалість, укріплювати їх. Впливаючи таким чином на фізичні якості, 
за певних умов досягають істотної зміни рівня і спрямованості їх 
розвитку[2].  

Аналіз робіт вітчизняних та зарубіжних фахівців 
С. Преображенського, М. Набатникової та ін. свідчить про те, що 
зростання м’язової маси та підвищення сили не є у прямій залежності. Так, 
зростання маси в 2 рази призводить до підвищення максимальної сили в 3–
4 рази. Це відношення змінюється в залежності від внутрішньо-м’язової та 
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між м’язової координації, побудови м’язових волокон та віку. У свою 
чергу питання про вплив методики А. В. Карасьова для розвитку сили у 
школярів в старших класах було вивчено недостатньо [1; 3]. 

Дослідження є актуальним тому що воно має значення для розвитку 
суспільства та служить розвиткові теорії й удосконаленню проведення 
уроків з фізичної культури для дітей старшого шкільного віку. 

Мета дослідження – обґрунтувати ефективність використання 
методики А. В. Карасьова для розвитку сили у школярів в старших класах. 

Завдання дослідження: 
1.На основі аналізу науково-методичної літератури виявити сучасні 

тенденції розвитку силових здібностей школярів старшої школи. 
2. Визначити ефективність методики А. В. Карасьова для розвитку 

силових здібностей школярів. 
У дослідженні брали участь 32 школярі віком 16–17 років (основної 

медичної групи). Методом випадкової вибірки школярі були розділені для 
проведення дослідження, на експериментальну (8 хлопчиків і 8 дівчаток), і 
контрольну (8 хлопчиків і 8 дівчаток) групи, які були порівнянні за віком і 
статтю. 

Для проведення дослідження, нами була вибрана методика 
А. В. Карасьова, яка складається з трьох комплексів вправ на різні групи 
м’язів. Дана методика була підібрана для дітей старшого шкільного віку. 
Заняття починалися з ретельної розминки всіх груп м’язів. Оптимальний 
час між кінцем розминки і початком тренувального навантаження 
становить близько 15 хв. Закінченням розминки, в більшості випадків, 
вважають початок потовиділення, пов’язаного з підвищенням температури 
тіла. 

Під впливом обраної методики фізична підготовленість у юнаків 
експериментальної групи показники змінилися: підтягування с10 ± 0,86 до 
16,5 ± 0,92; вправи для м’язів черевного преса з 26 ± 0,92 до 35 , 25 ± 0,95; 
згинання та розгинання рук в упорі лежачи з 32,5 ± 0,94 до 38,37 ± 0,86 ; 
присідання за 30 с з 21,25 ± 0,88 до 26,12 ± 0,78. У контрольній групі зміни 
відбулися, але незначні через те, що у шкільній програмі недостатньо часу 
приділяється для розвитку сили. В експериментальній групі дівчат так 
само відбулися зміни фізичної підготовленості: підтягування на низькій 
перекладині з 18,75 ± 0,81 до 24,12 ± 0,44; вправи для м’язів черевного 
преса з 18,75 ± 0,95 до 24,62 ± 0,73; згинання та розгинання рук в упорі 
лежачи з 16,62 ± 0,94 до 22 ± 0,90; присідання з 19,12 ± 0,54 до 24,75 ± 
0,45. У контрольній групі зміни в розвитку силових здібностей 
спостерігалися, але вони не досягли значного рівня, через те, що 
недостатньо часу приділяється для їх розвитку. 

Отримані результати свідчать про ефективність використовуваної 
методики А. В. Карасьова для розвитку сили у школярів в старших класах 
під час уроків фізичної культури. 
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 

СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ  
 
Актуальність дослідження. Здоров’я є інтегральною 

характеристикою особистості і визначає якість життя. Сьогодні в Україні 
фіксують високий рівень захворюваності населення, особливо серед дітей і 
підлітків. Зокрема, за період навчання у школі кількість здорових дітей з 
першого до одинадцятого класу зменшується у 3–4 рази [4]. Тому 
збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування духовних потреб і 
навичок здорового способу життя є пріоритетними напрямами розвитку 
суспільства. 

За останні роки проблема збереження здоров’я дітей молодшого 
шкільного віку, їх оздоровлення та профілактика найбільш 
розповсюджених «шкільних» хвороб є предметом фундаментальних 
наукових досліджень. Значення фізичного виховання у формуванні 
соціально активної особистості вивчали фахівці у галузі педагогіки, 
фізичної культури і спорту [1; 2]. 

Пошуку засобів підвищення ефективності фізичного виховання дітей 
та підлітків присвячена велика кількість науково-методичних робіт: 
О. Дубогай, Ю. Васькова, Л. Волкова, Т. Круцевич, О Куца, Л. Сущенко, 
Б. Шияна; Е. Вільчковського, О. Власюк, Н. Москаленко, Т. Петрука, та 
інших, дають змогу констатувати, що основою ефективного фізичного 
виховання у школі повинна бути індивідуалізація процесу навчання, 
орієнтована на пріоритети особистості, інтереси і потреби у вільному і 
самостійному розвитку. 

Але ситуацію в Україні неможна назвати винятково поганою. 
Основні підходи до формування здорового способу життя та зміцнення 
здоров’я визначені Цільовою комплексною програмою «Фізичне 
виховання – здоров’я нації» (1998–2005), Державною програмою «Діти 
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України» (2001), «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення 
моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» 
(2002), де наголошується, що здоров’я підростаючого покоління – це 
інтегративний показник суспільного розвитку, могутній фактор впливу на 
економічний і культурний потенціал країни. У науковій і методичній 
літературі здоровий спосіб життя визначається як комплекс оздоровчих 
заходів, що забезпечують гармонійний розвиток та зміцнення здоров’я [3; 4]. 

Отже, актуальність проблеми формування здорового способу життя 
сільських школярів засобами фізичного виховання її недостатня наукова 
розробленість, а також об’єктивна потреба і зумовили вибір теми нашого 
дослідження. 

Мета дослідження – полягає в теоретичному обґрунтуванні,розробці 
та експериментальній перевірці методик, яка сприяє ефективному 
формуванню здорового способу життя школярів 8–9 років у сільській 
місцевості засобами фізичного виховання.  

Мета була реалізована через вирішення завдань дослідження:  
1. Проаналізувати стан існуючих методик та розробити методику 

спрямовану на формування здорового способу життя при використання 
вправ оздоровчої спрямованості для дітей 8–9 років. 

2. Дослідити ефективність розробленої методики на показники 
здоров’я та розвиток фізичних якостей школярів 8–9 років, які проживають 
у сільській місцевості.  

В експерименті взяло участь 61 учнів 8–9 років, які за станом 
здоров’я були віднесені до основної медичної групи. 

Із двох обстежених класів було сформовано дві однорідні групи. 
Контрольна група складала – 16 хлопців, 14 дівчат; експериментальна 
група складала – 17 хлопців, 14 дівчат. У зв’язку з тим, що дослідження 
проводились з дітьми 8–9 років, ми вирішили відокремити вік вісім та 
дев’ять років, як у хлопців так и у дівчат. 

Враховуючи вище наведене пропонуємо нашу методику формування 
здорового способу життя у дітей молодшого шкільного віку яка 
складається із двох блоків, які доповнюють один одного і таким чином 
впливають всебічно на школяра. I блок (урочна форма) включає в себе: 
а) теоретичний напрямок; б) урок із залученням загально-розвиваючи 
вправи з предметами та оздоровчих технологій; в) музичний супровід 
уроку; г) рухливі ігри оздоровчої спрямованості. II блок (позаурочна 
форма) включає в себе: а) класна година; б) самомасаж; в) фізкультурна 
хвилинка; г) рухлива перерва. 

Після впровадження методики визначили ступінь впливу на 
показники рівня розвитку фізичних якостей дітей 8–9 років в обох статевих 
групах у таких тестах: 1) Нахил уперед з положення стоячи (см): – КГ – 8 
р. на 13,18%; 9 р. на 21,01 % (хлопці); 8 р. на 15,22%; 9 р. на 24,65%  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 139 

(дівчата).  ЕГ – 8 р. на 26,53%; 9р. на 26,41% (хлопці); 8 р. на 28,29%; 9 р. 
на 31,73% (дівчата). 

2) Піднімання тулуба в сід за 1 хвилину (кількість разів): – КГ – 8 р. 
на 15,06%; 9 р. на 22,19% (хлопців); 8 р. на 11,26%; 9 р. на 18,55% (дівчат). 
ЕГ – 8 р. на 34,82%; 9 р. на 35,00% (хлопців); 8 р. на 30,41%; 9 р. на 31,32% 
(дівчат).   

3) Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів): – КГ 
– 8 р. на 7,88%; 9 р. на 8,51% (хлопців); 8 р. на 4,15%; 9 р. на 5,39% 
(дівчат).  ЕГ – 8 р. на 17,10%; 9 р. на 19,72% (хлопців); 8 р. на 10,06%; 9 р. 
на 12,59% (дівчат).  

4) Стрибок у довжину з місця (см): – КГ – 8 р. на 4,13%; 9 р. на 
9,71% (хлопців); 8 р. на 2,83%; 9 р. на 6,00% (дівчат).  ЕГ – 8 р. на 13,36%; 
9 р. на 16,39%(хлопців); 8 р. на 6,48%; 9 р. на 10,08% (дівчат).  

5) Човниковий біг 4х9(с): – КГ – 8 р. на 4,51%; 9 р. на 5,82% 
(хлопців); 8 р. на 1,85%; 9 р. на 1,88% (дівчат). ЕГ –8 р. на 8,12%; 9 р. на 
9,33% (хлопців); 8 р. на 3,81%; 9 р. на 2,76% (дівчат). 

Біг 30 м(с) – покращення результатів відбулось: КГ – 8 р. на 7,27%; 9 
р. на 8,03% (хлопців); 8 р. на 3,27%; 9 р. на 5,03% (дівчат). ЕГ – 8 р. на 
12,47%; 9 р. на 15,57% (хлопців); 8 р. на 9,62%; 9 р. на 10,12% (дівчат).  

Доведено, що використання експериментальної методики практично 
за всіма показниками забезпечило підвищення рівня розвитку фізичних 
якостей. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ 
ПАРАЛІЧЕМ ЗАСОБАМИ РУХЛИВИХ ІГОР 

 
Статистичні дані свідчать про зростання захворюваності 

церебральним паралічем (ЦП) як в усьому світі, так і в Україні. В 
індустріально розвинених країнах частота ЦП представляє 2-2,5 випадку 
на одну тис. населення, у різних регіонах України цей показник становить 
від 2,3 до 4,5 випадку на одну тис. дитячого населення. В Україні проживає 
більш 30 тис. осіб, які страждають церебральним паралічем, з них 18 836 
дітей у віці до 16 років. 

У більшості випадків це захворювання пов’язують з шкідливими 
впливами на мозок дитини різних чинників, як в період його розвитку в 
утробі матері, так і в перші роки життя. Клінічна картина характеризується 
руховими розладами у вигляді парезів, паралічів, дистонічних проявів і 
гіперкінезів, що супроводжуються порушеннями інших аналізаторних 
систем (зору, слуху, вестибулярного апарату, глибокої чутливості та ін.), а 
також мови й психіки. 

Складні зміни в опорно-руховому апараті дітей, що страждають ЦП, 
приводять до інвалідності, тоді як рання й послідовна реабілітація й 
фізичне виховання можуть сприяти максимально повному відновленню 
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втрачених функцій дитини. Тому, дане положення вимагає від фахівців 
розробки науково обґрунтованих засобів комплексної реабілітації й 
удосконалення програм фізичного виховання для дітей із церебральним 
паралічем. 

Досить широко представлені в сучасній літературі роботи з 
комплексної терапії хворих ЦП, розроблена велика кількість методик з 
реабілітації хворих ЦП, широко розкритий організаційний аспект 
фізичного виховання підростаючого покоління. Існує досить велика 
кількість методик визначення фукціонального стану здоров’я та фізичної 
підготовки дітей з ЦП. Але у доступній нам літературі не було розкрите 
питання стану системи енергозабезпечення у дітей з церебральним 
паралічем. 

Метою роботи є оцінка ефективності засобів фізичної реабілітації 
методом багатофакторної експрес-діагностики С. А. Душаніна [5] у дітей з ЦП. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел; метод 
багатофакторної експрес-діагностики С. А. Душаніна; засоби фізичної 
реабілітації; методи математичної статистики. 

Експериментальна частина дослідження проводилася на базі 
інтернату №1 м. Запоріжжя. У дослідженні брали участь 16 дітей 
середнього шкільного віку зі спастичними формами ЦП із різним ступенем 
важкості. Діти були поділені на основну та контрольну групу по 8 осіб у кожній. 

Останнім часом у загальному комплексі корекційно-виховної роботи 
з дітьми з дитячим церебральним паралічем усе більша увага приділяється 
ігровій діяльності, як елементу корекції й соціальної адаптації. 

Рухлива гра як засіб реабілітації має низку якостей, серед яких 
найважливіше місце займає висока емоційність учасників. Емоції в грі 
мають складний характер. Це й задоволення від м’язової роботи в грі, від 
почуття бадьорості й енергії, від можливості дружнього спілкування в 
колективній грі, від досягнення поставленої в грі мети. Під час рухливої 
гри здійснюється комплексний вплив на моторику й нервово-психічну 
сферу дитини з церебральним паралічем. 

Заняття з дітьми основної групи проводилися по схемі: вступна 
частина 7–10 хв., основна частина 20–25 хв. (переважно рухливі ігри та 
естафети), заключна частина 4–7 хв. Контрольна група займалася згідно з 
програмою та розкладом уроків фізичної культури інтернату. 

При організації занять рухливі ігри були класифіковані за двома 
показниками: 1) за ступенем психофізичного навантаження (помірна 
(наприклад «Заборонений рух», «Долання болота», «Пересування», 
«Попади в ціль», «Хто далі кине»), тонізуюча («Карусель», «Гонка м’ячів 
по колу», «В коло», «Пройди вісімкою», «Білі ведмеді» та ін.)); 2) за 
фізичними якостях, що переважно проявляються в грі [2]. 
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В одному занятті використовувалися ігри різної спрямованості ( за 
фізичними якостями і видами рухів) і ступінь складності змісту гри й 
виконуваних елементів і рухів. 

Паузи між іграми заповнювалися дихальними вправами та вправами 
на розслаблення. Вибір ігор, методика їх застосування диктувалася 
ступенем обмеження рухливості дитини з ЦП, станом його інтелекту.  

Також на уроках фізичної культури були введені елементи кросової 
підготовки: пробігання декількох відрізків, через певний відрізок часу; біг 
з переходом на ходьбу упродовж 5–11 хвилин. Так само при проведенні 
дослідження використовувалися навантаження циклічного характеру. 
Школярі займалися на велотренажерах 3 рази в тиждень, у плині 10–25 
хвилин, самостійно, без догляду викладача фізичної культури. Час і темп 
заняття регулювала сама дитина залежно від самопочуття. Діти 
виконували завдання під наглядом чергового викладача. 

Основними засобами фізичної реабілітації дітей основної групи 
були: загально розвиваючі вправи, вправи на дихання, на розслаблення, 
рухливі ігри, естафети, елементи кросової підготовки.  

Для визначення ефективності використання ігрових методів у 
корекції рухових порушень, по закінченню експерименту була проведена 
контрольна діагностика. Отримані данні представлені в табл.1. 

Табл. 1. 
Порівняння показників енергозабезпечення дітей з ЦП основної 

групи до й після проведення програми ФР за методом проф. 
С. А. Душаніна 

Показник До початку досл. 
M±m 

Після досл. 
M±m 

Приріст 
показника, % P 

Анаеробно-
Креатинфосфатний 
механізм («вибухова сила») 

35,3±8,2 37,5±10,4 6,2 >0,05 

Анаеробно-Гликолітичний 
механізм (швидкість) 34,5±5,3 37±5,35 4,5 >0,05 

Аеробна потужність – МСК 
(витривалість) 63,1±11,1 65,6±10,1 7,4 >0,05 

Аеробна економічність 
(WПАНО), % 64,5±5,8 66,5±5,5 3,1 >0,05 

ЧСС ПАНО (пульс ПАНО), 
уд/хв 166,3±15,8 171,1±16,76 2,9 >0,05 

ОМЄ (здатність 
протистояти стомленню) 197,25±15,3 206,5±15,8 4,7 >0,05 

 
Приріст усіх показників у дітей основної групи склав від 3 до 7,5% за 

всіма показниками функціональної підготовленості.  
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Спеціально організовані рухливі ігри на заняттях сприяють 
зростанню показників функціональної підготовки та позитивно впливають 
на організм в цілому. Наприклад показник анаеробно-гліколітичного 
механізму збільшився на 6,2%, показник анаеробно-гліколітичного 
механізму на 4,5%, показник максимального споживання кисню на 7,4%, 
аеробної економічності зріс на 3,1%, а показники ЧСС пано та загальної 
метаболічної ємності змінилися у позитивному напрямку на 3 – 5%. 

Незважаючи на невірогідність отриманих даних, можна прослідити 
тенденцію до збільшення показників у дітей основної групи. 
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МІСЦЕ РУХЛИВИХ ІГОР У РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 7–8 РОКІВ З 
ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
В Україні по статистичним даним 20,5% дітей 7–8 років мають 

затримку психічного розвитку(ЗПР). Проблема слабо виражених відхилень 
у психічному розвитку виникла і здобула особливе значення, як у 
закордонній, так і у вітчизняній науці лише в середині XX ст., коли 
внаслідок бурхливого розвитку різних галузей науки і техніки і 
ускладнення програм загальноосвітніх шкіл з’явилася велика кількість 
дітей, що зазнають труднощі в навчанні. 

Розумово відсталими називають дітей, рівень психічного розвитку 
яких нижчий за посередній і в яких спостерігаються труднощі в навчанні і 
соціальній адаптації. Затримка психічного розвитку – це не хвороба. Вона 
викликається іншими чинниками, і її не слід сплутувати ЗПР з психічними 
хворобами. Багато фахівців вважають, що особи із затримкою психічного 
розвитку розвиваються так само, як і всі звичайні люди, але повільніше. 
Також діти із ЗПР характеризуються зниженим рівнем пізнавальної 
активності, що проявляється в їхній недостатній допитливості. У школярів 
із затримкою психічного розвитку спостерігається відставання в розвитку 
емоцій, найбільш вираженими проявами, яких є емоційна нестійкість, 
лабільність, легкість зміни настроїв і контрастних проявів емоцій. Діти із 
затримками психічного розвитку можуть навчатися і розвиватися, 
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більшість із них стають продуктивними членами суспільства. Відповідне 
навчання, починаючи з раннього дитинства і до кінця періоду розвитку, 
допомагає повністю розкрити потенціал розумово відсталих дітей. 

Характерною ознакою затримки психічного розвитку є недорозвиток 
якостей уваги. Тією чи іншою мірою недоліки уваги притаманні дітям, що 
відносяться до різних клінічних форм затримки психічного розвитку. 
Прояви недостатності уваги в дошкільників із затримкою психічного 
розвитку виявляються вже при спостереженні за особливостями 
сприйняття ними навколишніх предметів і явищ. Дітям яким була надана 
своєчасна допомога та потрібна програма фізичної реабілітації покращили 
показники розвитку на 10%. 

Навчально-виховний процес в класах для дітей із ЗПР будувався з 
врахуванням як загальних принципів, (систематичності і системності, 
доступності, усвідомленого засвоєння матеріалу та ін.), так і специфічних, 
що зумовлені структурою їх психічного дефекту. Найважливішими з них, з 
нашої точки зору, є: принцип корекції спрямованості навчання; принцип 
внутрішньо класної диференціації та індивідуалізації навчання; принцип 
дозованої педагогічної допомоги; принцип максимального використання в 
навчанні різних аналізаторів; принцип формування психологічного рівня 
розуміння мовлення як передумови осмисленого засвоєння учбового 
матеріалу. 

Від фізичного виховання в молодших класах дітей із ЗПР залежить 
розвиток усієї особистості аномальної дитини, у тому числі і його 
розумового розвитку. 

Мета дослідження: обґрунтувати та експериментально оцінити 
ефективність застосування рухливих ігор у програмі реабілітації дітей 7–8 
років з затримкою психічного розвитку. 

Дослідження проводилось на протязі 6 місяців. Усього було 20 дітей. 
У контрольній та основній групах було по 10 дітей 7–8 років. Діти обох 
груп займалися на уроках фізичної культури за загальною програмою, 
дітям основній групі до уроку включалися рухливі ігри.  

Під час розучування ігор, їх повторень зверталась велика увага на 
емоційний стан дитини із ЗПР, створювалась відповідна мотивація ігрової 
діяльності, ігрових епізодів із використанням реальних випадків життя, а 
це у свою чергу, сприяло розвитку їх уявлень. Неповторна специфіка 
рухливих ігор полягала в тому, що в ній уважність та самостійність дітей 
поєднувались із суворим, без застережливим дотриманням правил. Таке 
добровільне дотримання правил досягалося  тоді, коли вони не 
нав’язувались, а випливали із змісту гри, її завдань і їх виконання складало 
головну її привабливість. Взаємовідносини і взаємодія дітей у грі, 
виконання ігрових дій виявляли собою особливу форму практичного 
ознайомлення та проникнення дитини із ЗПР у світ соціальних відносин. 
При використанні даних ігор ми простежили, що діти із ЗПР активніше 
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пізнають навколишній світ, без особливих труднощів можуть навчитися 
розрізняти предмети. За допомогою дидактичних ігор діти вчилися 
порівнювати і групувати предмети як по зовнішніх ознаках, так і по 
їхньому призначенню вирішувати завдання, у них виховувалася 
зосередженість, увага. 

Наприклад, рухлива гра «Будь уважним» для розвинення уважності у 
дітей на уроці, та покращення мислення. Ця гра повторювалась кожен 
урок, тому що діти не могли зрозуміти її на початку дослідження. 

Рухлива гра «Збери кульки» розвивала швидкість, уважність та 
здібність до командної роботи. У грі використовувався яскравий інвентар. 
В цій грі використовувалися кульки різного кольору, всього 30 кульок на 
дві команди. У однієї команди – яскраві теплі кольори, у іншої – темні 
холодні кольори. Кульки треба покласти на дві сторони поля, яскраві 
кольори на одну сторону, темні на другу. Діти шикуються у дві команди, 
становляться друг напроти друг, та по команді вчителя швидко вибігають 
за своїми кульками. Єдине правило: кожна дитина повинна взяти тільки 
одну кульку у свою команду. Потім гра ускладнювалась: треба вибрати 
кожній команді захисника, який буде стояти на варті. Захисник обох 
команд не повинен пропускати інших учасників до кульок. 

Також в основній групі проводились ігри з ускладненням, 
збільшився час на ігри, регулювався психічний стан дітей, уважність на 
уроці, та спостережливість. 

Стрибки з місця на дальність виконувалися у формі гри. Діти ставали 
у колону один за одним. Перший учень стрибає з місця на дальність, туди 
куди він дострибнув становиться інший учень, він стрибає. Далі 
виконуються стрибки, доки не закінчить стрибок останній учень.  

Кожен наступний день проводилось вимірювання, на скільки сума 
стрибків усіх дітей змінювала загальний результат. Дана методика 
проведення стрибків у довжину з місця сприяла вихованню 
відповідальності за результат усієї команди. 

Дітям обох груп двічі на тиждень пропонувались настільні ігри 
«Лабіринт». Тест «Кіт і цукерки» - допомогти коту дійти через весь 
лабіринт до цукерок. Цей тест проводився на першому тижні. Тест 
«Дельфін» проводився на другому тижні. Тест «Персонаж із мультику»  
проводився на третьому тижні. 

Аналіз проведеної роботи показав, що рухливі ігри «Будь уважним», 
«Збери кульки», які використовувались у реабілітаційній програмі, 
сприяють розвитку рухливих навичок, та розвитку уважності на уроках. 
Крім того вони позитивно впливають на психоемоційний стан дитини. 
Завдяки цій програмі діти розвиваються розумово, радіють яскравому 
інвентарю, можуть орієнтуватись у іграх набагато швидше, прислухатися 
до вчителя, та товаришувати з іншими учнями.  
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Висновки. Проведення рухливих ігор сприяло покращенню уваги 
дітей 7–8 років з ЗПР. Тривалість гри «Збери кульки» у контрольній групі 
становила – 4,75±1,5 хвилин; «Будь уважним» – 3,75±2,4 хвилин; у 
основній групі «Зберіть кульки» – 4,13±1,3 хвилин; «Будь уважним» – 
3,00±1,4хвилин.  

Стрибки з місця на дальність, допомагали дітям концентруватись на 
цілі, та розвинути точність, координацію та силові якості. Також діти 
технічно почали виконувати вправу. Результати дітей контрольної групи 
становлять 72,00+2,9 см, основної груп – 76,31±2,9 см. Тест «Лабіринт» в 
кінці експерименту діти контрольної груми виконала за 36,25±2,4 с., 
основної групи – за 16,88±2,2 с. На початку експерименту діти самостійно 
виконати цей тест не могли. 

 
 
 
 
 

Головач В. Н. 
Волынская общественная организация «Профессионалы и сподвижники 
здоровья «Биола», основатель организации, валеолог-консультант. 

Луцк, Украина 
0503782691 

 

МЕДИТАЦИЯ – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ 
 

«Медитация – одно из самых естественных состояний 
человека. Медитация возвращает нас к нашей истинной 
природе, успокаивает смятенный ум, духовно очищает и 
просвещает нас. Именно по - этому практика медитаций – 
одно из самых верных путей к духовному и телесному 
здоровью, но самое главное, что состояние медитации – 
самое целительное состояние на свете». 

Кацудзо Ниши.  
 
Всё, что событийно происходит в жизни с нами, результат нашего 

намерения. Намерение порождает действие. Физическое действие, 
окрашенное намерением, (выбор плохо – хорошо), результат 
взаимодействия мыслей, эмоций, чувств. 

Мысли, чувства и действия оставляют свой след в нашей психике, 
благодаря чему, они стремятся к повторению. Часто повторяющиеся 
негативные мысли, эмоции, действия угнетают активность духа, 
ослабляют жизненные функции, вводят в состояние депрессии и  
возникновению недомоганий и болезней. Каждая наша мысль буквально 
творит наше будущее. 
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Наукой доказано, наша мысль материальна. Жизненная энергия 
следует за мыслью. Таков Закон. Мысль есть энергия, или свет, которому 
сознание придаёт форму и движение. Это процесс творения человека в 
земной жизни. Контроль над своими мыслями усиливает способность к 
сопереживанию, ведёт к интуитивному прозрению и телепатии, создаёт 
тесную связь с истинами окружающего мира и людьми. Что мы отдаём 
вовне, то и получаем вовнутрь. Мы сами создаём сбой в своём организме, 
накапливая диссонансную энергию, способствуем возникновению 
болезней, но также мы сами, создав намерение восстановить гармонию 
энергиями любви (прощение, терпение, покаяние) можем избавиться от 
нарушений и заболеваний. 

В своём развитии человечество достигло уровня осознания 
«самости» – самооценка, самоанализ, саморазвитие, самопознание, 
самосовершенствование, самооздоровление, самовнушение и т.д. Самость 
способствует расширению сознания и восприятия, восстанавливает и 
укрепляет здоровье, помогает стать свободным, самодостаточным, 
успешным человеком. Из выше сказанного, надеюсь, понятно, что все 
неприятности и недуги – это проявления внешние, а причины их 
скрываются в нашей психической сфере. 

От рождения нам дарована исключительная способность исправлять 
то, что мы нарушили. Нам следует войти вглубь организма, в 
медитативном состоянии и самовнушением «растворить» психологические 
причины. 

Самовнушение – психологическое упражнение способное включить 
внутреннюю саморегуляцию организма через активацию энергетической 
системы физического тела. Наше тело многомиллиардный инструмент 
манифестаций энергии, который откликается на волевой импульс. Когда 
мы находимся в бодрствующем состоянии, хозяином жизнедеятельности 
является Ум. Период нашего сна контролирует Высшее Сознание, 
поэтому, когда мы бодрствуем, она находится в связанном состоянии. 
Освобождение Высшего Сознания и овладение им достигается на границе 
между сном и бодрствованием, перед засыпанием или сразу после 
пробуждения. 

Усилием воли необходимо удерживать момент, когда ум готов 
уснуть, «выключиться» или когда он ещё не проснулся, не готов 
«включиться» в управление организмом. 

Каждая клеточка обладает врождённым разумом. Он контролирует 
её состояние здоровья, а так же знает о самоуправлении энергией, которая 
указывает клеткам, что им следует делать. Все процессы происходят под 
воздействием рефлекторных импульсов по Замыслу Творца. 

Глубинный процесс саморегуляции в медитации достигается, когда 
мозг введён в состояние ТЕТА. Это состояние, когда тело находится в 
глубоком расслаблении и мозг выдаёт вялые мыслительные потоки. Он 
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свободен от активного бодрствования, находится в состоянии отдыха, 
когда ни о чём не хочется думать. Такое состояние целительное. 

Медитация создаёт телу возможность осознать себя через ощущения: 
тяжести, тепла, пульсаций, озноба, онемения, слезотечения, увлажнения 
ладоней. Осознанное тело не болеет, в нём беспрепятственно движется 
энергия Сознания. Медитация включает в действие тот резерв сил, 
физических и духовных, которые вносят в жизнь человека успех, радость и 
очарование. Медитация – это и есть само здоровье. 

 
 

 
 
 

Горчаков В. Ю. 
Национальный технический университет Украины «КПИ» 

Факультет биотехнологии и биотехники 
Киев, Украина 
067-211-91-92  

Vug1947@gmail.com 
 
 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ВАЛЕОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ 

ИНФОРМАЦИИ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ 
 

Для валеологии, как самостоятельного начуно-практического 
направления, важно иметь простые, доступные и понятные каждому 
методы исследования состояния собственного организма. Необходим 
метод визуализации действия того, или иного фактора на организм 
человека, чтобы каждый человек сразу мог увидеть, а в некоторых случаях 
и прогнозировать, как то, или иное воздействие влияет на него. 

Такие методы давно разработаны и успешно используются. Еще с 
конца 80-х годов прошлого столетия в СССР были начаты серьезные 
исследования в области необычных способностей человека. Причем 
исследования были инициированы Генеральным штабом в Москве. В 
результате деятельности группы исследователей под руководством 
генерал-лейтенанта А. Ю. Савина были получены убедительные, 
обширные результаты, свидетельствующие о практически неограниченных 
возможностях мозга человека. Полученные результаты были использованы 
на практике службой охраны Президента, федеральной службой 
безопасности, военной разведкой и т.п. По словам тех же разработчиков 
ими были проверены методы целительства и многие другие пси-явления. 
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Поскольку основной заказчик – армия, то и направленность работ была 
чисто военная. 

Кроме этого Ф. Р. Ханцеверов обобщил большой научный материал, 
объясняющий механизмы действия на человека многих факторов, которые 
ранее относили к эзотерике, и представил отличный обзор, как 
зарубежной, так и научной литературы в этой области. 

Можно было бы продолжить и написать большой, подробный обзор 
о теоретическом обосновании и практическом использовании 
возможностей мозга человека, однако, задача данной работы заключается в 
ином; необходимо показать, что и как можно использовать в интересах 
развития валеологии и ее методической базы. 

Одним из наиболее важных положений, существующих ныне – это 
положение о гармонии и гармонизации организма человека. Наиболее 
полное представление о возможностях исследования уровня гармонии 
писал Бартель Йорк в своей диссертации на соискание степени доктора 
психологических наук. 

Исходя из теоретических работ и работ о гармонии организма можно 
выделить достаточно простой и надежный метод работы – метод оценки 
уровня гармонии любой физиологической системы от клетки до организма 
в целом.  

Для оценки уровня гармонии используется метод радиэстезии. 
Не увлекаясь особенно доказательствами правомерности метода, все 

же хочу сказать: 
Каждая физическая система излучает специфические электромагнитные 

поля, которые являются носителем информации о данной системе. 
Мозг человека в состоянии улавливать эти излучения и при специальной 

тренировке практически каждый человек способен освоить этот метод. 
Сверхслабый раздражитель, поступая в мозг, вызывает ответные 

реакции, на основе которых может быть выработан условный рефлекс, в 
процессе тренировки переходящий в навык. 

Гармония любой системы отражает ее способность к 
функционированию; относительно организма человека этот показатель 
может служить косвенной оценкой уровня здоровья. 

Повышение уровня гармонии организма, физиологической системы, 
ткани, или клеток, свидетельствует о том, что выбранное воздействие 
способствует восстановлению здоровья. 

Здоровье человека восстанавливается благодаря базовому свойству 
нашего организма: способности к физиологической регенерации и 
самовосстановлению; ускорению этих процессов способствует 
восстановление информационной композиции, что и соответствует 
повышению гармонии. 

Для более эффективного восстановления гармонии и здоровья 
следует информационные технологии сочетать с известными 
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оздоровительными технологиями, которые сегодня широко используются 
на практике, например, закаливание, использование воды для улучшения 
здоровья, прием витаминов, пробиотиков и биологически активных 
добавок и т.п.. 

Использование дополнительных методов оздоровления проходит 
после их отбора и оценки с помощью радиэстезии. 

Все это в целом позволяет быстро и эффективно проводить оценку 
состояния здоровья, подбирать методы оздоровления и проводить 
коррекцию здоровья. 

Последние исследования, проведенные на факультете биотехнологии 
НТУУ «КПИ», что с помощью информационных воздействий можно 
влиять не только на состояние человека, но и бактерий и скорость 
прорастания семян пшеницы. Есть основания полагать, что предлагаемая 
технология позволяет влиять на скорость протекания время в нутрии 
биологической системы. 

На основании всего вышеизложенного можно с уверенностью 
рекомендовать валеологам осваивать метод радиэстезии, а основным 
параметром оценки состояния здоровья избрать уровень гармонии, как 
отдельных систем, так и организма в целом. Тем более что в Украине уже 
создана приборная база, позволяющая работать этими методами. 

 
 
 
 

Іванська О. В1., Шипілова Д. Д.2 
1, 2 Запорізький національний університет, 

1викладач кафедри Здоров’я людини та фізичної реабілітації, 2студентка  
0663103500 

elena-ivanskaya@mail.ru 
 

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 
ХВОРИХ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 

 
Проблема органічних уражень нервової системи у дітей, зокрема, 

дитячих церебральних паралічей, є однією з найактуальніших в дитячій 
неврології та реабілітології. Дитячий церебральний параліч (ДЦП) займає 
значне місце серед інвалідизуючих захворювань дітей та підлітків в усьому 
світі. Останнім часом у медичній літературі стали з’являтися повідомлення 
про нові високотехнологічні методи лікування цієї найтяжкої недуги. 

Метою лікування хворих на ДЦП є зменшення ступеня вираженості 
рухів, психомовниих порушень, підвищення можливості 
самообслуговування, навчання, соціальних контактів, трудових навичок, 
що в результаті покращує якість життя хворого. 
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У реабілітації хворих з різними формами ДЦП все більш міцні 
позиції займають методи так званої сенсорної корекції. Із впровадженням у 
реабілітологічну практику комплексу «сенсорна кімната». «Сенсорна 
кімната» – це своєрідний тренажерний зал, де корекція порушених рухових 
функцій ефективно потенціюється синхронною можливістю гасіння 
нескорочених примітивних тонічних рефлексів, корекцією процесів 
сприйняття, уваги тощо. «Сенсорна кімната» укомплектовується залежно 
від реабілітаційних цілей, але до складу її устаткування обов’язково 
повинні входити: «сухий» басейн, гідроматрац із підігрівом, 
стереоскопічне мобільне панно з різними картинками, що проеціюються на 
стіни кімнати, стенд для вироблення навичок маніпулятивної активності, 
тонкої моторики та стимуляції тактильної чутливості. 

Розглянемо серед сучасних методів фізичної реабілітації дітей з ДЦП 
є метод динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з використанням 
рефлекторно-навантажувального пристрою «Гравістат». 

Мета методики – корекція рухових порушень у дітей з 
церебральними паралічами. Завдання: 

− зменшення інтенсивності або повне усунення основних 
патологічних тонічних рефлексів; 

− рефлекторна корекція патологічних м’язових синергій; 
− рефлекторна корекція патологічного положення тулуба та нижніх 

кінцівок; 
− тренування ослаблених м’язів в оптимальному режимі; 
− нормалізація траєкторних характеристик загального центру маси; 
− формування нового рухового стереотипу, максимально 

наближеного до фізіологічного. 
В основі методики лежить вплив на функціональну систему 

антигравітації (ФВА) через аферентний потік імпульсів, які  йдуть від 
м’язів, зв’язок та суглобів, що надає нормалізуючий вплив на роботу 
структур центральної нервової системи (ЦНС). 

Пристрій складається з системи еластичних тяг і збирається 
індивідуально для кожного пацієнта, відповідно до завдання корекції  його 
патологічної пози. Тяги закріплюються у противазі на передній і задній 
поверхні тіла, задають дозоване компресійне навантаження, яке діє на 
м’язи-антагоністи тулуба та нижніх кінцівок. Ротаційні (здатні обертатися) 
еластичні тяги корегують положення рухових сегментів тіла пацієнта. Все 
це призводить до виникнення сильного, спрямованого в центральну 
нервову систему, інформаційного потоку від рецепторів м’язів, суглобів і 
зв’язок. Генералізована дія корегованої пропріоцепції призводить до 
нормалізації тонусу м’язів і траєкторних характеристик загального центру 
мас, пригнічення патологічних м’язових синергій і гіперкінезів, розвитку 
поступальних рефлексів. Внаслідок цього при активних рухах пацієнта 
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відбувається закріплення правильної пози і фізіологічних форм руху на 
рівні ЦНС. 

Методику ДПК оптимально проводити шляхом щоденних занять 
ЛФК в костюмі «Гравістат». Тривалість курсу тренувань становить 20 
днів. Комплекс вправ підбирається індивідуально з урахуванням 
конкретних завдань з розвитку адекватної м’язової синергетики пози з 
метою побудови патерна рухів, максимально наближеного до 
фізіологічного. Заняття повинні проводитися методистом індивідуально з 
кожним пацієнтом з використанням різних тренажерів і снарядів. 

Клінічні випробування показали високу ефективність методу ДПК у 
дітей і що особливо важливо, дозволили виявити, що після його курсового 
застосування усунуті тонічні рефлекси практично не відновлюються або 
відновлюються мінімально. Це забезпечує, у свою чергу, поступовий 
перехід патологічних м’язових синергій в фізіологічні. Чітко зменшується 
інтенсивність контрактур, особливо помітно це в гомілковостопних 
суглобах, що проявляється усуненням або ослабленням еквіно-варусної 
установки стоп і нормалізацією, в тій чи іншій мірі, площі опори. У хворих 
спастичною формою ДЦП збільшуються обсяги рухів у колінних, 
гомілковостопних суглобах, нормалізуються рухи в кульшових суглобах за 
рахунок зменшення спастичності м’язів і дистонії, збільшення їх сили. У 
хворих геміпаретичною формою істотно зменшується або зникає 
просторова асиметрія ходи. При гиперкінетичній формі ДЦП початково 
збільшені обсяги рухів у суглобах зменшуються. 

Дослідження ефективності методу ДПК проводилось на базі 
Хортицького багатопрофільного навчально-виховного комплексу м. 
Запоріжжя. Були проаналізовані дані про 105 дітей в віці 6–16 років. По 
клінічним формам захворювання досліджувальна група розподілялась 
наступним чином: 63 чол. 

63 чол. (60%) – спастична диплегія, 
16 чол. (15%) – геміпаретична форма, 
18 чол. (17%) – гіперкінетична форма, 
8 чол. (8%) – атонічно-астатична форма. 
Оцінка ефективності лікування методом ДПК з використанням 

лікувального костюму «Гравістат» надана в таблиці. 
 Ефективність по критеріям комплексної оцінки 

Група хворих 70–90% 50–70% 30–50% Менше 30% 

Всі хворі 20% (21чол.) 55% (58чол.) 15% (16чол.) 10% (10чол.) 

Спастична диплегія 25% (16чол.) 64% (40чол.) 9% (6чол.) 2% (1чол.) 

Геміпаретична форма 19% (3чол.) 37% (6чол.) 25% (4чол.) 19% (3чол.) 

Гіперкінетична форма 11% (2чол.) 56% (10чол.) 22% (4чол.) 11% (2чол.) 

Атоніко-астатична форма 0 25% (2чол.) 25% (2чол.) 50% (4чол.) 
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Таким чином, метод динамічної пропріоцептивної корекції надає 
комплексну дію, сприяючи корекції позових, рухових, інтелектуальних 
порушень у хворих з дитячим церебральним паралічем. 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ 

 
Сьогодні в Україні дуже важливою є проблема освіти дітей з 

особливими освітніми потребами. У зв’язку з цим розширюється та 
удосконалюється мережа навчальних закладів компенсуючого типу, в яких 
безоплатно перебувають хворі діти і діти з вадами психофізичного 
розвитку. Але разом з цим більш широкого розвитку набуває й інклюзивна 
освіта, яка передбачає, що діти з особливими освітніми потребами 
відвідують звичайний навчальний заклад, навчаються і виховуються разом 
зі своїми ровесниками.  

Стратегічна мета навчання і виховання осіб з особливими потребами 
– повноцінна інтеграція в суспільство, їхня спроможність нарівні із 
здоровими однолітками нести соціальні навантаження, сприймати 
інтелектуально естетичні цінності суспільства, опановувати 
моральноетичні норми людських взаємин. Актуальність проблеми 
інклюзивної освіти пов’язана, насамперед, з тим, що число дітей, які 
потребують корекційного навчання, неухильно росте.  
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Аналіз праць В. О. Сухомлинського свідчить про те, що майже в усіх 
своїх роботах учений звертав особливу увагу на необхідність використання 
принципу індивідуального підходу в роботі з дітьми з особливими 
потребами. «Конкретна наша робота, – зазначав дослідник, – полягає у 
визначенні причин біди в кожному окремому випадку, необхідності знайти 
кожній дитині посильну розумову працю, доступні для неї шляхи 
подолання труднощів, захопити її цікавою роботою, завдяки якій вона 
могла б розвиватись інтелектуально» [3]. 

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема 
Е. Даніелс, О. Золіна, С. Іноземцева, О. Іщенко та інші присвячують свої 
праці дослідженням проблеми залучення дітей з особливими потребами до 
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, їх реабілітації та 
соціалізації.  

Для дітей із особливими освітніми потребами існує широкий вибір 
доступних форм здобуття освіти: індивідуальний, дистанційний, 
екстернатний, «школи консультаційних класів», «школи другого шансу», 
«вечірні школи», а також «включені» («інклюзивні») форми навчання. 
Останні дають змогу дітям з особливими потребами навчатися спільно зі 
своїми здоровими ровесниками, що ефективно впливає на рівень їхньої 
соціалізації. 

Термін «інклюзія», уведений у науковий обіг М. Уілл (США), 
позиціонується зі структурним реформуванням шкіл відповідно до потреб 
усіх без винятку дітей. Концептуальні основи освітньої інклюзії 
становлять: теорія соціальної справедливості, прав людини, теорія 
соціальних систем щодо розвитку особистості, соціальний конструктивізм, 
структуралізм, ідеї інформаційного суспільства й соціальної критики, що 
покладені в основу соціальних технологій інноваційного розвитку освіти.  

Мета інклюзивної освіти – розбудова інклюзивного суспільства, що 
дозволяє кожному, незалежно від віку й статі, етнічної належності, 
здібностей, наявності або відсутності особливостей у розвитку, брати 
участь у житті суспільства й робити свій внесок в його розвиток [1]. 
Інклюзивне навчання слід розуміти як комплексний процес забезпечення 
рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами 
шляхом їх навчання у загальноосвітніх закладах на основі застосування 
особистісно орієнтованих методів навчання. Серед пріоритетних завдань 
інклюзивного навчання є розробка та запровадження інклюзивних освітніх 
технологій у контексті формування інклюзивного підходу й моделей 
надання спеціальних освітніх послуг дітям з особливими потребами. У 
цьому контексті постає необхідність розробки особистісно орієнтованих 
індивідуальних планів і програм; методичних рекомендацій щодо належної 
організації інклюзивного навчання і комплексної реабілітації, критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень учнів у межах освітньої інклюзії. 
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Лисичанський педагогічний коледж здійснює перші кроки щодо 
надання основ інклюзивного навчання студентам коледжу, вчителям 
загальноосвітніх шкіл, вихователям дошкільних закладів. Уведено курси 
поглибленого вивчення предмету «Формування культури здоров’я молоді з 
особливими потребами». Під час проходження програми курсів слухачі 
засвоюють алгоритм навчання та виховання зазначеної категорії дітей, яка 
передбачає використання особистісно орієнтованих підходів у навчально-
виховному процесі, застосування індивідуальних, групових форм роботи, 
ураховуючи вплив різних видів розладів і хвороб на процес навчання. 
Пріоритетними напрямами роботи є сприяння соціальному, емоційному та 
когнітивному розвитку кожної дитини для того, щоб вона почувалася 
неповторним, повноцінним учасником суспільного життя. Під час 
вивчення проблеми слухачі вчаться поєднувати традиційні та інноваційні 
підходи до розвитку дитини («включення усіх», комунікативні технології, 
технології особистого включення, «використання допоміжних цілей», 
отримання індивідуальної допомоги, технологія «працюємо разом»). 

Робота курсів проводиться у таких напрямках: психологічна 
діагностика дітей, добирання методів та прийомів навчання та виховання, 
консультування та навчання батьків, рівень соціальної активності молоді, 
ефективність соціально-педагогічної роботи з формування соціальної 
активності молоді з особливими потребами, соціально медико-
педагогічний супровід, створення банку корекційно-розвивальних та 
реабілітаційних технологій. Після закінчення курсів фахівці зможуть 
створювати для дітей з особливими потребами виховні технології та 
життєві умови, за яких вони могли б успішно реалізувати свої 
загальнолюдські права, дасть їм змогу відчувати себе повноправними 
членами суспільства. 

На базі Лисичанського педагогічного коледжу проводять семінари-
практикуми «Формування культури здоров’я дітей з особливими 
потребами». Зміст семінарів складається з проведення майстер-класів та 
тренінгів (робота з інклюзивними дітьми у реаліях ЗОШ, елементи 
застосування каністерапії та іпотерапії, психотренінги, робота в 
реабілітаційних установах, заняття на степплатформах для слабо зрячих 
тощо). Це допомагає вчителям загальноосвітніх навчальних закладів краще 
розуміти індивідуальні особливості учнів, оволодіти різноманітними 
педагогічними методиками, що допоможуть їм ефективно сприяти 
розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності. 

Діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку 
додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення 
успішності процесу навчання. Вони є найбільш ефективним засобом, який 
гарантує солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з 
особливими потребами та їхніми ровесниками. 
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Школам необхідно знаходити шляхи, які б забезпечували успішне 
навчання всіх дітей, включаючи дітей, які мають фізичні чи розумові 
проблеми. В подальшому будемо працювати над узагальненням освітніх та 
виховних технологій щодо інклюзивної освіти та їх практичного 
застосування. 
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ПЛЕЙСТІК 
 

Проблема гіподинамії дітей та підлітків турбує медиків, педагогів, 
фізіологів і психологів. Особливе значення вона набуває під час 
навчального року, тому що навчальне навантаження суттєво знижує 
рухову активність дітей. 

Ця проблема існує не тільки в загальноосвітніх школах, а ще з 
більшою гостротою вона постає в спеціальних навчальних закладах. 
Більшість вчених, педагогів і медиків, що вивчають актуальні проблеми 
фізичного виховання в системі шкільної освіти, сходяться на думці, що 
сучасна школа через перевантаження навчальних програм і матеріальні 
проблеми не в змозі успішно здійснювати процес фізичного виховання. 
Отже є необхідним пошук альтернативних чи варіативних шляхів 
вирішення цих проблем. У зв’язку з цим, у найближчому майбутньому 
матимуть пріоритет розвитку ті види фізичної культури, які не потребують 
складного обладнання та спеціальних умов. 
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Теоретичні і методичні положення щодо фізичного виховання 
глухих дітей представлені в науково-дослідних роботах вітчизняних і 
зарубіжних науковців. Аналізом проблеми фізичного розвитку осіб з 
порушенням слуху займалися: Р. Д. Бабенкова, М. Г. Байкіна, 
Л. Б. Дзєржинська, А. О. Костанян, В. А Рябічев, Л. В Рябова, 
Ю. Р Сапожніков та ін; дослідженням питань розвитку рухових якостей – 
Є. Н. Абілова, Р. Д. Бабенкова, І. М. Бабій, М. С. Бессарабов, Б. М. айцев, 
Г. Ф. Козирнов, Ю. Н. Комаров, А. О. Костанян, А. В. Мутьєв, 
О. В. Романенко; вивченням різних аспектів розвитку координаційних 
здібностей – В. В. Дзюрич, А. М. Дикунов, В. А. Какузін, Н. П. Лещій, 
І. М. Ляхова, О. І. Форостян. 

Незважаючи на важливість проблеми розвитку здібностей до 
управління рухами глухих дітей, вона й досі залишається недостатньо 
розкритою. 

Поза увагою науковців залишаються питання розвитку здатності 
глухих дітей до управління рухами за просторово-динамічними, 
просторово-часовими та просторово-силовими характеристиками. 

Аналіз наукової і методичної літератури з досліджуваної проблеми, 
ознайомлення з практичним досвідом занять з фізичного виховання у 
спеціальних закладах засвідчив, що позаурочні заняття не відрізняються 
різноманітністю засобів, прийомів і методів від уроків фізичної культури. 
А використання східних оздоровчих гімнастик не застосовується у 
практиці фізичного виховання глухих дітей взагалі, хоча їх всебічний 
вплив на організм людини підтверджено тисячолітнім досвідом.  

Одною з таких видів оздоровчої гімнастки може бути тайцзі-цюань, 
яка впливає на всі системи організму за рахунок повільних, ритмічних 
рухів та ритму дихання. Особливістю цієї гімнастики є те, що кожен рух 
несе своє смислове навантаження (образ), таким чином для глухих дітей 
збільшується пізнавальний простір, який вкладається в рухову дію, що 
дозволяє дітям дуже швидко засвоювати як різноманітні образи так і 
рухові дії.  

Фахівцями з фізичного виховання доведено, що застосування ігрової 
форми навчання дає найкращі результати [Ляхова І. М., Іваненко А. А., 
Крет Я. В. тощо], тому для поєднання цих форм було підібрано відносно 
новий вид тайцзі-цюань з ракеткою і м’ячем, який називається плейстік 
(Playstick). 

Фітнес-гра плейстік здійснюється за допомогою спеціальної ракетки 
та м’ячика, які використовуються в китайській спортивній дисципліні Taiji 
Rouli Qiu (Тайцзі жоули цю). Автор метода – професор Бай Жун (Bai 
Rong), розробив і запатентував його в 1991 році. Цей метод, спрямований 
на розвиток рухової активності людей з обмеженими можливостями, а 
також для всіх бажаючих бути здоровими. В основу метода закладені рухи, 
філософія та принципи тайцзі-цюань. Тайцзі жоулі цю відрізняється від 
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тайцзі-цюань використанням спеціального інвентарю: ракетка зі 
спеціальним еластичним покриттям поля для гри та м’яч частково 
наповнений піском.  

«Фітнес-гра Playstick» розроблена і зареєстрована в 2009 році 
свідотство № 28081 Міністерства освіти та науки України Лаптєвим 
Анатолієм Вікторовичем плейстік (PlayStick) [Play – грати, рухатись, Stick 
– в’язкий, липкий, а також разом, той що тримається поряд (англ.).  

У самій назві присутній секрет гри, який побудований без ударів та 
кидків, по принципу передаючи м’ячика частково наповненого піском 
партнеру, за допомогою спеціальної ракетки. У психології гри від початку 
закладені взаєморозуміння та турбота по відношенню до партнера, гра не 
має підстав до агресії. Самий не травматичний з ігрових видів діяльності. 
Грати можна на будь-якій плоскій поверхні площею від 9 квадратних 
метрів, а також у приміщені висотою від 2,3 метри. Починати засвоювати 
гру може дитина з 6 років . 

До унікальних особливостей плейстік відносяться: 
− кількість гравців не обмежена; 
− можливість грати на свіжому повітрі в будь яку пору року;  
− відсутність кидків та ударів, дозволені лише передачі; 
− оригінальний оргометричний інвентар; 
− можливість грати на обмеженій території; 
− відсутність протипоказань з віком та станом здоров’я; 
− можливість самовдосконалення не обмежена. 
Фітнес-гра плейстік має три спрямованості: 
1. релаксаційно-рекреаційна, проводиться парна або групова гра з 

використанням однієї або двох ракеток у кожного, хто грає та одного або 
декількох м’ячиків одночасно; 

2. реабілітаційно-оздоровча, визначається в комплексах 
індивідуально підібраних вправ в залежності від особливостей і вад в стані 
здоров’я; 

3. спортивно-розвивальна, дозволяє розширити вміння та навички, а 
також вдосконалити рухові якості під час проведення гри, в якій за певний 
час необхідно набрати максимальну кількість балів. 

Рухи та переміщення в грі плейстік розроблені таким чином, що 
результату можна досягти тільки в разі дотримання вимог щодо 
правильної постави та відчуття траєкторії і ритму руху м’яча. Збереження 
правильної постави доводиться до стану звички стояти, ходити, сидіти за 
вимогами гармонії тіла, так званого «золотого перетину» людини.  

Використання вищезазначеного засобу фізичної культури, як 
показали педагогічні спостереження за глухими дітьми середнього 
шкільного віку, які навчаються в спеціальній школі засвідчують про 
ефективність його, щодо корекції та розвитку процесу управління рухами 
глухих дітей середнього шкільного віку, також поліпшують їх якісне 
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виконання рухів за часовими, просторовими та силовими параметрами. 
Заняття з плейстік викликають значну зацікавленість у цих дітей, що 
сприяє розвитку їх творчих здібностей, вміння швидко орієнтуватися під 
час зміни обставин гри, привчають до злагодженої взаємодії з ракеткою і 
м’ячиком, а також з партнером, що у свою чергу розвиває їх 
операціональні вміння, які може бути покладено в основу підготовки до 
життя у соціумі. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕДИТАЦИЯ ПЛЕЙСТИК – ПРОСТОЕ И 
ДОСТУПНОЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

 
Одним из приоритетных направлений валеологии является 

распространение и внедрение общедоступных, недорогих и эффективных 
валеологических методов, способствующих самосовершенствованию, 
укреплению и восстановлению здоровья. 

Одним из таких методов является игра Плейстик (Playstick) (Play – 
играть, двигаться. stick – вязкий, клейкий, а также вместе, держащийся 
рядом, англ.). В основе игры лежат древние восточные оздоровительные 
практики. Игра построена по принципу передачи партнеру мяча, с 
помощью специальной ракетки, без ударов и бросков. 

Игра не имеет возрастных противопоказаний, к тому же стимулирует 
самосовершенствование. Плейстик высокоэффективен, как инструмент 
поддержания устойчивого жизненного тонуса. Освоить навыки этой 
прекрасной динамической медитации может любой человек в любом 
возрасте. Освоение навыков и постижение извечных секретов ловкости, 
пластики, здоровья и гармонии не требует больших материальных и 
временных затрат.  

Для самостоятельного освоения игры Плейстик можно 
воспользоваться японской методикой кайдзэн, которая фокусируется на 
непрерывном совершенствовании любых процессов, а также всех аспектов 
жизни. Основа метода Кайдзен состоит из 5 ключевых элементов: 
аккуратность, порядок, чистота, стандартизирование (систематизация) 
и дисциплина. Философия кайдзен предполагает, что наша жизнь в целом 
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должна быть ориентирована на постоянное улучшение. Применение 
принципов кайдзен способствует развитию и достижению успеха во всех 
сферах деятельности. Известно, что любое новое начинание всегда 
вызывает страх, радикальные способы достижения поставленных целей 
часто неуспешны, потому, что усиливают этот страх. Однако маленькие 
шаги кайдзен смягчают отрицательную реакцию мозга и стимулируют 
творческое мышление. 

Таким образом, для начала освоения Плейстик достаточно 2–5 минут 
в день регулярных занятий дома самостоятельно. К тому же такая 
регулярность по методу Кайдзен вырабатывает привычку уделять время 
своему здоровью, что зачастую люди забывают делать. С приобретением 
навыков игры желание совершенствовать их приходит спонтанно.  

На кафедре валеологии ХНУ им. В. Н. Каразина были проведены 
исследования влияния динамической медитации Плейстик на организм 
человека. В результате исследований было отмечено положительное 
влияние Плейстик на эмоциональную и психологическую сферу человека. 
В процессе игры человеческая психика приходит в умиротворенное 
состояние. Тело получает возможность двигаться гармонично и 
естественно, не напрягаясь и не насилуя себя в стремлении к достижению 
выдающихся спортивных результатов. 

У занимающихся игрой Плейстик наблюдается увеличение 
активности альфа- и тета-ритмов мозга, что соответствует медитативному 
состоянию которое способствует нарастанию спокойного, 
уравновешенного состояния, релаксации. Повышение активности дельта-
ритмов наряду со средней активностью бета-ритмов мозга подтверждает 
наличие медитативного состояния играющих, а, как известно 
медитативное состояние способствует исцелению организма. 

Можно с уверенностью сказать, что динамическая медитация 
Плейстик является мощным средством сохранения здоровья и активного 
долголетия, что позволяет отнести данную игру к валеологическим 
технологиям оздоровления. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Управління будь-яким процесом складається зі збору, збереження, 

оброблення та аналізу інформації, прийняття управлінських рішень та їх 
реалізації. Тому для забезпечення ефективності управління здоров’ям, 
необхідно володіти реальною інформацією не тільки про процеси, що 
формують здоров’я, але й про кінцеві результати їхньої дії за конкретними 
показниками здоров’я популяції та індивіда. 

Здоров’я людської популяції оцінюється медико-статистичними 
показниками (народжуваність, фізичний розвиток, середня тривалість 
життя, захворюваність, смертність тощо). Що стосується здоров’я індивіда, 
то подібними критеріями досі використовуються лише ознаки 
патологічного процесу: якщо вони є – лікар робить висновок, що людина 
хвора, а якщо їх нема – повне благополуччя. 

Хоча при наявності тільки одної альтернативи «здоровий–хворий» 
можуть мати місце мінімум три варіанти станів людини: здоров’я – 
оптимальна стійкість до дії патогенних агентів, фізична, психічна та 
соціальна адаптивність до умов життєдіяльності, які змінюються;  
передпатологічний стан – можливість розвитку патологічного процесу без 
зміни сили діючого чинника внаслідок зниження резервів адаптації;  
патологічний стан.  

Таким чином, гострою сьогодні стоїть проблема формування 
критеріїв здоров’я людини, виходячи із синтезу субстратної, енергетичної 
та інформаційної концепцій розвитку особи, оскільки критеріїв, прийнятих 
у класичній медицині, для ефективного управління здоров’ям недостатньо.  

До кількісних показників здоров’я можна віднести рівень та 
гармонійність фізичного, духовного й інтелектуального розвитку, 
функціональний стан організму, рівень імунного захисту та неспецифічної 
резистентності, наявність якого-небудь захворювання чи дефекту 
розвитку, рівень морально-вольових та вартісно-мотиваційних настанов. 
Ядром структури здоров’я вважають стабільність гомеостазу, а її ступінь 
залежить від рівня адаптивності та саморегуляції організму. Тобто суть 
здоров’я – це життєздатність індивіда, а рівень цієї життєздатності може 
бути кількісно визначений при використанні для цього сучасних методів 
діагностики здоров’я, які б базувалися на глобальних біологічних 
закономірностях.  
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Підвищення ефективності витрат на процеси лікування, реабілітації 
та рекреації вимагають інноваційних підходів до відпрацювання методів та 
принципів діагностики здоров’я людини, нових, більш ефективних, форм 
та технологій оздоровлення, вжиття необхідних заходів щодо підняття 
надійності організму людини, продовження активного періоду її життя 
шляхом раціонального і більш ефективного використання рекреаційних та 
лікувальних природно-ресурсних можливостей України. 

У східній медицині, наприклад, і у давні часи, і сьогодні 
першочергового значення надають неспецифічним лікарським засобам, дія 
яких спрямована не проти збудника або симптомів захворювання, а на 
підвищення резистентності, життєвості організму. Тому лікарськими 
засобами для збереження, відновлення, збільшення кількості та 
підвищення якості здоров’я, а також для продовження життя, мають стати 
засоби, базовані винятково на природних комплексах біологічно активних 
речовин. Природні комплекси речовин завжди дуже складні, якщо у них є 
одна або група речовин найсуттєвішої поживної чи лікувальної дії, то вони 
супроводжуються великим числом супутніх речовин, що сприяють дії 
основних компонент комплексу, послаблюють їхню токсичність та побічні 
ефекти. 

Інтегральним вираженням усіх факторів, що діють на людину, є 
триєдина (сенсорна, вербальна та структурна) інформація. Відомо, що 
організм людини володіє певною пропускною здатністю до сприйняття 
інформації, лімітовані його адаптаційні резерви для захисту від 
несприятливих наслідків різких змін кількості та якості інформації, 
завдяки дії неспецифічних механізмів регуляції, переважно гуморальної 
природи. Тому при частому збільшенні рівня стресорних впливів вище 
оптимального, можуть наступати різного роду збої та відмови у роботі 
систем організму, які у кінцевому підсумку можуть привести організм до 
патологічного стану чи хронічної патології.  

Стресову реакцію організму розглядають як деяку хімічну відповідь 
на інформаційний дисбаланс середовища за сенсорною, вербальною та 
структурною інформацією, де під структурною інформацією розуміють 
взаємодію організму людини з біологічно активними речовинами 
продуктів харчування та ліків, що розглядаються як інформаційні 
структури. Тому надзвичайно актуальною є запропонована Г. Сельє 
концепція реагування організму на шкідливі чинники, яка дає підставу 
розглядати різні фізіологічні та психологічні прояви адаптації організму у 
цілісності та розвитку і яку можна вважати основою методології 
діагностики здоров’я людини. 

Діагностику здоров’я розглядають як вияв на різних стадіях ступеня 
емоційного напруження та стан адаптаційних можливостей організму з 
наступним не медикаментозним відновленням його функцій. Це зумовлює 
необхідність інтенсивного розвитку засобів та систем інтелектуальних 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 163 

технологій, які б розв’язували завдання ранньої діагностики, 
прогнозування і терапії, як надзвичайно чутливі пристрої, що здатні 
самостійно приймати рішення про стани здоров’я людини, вибір 
оптимальних методик профілактичної та відновлювальної терапії. Тому 
пізнання механізмів виникнення та розвитку стресів є сьогодні однією з 
найважливіших соціальних і медичних проблем. 

Для розв’язання завдань діагностики здоров’я необхідно вивчати 
також ті механізми, які надійно захищають людину від емоційних 
перевантажень, щоб знайти всі «слабкі місця» організму, які в умовах 
напруженої діяльності можуть стати порушеними та привести у 
подальшому до хронічних захворювань. Необхідно постійно здійснювати 
експрес-діагностику станів людей у процесі їхньої виробничої діяльності 
та виявляти серед них тих, хто працює з високим рівнем психоемоційного 
напруження і належить до групи «ризику». Діагностику здоров’я 
необхідно проводити для людей різних спеціальностей, різної статі та віку, 
починаючи з дитячого і закінчуючи похилим. Оскільки у зв’язку з 
емоційним перенапруженням, породжуваним низкою конфліктних 
ситуацій, серед школярів зростає число «дорослих» серцево-судинних 
захворювань: вегето-судинна дистонія, стенокардія, аритмія, гіпертонія та 
екстрасистолія, помічено також різницю у реагуванні на стреси залежно 
від статі. 

Вивчаючи «фізіологічну ціну» будь-якої результативної функції, 
можна вивчати індивідуальні задатки суб’єкта до різної роботи, 
передбачати емоційні стреси та їхні небажані наслідки. Йдеться про 
створення істинно профілактичної та відновлювальної форми охорони 
здоров’я, об’єкт якої – практично здорова людина, а головна мета – не 
допустити можливих захворювань винятково природними, 
немедикаментозними профілактичними та відновлювальними заходами, 
які б включали комплекси бальнеологічного, соціального, гігієнічного та 
фізіотерапевтичного характеру. 

З метою вибору адекватних методів, моделей та алгоритмів оцінки, 
аналізу і прогнозування надійності організму, кількості та якості його 
здоров’я, пропонується вибрати для дослідження систему «людина – 
середовище», де стресорами можуть виступати будь-які з емоційних, 
фізіологічних, фізичних чи хімічних впливів (нехай це радість, печаль, 
горе, хвилювання, больові подразнення, зміни атмосферного тиску, 
космічної радіації, вологості середовища, приймання ліків, навіть проста 
фізіотерапевтична процедура тощо), підвищення активності яких 
приводить у дію механізм стресу. Правомірним тут можна вважати пошук 
таких методів діагностики здоров’я людини, які б давали змогу 
інтегрально судити про стани організму на різних стадіях його адаптації до 
умов зовнішнього середовища. 
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АППАРАТ КСК-БАРС: КОМПЛЕКСНЫЙ И СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД К ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

 
Количество только известных болезней в мире перевалило за 

несколько десятков тысяч и классическая медицина, страдая узкой 
специализацией, с ними не справляется, несмотря на несомненные успехи. 

Врач на приеме не видит всех проблем организма и чтобы принять 
нужное решение ему необходимо отправлять пациента на дополнительные 
консультации и собрать анализы.  

Даже при удачно выбранной процедуре лечения далеко не всегда 
удается получать устойчивый положительный эффект. И это уже не вина 
врача, потому, что причина находится за пределами его возможностей. 

Современный человек живет в условиях электромагнитного смога, 
нарушенной экологии, токсинов, радиоактивных загрязнений, влияния 
патогенных зон, питается нездоровыми продуктами, пьет некачественную 
воду и находится в состоянии постоянно нагнетаемого психологического 
стресса. Аллергические реакции стали обыденным явлением. Если не 
обращать на всё это внимания, сложно рассчитывать на устойчивый 
положительный результат излечения хотя бы от одного конкретного 
заболевания.  

Выход видится в том, что медицина должна быть переориентирована 
на процессы профилактики и оздоровления всего организма, а не 
выхватывать и лечить отдельные болезни в уже достаточно развитой 
стадии. Такой подход сэкономит средства не только государству, но и 
конкретному человеку, который заведомо не попадет в неожиданно 
неприятную ситуацию.  

Квалифицированный врач сможет решать большинство проблем 
пациента, если его вернуть к истокам – целостной (холистической) 
медицине и обеспечить аппаратурой, позволяющей увидеть сразу 
состояние всего организма, чтобы определить причины сбоя в его работе и 
устранить их не создавая других. 

В последние десятилетия достижения квантовой физики по 
изучению волновых процессов в живых организмах позволили создать ряд 
технических устройств, дающих возможность считывать 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:air@air-med.dp.ua;
mailto:kizhaev@gmail.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 165 

энергоинформационные сигналы организма на клеточном уровне, 
обрабатывать их и оказывать обратное корректирующее воздействие на 
человека с целью достижения лечебного эффекта.  

В основу метода КСК-БАРС заложен комплексный системный 
подход и принцип восточной медицины: «Лечить больного, а не болезнь». 
Работа аппарата основана на многозональном спектральном исследовании 
свойств биологических объектов и их компенсаторной коррекции. Органы 
и системы организма имеют индивидуальные частотные характеристики, 
отличающиеся в состоянии нормы и патологии. Сравнив их по спектрам 
(здоровые, патологически измененные ткани, инфекционные агенты) 
можно выявить патологию, ее возбудителя и скорректировать 
патологический процесс, используя спектральное воздействие [1, 2].  

Некоторые примеры из практики врача-оператора КСК-БАРС [2]: 
Пациентка 23 лет обратилась с жалобами на сыпь по всему телу, 

легкий зуд, склонность к запорам.  
При обследовании удалось обнаружить: изменения в толстом 

кишечнике; отсутствие нормальной флоры в кишечнике (избыток 
аэробной кишечной палочки, золотистого стафилококка); в 
психологических проблемах – стресс, депрессия; большое количество 
аллергенов (кошачья шерсть, перо подушки, домашняя пыль, апельсины, 
белок куриного яйца и др.). Из анамнеза выяснилось, что у пациентки 
накануне был стресс – сократили с работы и после применения красителя 
для волос появилась сыпь на голове. 

Лечение аппаратом КСК БАРС проводилось в два этапа по 4 сеанса с 
периодичностью 1 раз в неделю и 2-х недельным перерывом: применяли 
программы «детоксикация», «дренажи»; лечение дисбактериоза, с 
последующей нормализацией работы толстого кишечника; исключение 
аллергенов; активное восстановление структуры кожи. Также оказывалось 
частотное воздействием свойствами витамина А и недостающих 
микроэлементов. Пациентка придерживалась рекомендаций в питании. 

После завершения 2-го этапа лечения пациентка дважды приезжала 
на контроль 1 раз в месяц: сыпь и зуд исчезли, самочувствие хорошее. 

Пациент С. 32 года обратился с жалобами на головные боли, 
слабость, скачки артериального давления, нарушение сна, набор лишнего 
веса. Из анамнеза выяснено, что 3 года назад пациент работал на вредном 
производстве, где не соблюдались санитарно-гигиенические нормы. 

При обследовании на аппарате КСК-БАРС обнаружено наличие в 
организме тяжелых металлов, отягощение лимфы, изменения в печени и 
желчном пузыре, почках, предстательной железе, наличие возбудителей 
(трихомонада, хламидии). 

Кроме лечения вышеперечисленных органов и обезвреживания 
инфекций, на каждом сеансе проводилась активная дезинтоксикация всего 
организма, подключалась дренажная система, частотная аллопатия и 
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гомеопатия. Сеансы проводились 1 раз в неделю с соответствующей 
коррекцией в питании, режиме и качестве питья, исключением 
выявленных аллергенов. С 3-го сеанса самочувствие значительно 
улучшилось, пациент начал терять в весе и за два месяца лечения сбросил 
6 кг, с 4-го сеанса стало нормализоваться артериальное давление. От 
наличия тяжелых металлов удалось избавить только после 7-го сеанса. 
Применялась частотная аллопатия и гомеопатия, работа с 
психологическими проблемами. После 8 сеансов информационно-
волновой коррекции приезжал на контроль 1 раз в месяц еще в течение 3 
месяцев. Сейчас жалоб нет. 

Пациентка Д. 60 лет, шесть лет назад оперирована по поводу рака 
молочной железы. Облучение и химиотерапию не проводили, т.к. были 
плохие анализы крови. Обратилась с жалобами на слабость, быструю 
утомляемость, повышенную потливость, страх рецидива. Во время 
обследования на КСК-БАРС ракового заболевания не выявлено. Выявлено: 
аспергиловый грибок в левой молочной железе, общая геопатогенная 
нагрузка, влияние сетки Хартмана, сниженные резервы адаптации, 
психологические проблемы (стрессы, депрессия, влияние энергии 
большого города), недостаток витаминов группы А и В. 

Пациентка лечилась полтора месяца аппаратом КСК-БАРС (1 раз в 
неделю) и переехала из города в сельскую местность. Стала больше бывать 
на свежем воздухе, посещать церковь. За время лечения резервы адаптации 
и фон настроения повысились, страхи ушли, содержание витаминов в 
организме сбалансировалось, избавилась от аспергилового грибка.  

Снятие геопатогенной нагрузки на организм резонансными 
препаратами значительно улучшило ее состояние. 

Таким образом, лечебно-диагностические возможности комплекса 
КСК-БАРС позволяют без дополнительных исследований и анализов 
установить причины дисбалансов и устранять их без применения 
медикаментов, не нарушая физиологию организма, путем коррекции 
собственного электромагнитного  поле человека. Аппарат позволяет также 
контролировать динамику оздоровления. Одна из главных задач врача-
оператора КСК-БАРС состоит в том, чтобы «расшевелить» организм и 
заставить его перейти в активный режим самовосстановления.  
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МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КОЛЬОРУ 
 

Стан здоров’я студентів є актуальною проблемою сучасного 
суспільства. Успішна підготовка висококваліфікованих кадрів, що 
забезпечують стійкість економічного розвитку держави, тісно пов’язана зі 
збереженням і зміцненням здоров’я, підвищенням працездатності 
студентської молоді.  

Відхилення у стані здоров’я визначаються медиками майже у 90% 
студентів, серед яких більше половини мають незадовільний фізичний 
стан [1]. Дане явище асоціюється з низкою об’єктивних і суб’єктивних 
причин: низьким економічним рівнем життя більшої частини студентів; 
умовами навчальної діяльності, відсутністю механізмів, що стимулюють 
формування в учнів здорового способу життя; зниженням у студентів 
інтересу до гармонії духовного і фізичного джерел особистості. Багато в 
чому це обумовлено й тим, що існуюча система освіти не розглядає 
збереження та покращання стану здоров’я як один з пріоритетів своєї 
діяльності, в результаті чого організація та зміст освіти ведуть до його 
погіршення у всіх учасників освітнього процесу. Наведені дані свідчать 
про те, що сформувати, зберегти і зміцнити здоров’я кожного студента в 
період вузівської освіти, на який припадає «пік» функціонального 
дозрівання організму, стабілізації всіх його систем, – найважливіше 
завдання кожного вузу, поставлене сьогодні суспільством, державою і 
народним господарством [1].  

Згідно сучасним дослідженням, серед загальної кількості студентів, 
до моменту здобуття вищої освіти, здоровими залишаються тільки 6%, 
близько 45-50% студентів на момент випуску мають функціональні 
відхилення, 40-60% – хронічні захворювання, а третина – випускаються з 
обмеженнями у виборі професії [2]. 

Сьогодні гостро стоїть питання про необхідність впровадження 
універсальних нових підходів до оздоровлення, які будуть цікаві, 
економічні і ефективні. Одним з валеопiдходiв у цьому контексті може 
виступати оздоровлення кольором. 

Оздоровлення кольором – метод впливу кольором з метою 
відновлення діяльності організму. У літературі розглядаються такі методи 
оздоровлення за допомогою кольору[3, с. 19]: 
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• кольорова імпульсна терапія; 
• ірідофототерапія; 
• латеральна терапія; 
• хромопунктура; 
• кольорова аутосуггестія (кольорова медитація); 
• лiтотерапiя. 
Кольорова імпульсна терапія – немедикаментозний метод лікування, 

що здійснюється апаратами кольорової імпульсної терапії, призначеними 
для бiоритмiчної стимуляції зорового аналізатора світлом різної довжини 
хвилі, впливаючи на психоемоційний та соматичний стан через центральну 
і вегетативну нервовi системи. 

Основна дія – біорезонансний вплив світла на енергетичні центри, 
які посилюють дію на підпорядковані їм органи і системи [4, с.20]. 

Ірідофототерапія – це метод трьох напрямків: iрiдологiї, 
кольоротерапії і рефлексотерапії. Відповідно до давньої китайської 
філософії, в організмі людини кожен орган в здоровому стані має своє 
забарвлення. Отже, і лікувати цей орган необхідно його ж кольором. 
Враховуючи, що на райдужці знаходяться проекції усіх життєво-важливих 
органів, впливаючи на потрібний сектор кольором «здорового органу» 
можна коригувати його енергетичну структуру, стимулювати процеси 
внутрішньої регуляції. 

В ході сеансу спеціальним апаратом проводиться вплив на певний 
сектор райдужної оболонки тривалістю від 30 секунд до 1,5 хвилин. 
Апарати, що використовуються для ірідофототерапіі в медичних 
установах, досить складні. Вони програмуються так, щоб випускати 
спалахи світла певної тривалості через задані проміжки часу. 

Латеральна терапія – це метод лікування, в основі якого лежить 
спрямований вплив на зони головного мозку різними подразниками, що 
мають збудливу або пригнічуючу активність півкуль. 

Латеральна терапія використовує вплив на рефлексогенні зони 
півкуль мозку електричним струмом низької або високої частоти 
(нейростімуляція) світлом, звуком, електромагнітним полем. Даний вид 
впливу спирається на концепцію уразливості мозку, різної ролі півкуль у 
формуванні неврогенних, психоневрологічних відхилень, потягу до 
алкоголю, емоційних порушень. Метод нейростимуляціі заснований на 
стимуляції аферентних зон правої або\та лівої півкуль субсенсорним 
імпульсним струмом низької частоти (від 1 до 30 Гц). 

Хромопунктура – це спосіб впливу кольором на проекцію органів, 
тобто на задіяні біологічно активні точки, розташовані на шкірі людини. 
Хромопунктура відрізняється відсутністю хворобливих і неприємних 
відчуттів під час проведення процедури. Застосовується лазерне 
обладнання, що дозволяє створювати різнокольорові промені, а також 
прилад зі світловими фільтрами. Правильний кольоровий вплив 
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врівноважує ферментну систему, зміцнює імунітет, сприяє усуненню 
тривожності, допомагає поліпшити сон, настрій, приводить в норму 
функції печінки і нирок [3]. 

Ще одним методом оздоровлення кольором є кольорова аутосугестія 
(кольорова медитація). Сутність цього прийому полягає в послідовному 
тренуванні процесів уяви [6]. У процесі медитації здійснюється поступове 
переміщення  проекцій візуальних образів на себе, визначених кольорових 
уявлень, які підказуються сугестологом. Одночасно стимулюються 
асоціативні процеси специфічної спрямованості: «колір – емоційні 
відчуття», наприклад, помаранчевий – відчуття тепла, розслаблення; 
чорний – загальна тривога тощо. 

Літотерапія – це один із способів відновлення органів шляхом 
приведення їх вібрацій в правильний діапазон. Кожен мінерал має свій 
вібраційний діапазон так само, як i орган людського організму має свої 
вібраційні характеристики. Величезний вплив на людський організм має і 
колір мінералу. Відбувається це завдяки довжині кольорової хвилі, яку 
вловлює людське око і по нервовим імпульсам передає в мозок. Під час 
хвороби, стресу, ослабленого стану енергетичні вібрації організму 
блокуються, затихають. Відновити їх допомагають коштовні й 
напівкоштовні камені, налаштовуючи його на потрібну енергетичну 
хвилю. 

Чимале значення має і мінеральний склад каміння, який багато в 
чому залежить від віку, регіону зародження, клімату, впливу магнітних 
полюсів, складу ґрунту. Ось чому камені однієї групи можуть давати 
різний терапевтичний ефект. 

На нашу думку, у контексті оздоровлення студентів 
найдоступнішими  виступають кольорова аутосугестія та лiтотерапiя. Це і 
економічна складова, і можливість застосування методів не відвідуючи 
спеціалізованих закладів, і наявність зручного особистого часу для їх 
використання. 
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ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЁЗА В УКРАИНЕ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 

Постановка проблемы. Ежегодно во всем мире болеет туберкулезом 
более 10 млн. человек- 8 тысяч ежедневно, 3 миллиона из них умирает.Это 
больше, чем от СПИДа, малярии, гриппа и других инфекций вместе 
взятых. Эксперты ВОЗ прогнозируют, если эпидемию не взять под 
контроль, то к 2020 году число тубинфицированных людей достигнет 2 
млрд., из которых 150 млн. заболеют и 36 млн. умрут. 

Ежедневно в нашей стране туберкулезом заболевают около 90 
человек и 30 умирают, большую часть из которых (80%) – при адекватном 
лечении можно было бы спасти. Инфицированность взрослых украинцев 
туберкулезной бациллой достигла 100%, школьников – 30–40%, 
подростков – 50–70%.  

Цель работы: изучение заболеваемости на туберкулёз и пути 
решения данной проблемы. 

Основными причинами распространения туберкулеза в нашей стране 
являются: низкая эффективность вакцинации и ревакцинации БЦЖ, 
неудовлетворительное питание и низкий уровень жизни, невыполнение 
программ отселения больных из общежитий и густонаселенных квартир.  

Основным «рассадником» туберкулезной инфекции традиционно 
считаются тюрьмы, где в условиях далеких от комфорта, у многих 
открытая активная форма туберкулёза. Неадекватность лечения и 
скученность людей превращают тюрьмы в «машину по производству и 
рассеиванию» инфекции. Выходя на свободу, заключенные активно 
вовлекают остальных граждан в туберкулезный круговорот. Подсчитано, 
что каждый «туберкулезник» в состоянии заразить в течение года до 20 
человек. 

За последние 7 лет заболеваемость туберкулезом среди медицинских 
сотрудников возросла в 1,5–2 раза, также превратив их в главную группу 
риска. Это очень важная проблема для каждого, кто, дав клятву помогать 
больным туберкулезом, ежедневно общается с массой больных, подвергая 
себя высокой степени риска заражения, но при этом, не имеет никакой 
гарантированной защиты – ни законодательной, ни моральной, ни 
материальной. В Украине 3207 врачей-фтизиатров, большинство из них 
пенсионного возраста, число врачей этой специальности за последние 10 
лет сократилось более чем на тысячу человек. Врач-фтизиатр – профессия 
не престижная, а значит, вымирающая. В советские времена фтизиатры 
имели массу льгот и более высокую зарплату. Сейчас подобным 
отношением государство их не балует и, само собой разумеется, пациенты 
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тоже, поскольку они преимущественно представляют низшие социальные 
слои. Выпускники медицинских вузов стремятся стать 
дерматовенерологами, гинекологами, стоматологами, у которых более 
высокие материальные доходы 

Туберкулез, как инфекционная болезнь, идет в ногу с ВИЧ, который 
резко подавляя иммунитет, открывает путь туберкулезным бациллам. 
Основная защита от обеих инфекций – самоконтроль, тестирование. 
Возбудитель заболевания - палочка Коха. 

Главным источником инфекции, в основном, являются больные с 
открытой формой туберкулеза. Согласно статистике, из десяти 
инфицированных, заболевает только один. Туберкулезом болеют и 
животные, бацилла может передаваться человеку с зараженным мясом, 
молоком, кисло-молочными продуктами, рыбой. Даже мухи и тараканы 
могут стать переносчиками туберкулеза. Туберкулёз можно подхватить и в 
быту, через предметы или вещи, посуду, принадлежащие больному. 

Сама же бацилла не разделяет людей на богатых и бедных, на 
необеспеченных и обеспеченных – ей в принципе все равно кого поражать. 

А вот постоянная нехватка времени, несбалансированное  питание, 
стрессы, перенесенные заболевания, алкоголь, табак ставят в группу риска 
и вполне самодостаточного человека среднего или даже высшего класса. 
Заболевание развивается при снижении иммунитета, в следствии тяжелой 
работы. По статистике 80–90% взрослого населения сталкиваются в жизни 
с палочкой Коха. Ослабление иммунной системы – и палочка даст о себе 
знать. Наиболее часто туберкулезом болеют люди среднего возраста и 
пенсионеры[3]. 

Врачи чаще всего наблюдают туберкулез легких – примерно в 85% 
случаев, но приходится сталкиваться и с туберкулезом глаз, костей, кожи, 
кишечника, молочных желез, мочеполовой системы и т.д.  

Основные симптомы заболевания: резкое похудение, длительный 
кашель, слабость, недомогание, бледность, одышка, боль в груди, 
обильное потовыделение, харканье кровью. Если хотя бы один из 
симптомов присутствует более 3-х недель, стоит обратиться к врачу-
фтизиатру.  

Страхи можно легко рассеять, а туберкулез (при его наличии) 
эффективно вылечить, если посетить флюорографический кабинет 

При своевременной диагностике туберкулез лечится, в среднем, от 6 
до 12 месяцев. Однако самих лекарств здесь недостаточно – поэтому 
больным приписывают средства для укрепления иммунитета, 
физиотерапию, специальные упражнения, диеты, санитарно-курортное 
лечение.  

Очень важно помнить, чтобы не заболеть туберкулезом, необходимо 
следить за питанием (есть мясо, морепродукты, рыбу, яйца и т.д.), 
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стараться избегать лишнего контакта с больными, а в случае контакта 
обратится к фтизиатру[1]. 

В настоящее время снизился уровень санитарно-просветительской 
работы и формирования культуры. Больные должны соблюдать права 
окружающих, своевременно лечиться, не кашлять в общественном 
транспорте, а если кашлевой рефлекс не удается сдержать, прикрывать рот 
платком. Врачебные инструкции и этика предписывают сплевывать 
мокроту в баночки с дезинфекционным раствором. Но кто видел у нас 
кашляющих людей с баночками для сбора мокроты, равно как и 
владельцев собак с совочками для сбора экскрементов своих любимцев? 
[2] 

Профилактические меры должны проводятся во всех очагах. 
Первоочередным мероприятием является госпитализация больного. После 
стационарного лечения больных направляют в санаторий (бесплатно). 
Комплексный план борьбы с туберкулезом включает: укрепление 
материально-технической базы, обеспечение необходимыми кадрами и 
повышение их квалификации, проведение мероприятий, направленных на 
уменьшение туберкулезной инфекции и предупреждение ее 
распространения среди здорового населения, выявление больных и их 
лечение. 

Необходимо помнить, что туберкулез относится к контролируемым 
инфекционным заболеваниям и проведение своевременных мероприятий 
по профилактике туберкулеза позволяет добиться уменьшения 
распространенности этого опасного заболевания. 

Таким образом, я думаю, что для создания распространения этого 
серьёзного заболевания должны быть предприняты определённые шаги на 
центральных и местных уровнях. Необходимо повышать информационную 
осведомлённость населения путём создания тематических телевизионных 
и радиопередач, разрабатывать и проводить беседы в учебных заведениях с 
учащимися и родителями, оформлять специальные уголки здоровья в 
медицинских учреждениях, своевременно проводить вакцинацию 
населения и разъяснительные беседы медицинскими работниками. 
Проведение реформ в медицине позволит обеспечить бесплатную 
профилактику туберкулёза и поможет сократить его распространение. 
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АППАРАТ КСК-БАРС: МОНИТОРИНГ КОГНИТИВНЫХ 
ДИСФУНКЦИЙ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Одним из проявлений возрастных изменений у пожилых людей 

является нарушение когнитивных (высших мозговых) функций организма, 
что может выражаться в потере способности адекватно воспринимать, 
перерабатывать и анализировать информацию, нарушении памяти, речи, 
двигательных навыков и др.  

В целом эти процессы связаны с деятельностью головного мозга и 
наблюдаются в норме у человека после 50 лет, а также как осложнения, – в 
послеоперационном периоде [1]. Но именно возраст является самым 
сильным и независимым фактором риска. 

При локальных поражениях коры головного мозга обычно могут 
иметь место монофункциональные нарушения (например, после инсульта 
или черепно-мозговой травмы), а в пожилом возрасте – 
полифункциональные, связанные с развитием хронических заболеваний 
[2]. 

Прогрессирующая трансформация легких или умеренных 
когнитивных нарушений в тяжелые – может свидетельствовать о 
заболевании головного мозга и, в перспективе, привести к деменции [3]. 
Основой механизма этого процесса становятся нарушения взаимодействия 
в работе коры головного мозга и подкорковых структур.  

Распространенность легких когнитивных нарушений среди лиц 
старше 65 лет достигает 10%, и у 10–15% из них в течение года возникает 
развернутая клиническая картина болезни Альцгеймера [4]. 

Когнитивные дисфункции создают проблему не только самому 
больному, ограничивая его социальные возможности, но и остаются 
актуальными в плане поиска новых и более эффективных лечебно-
диагностических средств и методов их коррекции. 
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Обычно для оценки состояния пациента и в зависимости от тяжести 
заболевания проводятся тесты, назначаются лабораторные исследования, 
компьютерная и магниторезонансная томографии, ЭЭГ и др. 

Нами для выявления когнитивных нарушений у людей пожилого 
возраста апробирован метод многозонального спектрального исследования 
свойств биологических объектов при помощи аппарата КСК БАРС [5, 6].  

В базе аппарата состояние когнитивных функций отражают спектры 
индукционных программ: управления состояниями; развития деловых,  
творческих, созерцательных способностей; запоминания; обучения; 
ситуационного моделирования; прояснения разума; церебральная 
программа. А также программы, которые позволяют выявить состояние и 
причины стресса и депрессии. Контроль можно осуществлять по 
показанию к применению некоторых гомеопатических и аллопатических 
препаратов, а также по состоянию структур головного мозга. 

Проведено обследование 22 пожилых пациентов двух возрастных 
групп. Состав групп, их возрастная характеристика и результаты 
обследования приведены в таблице.  

Таблица – Результаты исследования когнитивных нарушений   
Показатель Группа А Группа Б 
Всего пациентов 10 12 
Средний возраст, лет 55-60 62-67 
Пол, мужчин/женщин 6/4 6/6 
Нарушения и ослабление способностей: 
к ситуационному моделированию  
деловых 
творческих 
созерцательных 
запоминания 
обучения 

 
3 
4 
3 
5 
3 
4 

 
3 
4 
4 
5 
4 
4 

Проявление признаков депрессивных состояний 7 7 
Полученные результаты указывают на то, что в обеих возрастных 

группах у пациентов наблюдаются легкие или умеренные когнитивные 
нарушения, что чаще всего ведет к снижению деловых и созерцательных 
способностей и способности к обучению. Также обращает внимание то, 
что указанные изменения сопровождаются явлениями депрессивного 
характера. 

Мониторинг когнитивных дисфункций в процессе комплексного 
обследования аппаратом КСК БАРС позволил на ранней стадии выявить 
возникшие отклонения в работе организма, установить их причины и 
проводить информационно-волновую коррекцию состояния пациента.  
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АНЖЕЛЕТИКА – НОВАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Согласно современным научным представлениям, организм человека 

представляет собой сложноорганизованную систему многочисленных и 
тесно взаимосвязанных элементов, объединенных в несколько 
структурных уровней. Эти уровни правильнее было бы называть уровнями 
организации, так как они находятся в соподчиненных отношениях.  
Взаимосвязанная и нормальная жизнедеятельность всех составных частей 
организма человека возможна только при условии сохранения 
относительного физико-химического постоянства его внутренней среды, 
которая включает три компонента: кровь, лимфу и межтканевую жидкость, 
непосредственно омывающую клетки. Потребность в движении является 
одной из главных особенностей организма. Физические упражнения 
оказывают тонизирующее и нормализующее влияние на организм, 
совершенствуя нейроэндокринную регуляцию способствуя нормализации 
моторно-висцеральных рефлексов. Дозированное движения стимулирует, 
улучшает все функции организма, в частности, укрепляет нервную 
систему. В свою очередь нервная система, укрепившаяся и 
усовершенствовавшаяся под влиянием движений, оказывает 
тонизирующее действие на весь организм в целом, что помогает 
ликвидации болезненного процесса.  

Болезнь и здоровье являются формами жизни со всем присущим ей 
многообразием. Болезнь – это реакция организма на действие вредных для 
него факторов, характеризующаяся ограничением приспособляемости и 
жизнедеятельности. Главное биологическое назначение болезни состоит в 
мобилизации защитных и приспособительных механизмов организма. В 
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преамбуле устава Всемирной организации здравоохранения здоровье 
определяется, как «состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только отсутствием болезней и 
физических дефектов». С учетом социальной сущности человека, здоровье 
определяется и как жизнь трудоспособного человека приспособленного к 
изменениям окружающей среды. К этому еще следует добавить, что 
максимально возможный диапазон приспособления может быть 
значительно расширен благодаря здоровому образу жизни. 

Цель настоящего сообщения состоит в представлении новой 
оздоровительной гимнастики, разработанной в санатории «Берминводы» 
физреабилитологом Анжелой Беззубовой и запантенованой в Украине, как 
оздоровительный комплекс «Анжелетика». 

В основу данного валеологического комплекса положено 
восстановление физиологического гармонизирующего действия дыхания и 
двигательной активности на функциональные возможности различных 
органов и тканей. Акцент действия определяется индивидуальными 
потребностями организации человека. Как известно, опорно-двигательный 
аппарат человека включает в себя костную и мышечную системы. С его 
деятельностью связана одна из ведущих функций всего живого-движение. 
Нет ни одной формы человеческой деятельности, которая протекала бы без 
движений, движения являются важнейшим фактором нормального 
существования человека. Таким образом, мышечная работа оказывает 
широкое активизирующее влияние на все стороны жизнедеятельности 
организма, что имеет большое физиологическое значение: поддерживается 
высокая функциональная активность всех физиологических систем, 
значительно повышается общая реактивность организма и его иммунные 
качества, увеличиваются адаптационные резервы. Наконец, как уже 
указывалось, движения являются необходимым фактором нормального 
физического и психологического развития человека. 

Органы дыхания имеют большое физиологическое значение. С их 
помощью в организм поступает кислород, необходимый для процессов 
окисления, и выделяется диоксид углерода, являющийся конечным 
продуктом обменных процессов организма. Потребность в кислороде для 
человека является более важной, чем потребность в пище или воде. Без 
кислорода человек погибает в течение 5–7 минут, в то время как без пищи 
он может прожить до 60 дней, а без воды – до 7–10 дней. В процессе 
дозированной тренировки специальные физические упражнения, 
совпадающие с фазами дыхания (движение рук, ног, туловища), становятся 
условным раздражителем дыхательного центра и рефлекторно вызывают 
учащение и углубление дыхания. Экспираторная отдышка, возникающая 
на почве спазма бронхов, может уменьшиться или полностью 
ликвидироваться при помощи таких упражнений.  
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Механизм оздоровительного действия физических упражнений 
заключается в восстановлении здоровья и работоспособности организма и 
нормализации всех его функций. Физические упражнения активизируют 
различные функции, способствуют ликвидации двигательных расстройств. 
Выполнение правильно и точно дозированных физических упражнений 
способствует нормализации вегетативных функций организма, 
восстановлению двигательных качеств, оптимальному функционированию 
всех систем организма во время мышечной работы и ведет к нормализации 
всех функций организма в целом. С этой целью используются, например, 
физические упражнения, которые совершенствуют двигательные качества 
(координацию движений) или функцию органа (перистальтику 
кишечника). Они дозируются таким образом, чтобы оказывать 
тонизирующее воздействие, то есть нагрузки в них должны постепенно 
возрастать. Такая тренировка вызывает приспособление организма к 
увеличивающимся физическим нагрузкам за счет совершенствования 
функций регуляторных и вегетативных систем и опорно-двигательного 
аппарата, то есть ведет к нормализации всех функций организма в целом. 

Оздоровительное влияние физических упражнений на организм 
человека известно с глубокой древности. На их большое значение для 
борьбы с болезнями продления жизни указывают многие поколения 
греческих врачей и философов в своих произведениях и высказываниях. 
Так, Аристотель говорил: «Жизнь требует движения…» «Ничто так не 
истощает и не разрушает человека, как длительное физическое 
бездействие». 

В методике подбора упражнений в Анжелетике преобладает принцип 
постепенного прироста тренирующих нагрузок, причем в той мере, в какой 
это нужно для трудовой деятельности, общего подъема уровня 
функциональных возможностей организма, укрепления и сохранения 
здоровья. В Анжелетике нет никаких универсальных количественных норм 
прироста нагрузок, поскольку границы целесообразного увеличения и 
динамика их зависят от многих переменных обстоятельств, в том числе от 
реально складывающегося суммарного объема нагрузок и режима занятий 
физическими упражнениями в индивидуальном образе жизни. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕСА В ДЮСШ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

На современном этапе развития нашей страны и всех сторон ее 
общественной жизни растет интерес граждан к физической культуре и 
спорту. Развитие спорта и физической культуры на данном этапе 
опирается на детско-юношеский спорт, который предусматривает 
привлечение детей и юношей к соответствующим специализациям. 
Возрастает роль детско-юношеских спортивных школ в формировании 
двигательных навыков у детей в период обучения в средне-
образовательных школах, лицеях, колледжах и т.д. в связи с 
недостаточным местом здорового образа жизни и физической культуры в 
жизни отдельного человека. Исходя из того, что далеко не все учащиеся 
ДЮСШ из групп начальной подготовки перейдут в группы 
предварительной базовой подготовки и специальной базовой подготовки 
увеличивается роль закладки базовых двигательных навыков, которые в 
дальнейшей жизни сможет применять каждый человек для улучшения 
общего состояния здоровья. 

Целью является углубление методологического исходного 
представления о взаимосвязи детского спорта, физической культуры  и 
здорового образа жизни.  

Методы исследования: теоретический анализ научно-методической 
литературы, анализ законодательной базы ДЮСШ, педагогическое 
наблюдение. 

Детско-юношеские спортивные школы функционируют на 
основании «Положения о детско-юношеские спортивные школы», 
утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 5 ноября 
2008 г. № 993 [3]. 

Целью создания этой формы учебного заведения спортивного 
профиля является обеспечение развития способностей молодежи в 
избранном виде спорта, который в установленном порядке является 
признанным в Украине. Система спортивно-тренировочного процесса 
подчинена созданию необходимых условий для гармоничного воспитания 
молодежи. Это включает физическое развитие, полноценное оздоровление, 
содержательный отдых и досуг детей и молодежи, приобретения навыков 
здорового образа жизни. Этот процесс организован для самореализации  
природных личностных задатков для подготовки спортивного резерва 
сборных команд Украины. 
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Детско-юношеский спорт в Украине представляет сложную 
динамическую систему, где особое место занимают спортивные школы, 
как основа формирования здорового образа жизни подрастающего 
поколения, а также один из компонентов системы подготовки спортивного 
резерва [2]. Как указано в п. 3 статьи 12 Закона Украины «О внешкольном 
образовании» спортивные школы относятся к внешкольных учебно-
воспитательных учреждений могут функционировать в форме детско-
юношеских спортивных школ, физкультурно-спортивных клубов по месту 
жительства, физкультурно-оздоровительных клубов инвалидов [1]. 

Возраст занятий в детских спортивных школах и секциях совпадает с 
периодом стремительного роста и развития организма. На глазах у тренера, 
согласно периодизации возрастных этапов, происходит превращение 
ребенка в подростка, подростка в парня (девушку), затем формируется 
взрослый, биологически зрелый человек [4]. 

В процессе физического воспитания человек приобретает 
разнообразные необходимые ему двигательные навыки и умения. 
Спортивная тренировка – наиболее мощное средство воздействия на 
организм, способствующее развитию его функциональных возможностей, 
повышению общей и специальной работоспособности. Функциональные 
возможности организма расширяются в процессе спортивной тренировки 
по механизму формирования и закрепления, новых условно-рефлекторных 
связей, которые лежат в основе морфологических и функциональных 
изменений, наступающих в организме при систематических занятиях 
физическими упражнениями. Чем разнообразнее средства и методы, 
применяемые в процессе тренировки, тем шире возможности 
приспособления человека к окружающей обстановке, тем совершеннее его 
двигательная деятельность, тем больше она соответствует постоянно 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды [6]. 

Для гармонического развития подрастающего поколения важное 
значение имеет поступательное развитие физических качеств (быстроты, 
силы, гибкости, выносливости и ловкости), которые на разных этапах 
роста организма проявляются неодинаково. Исследование уровней 
развития и закономерностей проявления этих качеств у детей различного 
школьного возраста поможет преподавателям физического воспитания и 
тренерам более эффективно строить педагогический процесс. Основные 
физические качества всегда проявляются в единстве и взаимосвязи. В 
процессе физического воспитания развитие одного качества влечет за 
собой развитие другого. Например, при развитии силы в значительной 
степени развивается быстрота и наоборот, о чем говорят данные 
многочисленных исследований[5]. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ЕЛЕМЕНТИ СУЧАСНИХ ОЗДОРОВЧИХ СИСТЕМ В ПІДГОТОВЦІ 
ВЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ШКОЛЯРІВ 
 
Актуальність. За даними ВОЗ с кожним роком середня тривалість 

життя людини повинна збільшуватись більше чим на місяць. При чому 
повинно збільшуватись не час і тривалість хворобливого стану, а час 
здорового існування індивіду. Затрати на медичне обслуговування найбільше 
зростають – 2-3 роки до смерті не залежно від віку людини. І чи стануть вік і 
захворювання близнюками в значній мірі залежить від нас [1]. 

В той же час на нас навалюється великий потік інформації не лише про 
нові сучасні перевірені практикою системи оздоровлення, але і про 
псевдонаучні сенсації суть яких спрямовано до матеріальної вигоди їх 
авторів. Розібратись у вирі інформації покликані в першу чергу фахівці з 
фізичного виховання починаючи з шкільної лави і підтримуючи ці знання у 
вищому навчальному закладі. 

Такий стан речей спонукав нас до вивчення проблеми підготовки 
майбутніх педагогів до фізичного виховання підростаючого покоління. 
Мова йде про вчителів-предметників які в майбутньому будуть мати 
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безпосереднє відношення до фізичного виховання учнів у ролі класних 
керівників, організаторів виховної роботи, завучів та директорів шкіл. 

Метою нашого дослідження було обґрунтування включення у 
навчальний курс фізичне виховання для майбутніх вчителів-предметників 
елементів сучасних оздоровчих систем. 

Об’єктом дослідження є процес професійної підготовки студентів 
вищих навчальних закладів. 

Предметом дослідження підготовка вчителя-предметника до 
фізичного виховання школярів. 

Перед собою ми ставили наступні завдання: 
1. Визначити місце «Сучасних фізкультурно-оздоровчих систем» у 

фізичному вихованні студентів вищого навчального закладу. 
2. Вивчити можливість включення у навчальну програму з фізичного 

виховання елементів сучасних оздоровчих систем та розробити самостійні 
завдання для студентів. 

Основними методами дослідження виступали методи вивчення 
літературних джерел і документальних матеріалів та теоретичний аналіз і 
синтез, узагальнення педагогічного досвіду. 

Розкриття проблеми: З переходом на сучасну систему підготовки 
фахівців перед кафедрами, що її здійснюють, постає нове завдання з 
створення нових та модифікації вже існуючих навчальних програм 
відповідно до вимог, що висуваються Болонською конвенцією про 
загальний європейський освітній простір. 

Для студентів неспеціалізованих факультетів, майбутніх вчителів, 
одним із шляхів реалізації навчальних завдань поставлених навчальною 
програмою з фізичного виховання є вивчення теоретичного розділу. 

У ході проходження навчального матеріалу передбаченого, як 
елективний компонент, знайомство з елементами оздоровчих систем 
здійснюється  через наступні теми: «Основи системи особистого фізичного 
удосконалення» та «Методика використання обраної системи особистого 
фізичного удосконалення» передбачених навчальною програмою з 
фізичного виховання затвердженою Міністерством освіти та науки 
України [2]. 

Пропонуємо наше бачення включення у навчальних процес з 
фізичного виховання елементів сучасних оздоровчих систем (табл. 1.). Ми 
розглядаємо систему у аспекті «сучасні» по відношення до сьогодення та 
ефективності і доступності широким верствам населення. 
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Таблиця 1. 
Рекомендовані теми та самостійні завдання для студентів при проходженні 
навчального матеріалу з фізичного виховання 
№ 
п/п 

Рекомендовані теми до 
вивчення 

Завдання для самостійного виконання 
студента 

1.  Здоров’я людини та 
його взаємозв’язок зі 
способом життя 

Вивчіть в каталозі бібліотеки доступну  
літературу з сучасних оздоровчих 
систем. Складіть каталог літератури з 
оздоровчих систем. 

2.  Сучасні системи 
оздоровчої гімнастики, 
аеробної рухової 
активності, спортивних 
і рухливих ігор 

Розробіть фрагмент самостійного заняття 
чи (оздоровчого заняття) на основі 
одного виду оздоровчої діяльності 

3.  Йога як оздоровча 
система 

Розробіть фрагмент оздоровчого 
тренування на основі одного з напрямків 
оздоровчої йоги. Вкажіть шляхи 
використання у шкільній практиці. 

4.  Авторські системи 
оздоровлення 

Вивчіть літературні джерела та відгуки з 
мережі Internet про використання даної 
оздоровчої системи. Вкажіть шляхи 
використання у шкільній практиці. 

 
Висновок. Перехід національної освітньої системи на рейки 

європейської вимагає переосмислення ключових положень формування 
змісту навчальних предметів та технології їх оцінювання. Старий принцип 
– чим більше, тим краще, – як вважає Кенет Купер, – викликає серйозні 
сумніви, якщо він співпадає з голодуванням або марафонськими 
пробігами. Якщо ви будете пробігати більше 5 км. п’ять разів на тиждень, 
то ви прибіжите до чого завгодно, тільки не до здоров’я. Тому варіативна 
частина навчального плану підготовки фахівців педагогічного напрямку 
повинна містити перелік навчальних курсів за вибором, через які студент 
навчального закладу повинен формуватися у відповідності до майбутньої 
професійної діяльності. Одним з таких курсів повинен бути курс «Сучасні 
оздоровчі системи» 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
На сьогодні перед школою постали завдання докорінного 

переосмислення усієї системи  виховання, оновлення змісту, форм і 
методів духовного становлення особистості на основі гуманізації 
життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах 
творчої діяльності. Всебічно і гармонійно сформована особистість є метою 
цивілізованого суспільства. 

Сьогодні коли здоров’я нації є показником цивілізованості держави, 
головним критерієм ефективності всіх сфер господарської діяльності, 
особливої ваги і значення набуває проблема формування у дітей та молоді 
культури здоров’я, мотивації на ведення здорового способу життя та 
ціннісного ставлення до здоров’я і життя свого та інших. 

На прикінці ХХ та початку ХХІ століття лідери світової науки 
залучили проблему охорони здоров’я до кола глобальних проблем, 
вирішення яких обумовлює факт подальшого існування людства як 
біологічного виду на планеті Земля. 

Глобальна вагомість і актуальність проблеми викликала необхідність 
ґрунтовних досліджень феномена здоров’я людини і його складових, 
пошуку шляхів позитивного впливу. 

Згідно з ухваленим у 1998 році міжнародним документом «Політика 
досягнення здоров’я для всіх у ХХІ столітті» всі держави – члени 
Євробюро ВООЗ, серед яких – Україна, повинні здійснювати політику 
формування здорового способу життя населення, і особливо дітей і молоді 
на державному, регіональному та місцевому рівнях за підтримки 
відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 

В Україні ідея створення мотивації до здорового способу життя 
реалізувалася в національних програмах «Діти України», «Репродуктивне 
здоров’я», «Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та 
лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД», Міжгалузевій комплексній 
програмі «Здоров’я нації», Цільовій комплексній програмі «Фізичне 
виховання – здоров’я нації» та інших документах в яких визначено 
завдання – виховати в учнівської молоді свідоме ставлення до свого 
здоров’я і здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, 
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формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, 
збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я. 

Навчити берегти здоров’я, вести здоровий спосіб життя – завдання 
батьків та освітньої установи. Все це повинно проводитися у школі через 
безпосереднє навчання дітей елементарним прийомам здорового способу 
життя (профілактичним методикам – оздоровча, пальчикова, дихальна 
гімнастика, сольові мішечки, надувні іграшки та кульки); прищеплення 
навичок гігієни (миття рук, використання носової хустинки при чиханні, 
кашлі); через здоров’язбережні технології процесу навчання та розвитку з 
використанням фізкультхвилинок і рухливих дій, провітрювання, вологого 
прибирання приміщень; чергування занять з високою і низькою 
активністю; через спеціально організовану активність дитини (заняття 
оздоровчою фізкультурою, рухливі ігри); в процесі реабілітаційних заходів 
(лікувальна фізкультура, масових оздоровчих заходів (тематичні свята 
здоров’я, оздоровчо-освітні заходи, дні здоров’я); через навчання учнів 
використовувати отримані знання в повсякденному житті; через розвиток 
емоційного інтелекту.  

Факти підтверджують, що емоційно адаптовані люди – ті, хто добре 
керують своїми почуттями та розуміють чужі – мають переваги у всіх 
сферах, де важливо швидко розібратися в нестандартних ситуаціях: чи то 
романтичні відносини, чи то політика чи освіта. Діти, які не можуть 
упорядкувати своє емоційне життя, постійно знаходяться в стані 
внутрішньої боротьби, що заважає їм концентруватися в навчанні і чітко 
мислити. 

Важливе значення для ефективного валеологічного виховання 
учнівської молоді має впровадження в навчально-виховний процес 
здоров’язбережних педагогічних технологій. 

У сучасній літературі і практиці системи освіти здоров’язбережні 
технології розуміються як сукупність методів, спрямованих на вирішення 
таких завдань, як: охорона і зміцнення здоров’я учнів; створення 
оптимальних моделей планування освітнього процесу, заснованих на 
пропорційному поєднанні навчального навантаження; різних видів 
відпочинку, в тому числі, активних його форм; формування у свідомості 
учнів і педагогів цінностей здорового способу життя[ 2].  

На сьогодні в школі основною формою навчання залишається урок. 
Щоб зробити його валеологічним необхідно звертати увагу на такі 
аспекти: 

− гігієнічні умови в класі; 
− число видів навчальної діяльності на уроці; 
− середня тривалість і частота чергування різних видів навчальної 

діяльності; 
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− використання методів, що сприяють активізації ініціативи та 
творчого самовираження учнів, самопізнанню і розвитку інтелекту, 
спілкування, самооцінки, емоцій; 

− постава учнів на уроці; як вчитель реагує на неправильну поставу; 
− фізкультхвилинки та фізкультпаузи, релаксаційні паузи; 
− сприятливий емоційно – психологічний клімат на уроці; 
− включення в змістовну частину уроку питань, пов’язаних зі 

здоров’ям та здоровим способом життя; 
− момент настання стомлення учнів і зниження їх навчальної 

активності (причини); 
− стан і вигляд учнів і вчителів по закінченню уроку. 
Ефективна та результативна робота по валеологічному вихованню 

учнівської молоді проводиться в ЗОШ №12 м.Кременчук. 
В школі працює послідовна і безперервна система навчання 

здоров’ю. На різних етапах вікового розвитку діти отримують інформацію 
про здоров’я на уроках, виховних годинах, гуртках, під час проведення 
оздоровчих декад. Розроблено та апробовано проекти з проблем 
формування культури здоров’я учнів через клуби «Нехворійко» (1–4 кл.), 
«Секрети спілкування» (7–9 кл.), «Дівоча світлиця» (5–6 кл.), гурт «Лицар» 
(10–11 кл.), наукове товариство ім. В. І Вернадського, туристсько – 
краєзнавчий гурток «Рюкзачок», шкільний кризовий центр «БУМС» 
(безпека у молодіжному середовищі), соціально – реабілітаційний центр 
«Надія».  

Протягом року проведено у школі цикл валеологічних семінарів, 
тренінгів: «Ефективні умови та методи валеологічного виховання на 
уроках «Основи здоров’я», «Шляхи вдосконалення процесу валеологічного 
виховання учнів старших класів», тренінг «Пізнай себе», «Роль школи у 
формуванні еколого-валеологічного світогляду школярів». 

Школа – лауреат конкурсу «100 кращих шкіл України» в номінації 
«Школа здоров’я»; постійний переможець Всеукраїнського конкурсу-
захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю». 

І як результат валеологічного виховання в школі є: відсутність 
пропусків занять у школі через хворобу, піднесений настрій (майже завжди 
або завжди), відмінне самопочуття, присутність упевненості у собі, 
розуміння вчинків і поведінки оточуючих й адекватна реакція на них. 

Формування валеологічного світогляду та валеологічної поведінки 
учнівської молоді вимагає наявності у педагогів високих особистісних 
якостей, сформованості здоров’язберігаючих компетентностей. Серед 
найважливіших якостей педагога – високий рівень знань основ здоров’я, 
володіння методами проектування і моделювання здоров’язберігаючих 
технологій, уміння вести педагогічні дослідження в сфері виховання 
культури здоров’я школярів, уміння розробляти та реалізовувати  плани 
оздоровчо-виховної роботи[ 1]. 
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Результативність валеологічного виховання виявляється через 
підвищення валеологічної культури учнів, валеологічну поведінку, 
застосування біотичних принципів у відношенні до навколишнього 
середовища та збереження і зміцнення здоров’я. 
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АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ ЗА 
РІВНЕМ СФОРМОВАНОСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ГЕОГРАФІЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
На думку багатьох науковців (Ю. Конаржевського, Ю. Півненко, 

О. Митник, О. Сапожник тощо) одним із «витоків» високої якості 
педагогічного процесу виступає здоров’я. Вчені наголошують на 
необхідності організації у освітніх закладах кваліфікованої медичної 
служби, функцію якої є моніторинг здоров’я та визначення конкретних 
заходів для його покращення. Оскільки у вищих навчальних закладах 
основною формою організації навчального процесу є і залишається 
навчальне заняття (пара), необхідно будувати його на засадах 
здоров’язберігаючої педагогіки, в якій на першому плані – формування, 
збереження, зміцнення та відновлення здоров’я засобами освіти.  

Метою нашої роботи є запропонувати спосіб здійснення аналізу 
навчального заняття з фізичного виховання із студентами географічного 
факультету у Тернопільському національному педагогічному університеті 
ім. В. Гнатюка. 

Аналізуючи сучасні дослідження ми стикнулися з науковою 
розробкою Ю. В. Півненко, в якій чималу увагу приділено аналізу уроку з 
позиції збереження здоров’я учнів. Автор проаналізувавши практично усі 
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сучасні підходи до аналізу уроку запропонувала впровадити в навчально-
виховний процес школярів «валеологічний аналіз уроку» – це процес його 
розпізнання, спрямований на розкриття методів формування, збереження, 
зміцнення та відтворення здоров’я учнів, виявлення шляхів та причин 
формування фактичного (наявного) рівня здоров’я школярів, визначення 
перспектив здоров’язберігаючої діяльності.  

Автор зазначає, що від правильної організації уроку, ступеню його 
раціональності у значній мірі залежить функціональний стан учнів у 
процесі навчальної діяльності, здатність довгий час підтримувати 
розумову працездатність на високому рівні й попереджувати передчасну 
втомлюваність. 

На нашу думку, це стосується і студентів у ВНЗ, так як останнім 
часом помічається прогресуюча гіподинамія у молоді, що обумовлено 
великим обсягом навчальних занять не тільки в аудиторіях, а й удома. У 
результаті серед студентів великий відсоток з незадовільним станом 
здоров’я, надмірною масою, схильністю до частих захворювань, 
порушенням постави та опорно-рухового апарату, вадами зору та нервово-
психічними передумови для успішного професійного навчання та 
підвищення кваліфікації.  

У зв’язку з цим, на нашу думку, варто під час організації фізичного 
виховання із студентами обов’язково здійснювати валеологічний аналіз 
навчального заняття. Це дозволить у першу чергу, здійснювати навчально-
виховний процес без шкоди здоров’ю студентів, по-друге формувати 
здоров’язбережувальну компетентність майбутніх спеціалістів через 
ознайомлення та залучення студентів до валеологічного аналізу заняття. 
Це в свою чергу буде прививати у них потребу у подальшому та 
систематичному використанні даного аналізу уроку з школярами у своїй 
майбутній професійній діяльності. 

Таким чином, аналіз заняття з фізичного виховання із позиції 
збереження та формування здоров’я як метод дослідження, спрямований 
на розкриття способів формування, збереження, зміцнення та відтворення 
здоров’я студентів, виявлення шляхів та чинників виховання оптимального 
рівня їх здоров’я, визначення перспектив здоров’язбережувальної та 
здоров’яформувальної педагогічної діяльності. 

Здійснюючи аналіз навчального заняття зі студентами-географами з 
позиції збереження та формування здоров’я, спираючись на дослідження 
Ю. В. Півненко, також вважаємо за доцільне розглядати компоненти, які 
збігаються зі складовими здоров’я. Такий підхід дасть можливість 
поглиблено вивчити, проаналізувати та оцінити стан реалізації окремого 
компоненту, який є об’єктом переважного спостереження, або їх систему 
«в органічному взаємозв’язку та взаємозумовленості». 
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Спираючись на дослідження автора пропонуємо схему аналізу 
навчального заняття з позиції збереження та формування здоров’я 
студентів географічного факультету (Табл. 1). 

Таблиця 1 
Аналіз заняття з фізичного виховання з позиції збереження та 
формування здоров’я студентів географічного факультету  

№ Критерії здоров’язбереження 
Оцінк
а в 
балах 

Примітки 

 Збереження та формування фізичного здоров’я 
студентів   

Спрямованість заняття з фізичного виховання 

1. Формування цільової установки на фізичне 
удосконалення та зміцнення власного здоров’я   

2. Розвиток професійно-важливих якостей вчителя-
географа   

3. Формування мотивації на здоровий спосіб життя   

4. Накопичення теоретичних знань для реалізації завдання формування здоров’язберігаючої компетентності   

Санітарно-гігієнічні умови приміщення 

1. 
Відповідність обладнання, навчально-матеріального та 
технічного оснащення приміщення санітарно-гігієнічним 
нормам  

  

Дотримання: 
− теплового режиму спортивного залу(18-20С°);   

− режиму провітрювання залу;   
− режиму освітлення залу;   

2. 

− чистоти спортивного залу.   
Забезпечення гігієни праці викладача та студентів у 
навчальному процесі: 
− правильний вибір спортивного одягу та взуття; 

  
3. 

− відповідність приладів та інвентарю віковим 
особливостям студентів.   

Фізіолого-гігієнічні умови навчально-виховного процесу 

1. 

Забезпечення оптимального рівня працездатності 
студентів на занятті (урахування динаміки 
працездатності протягом дня, тижня; співвідношення 
показників: складності, насиченості, емоційності) 

  

2. Урахування індивідуальних та вікових 
психофізіологічних особливостей студентів   

3. Доцільність зміни способів організації навчальної діяльності студентів на занятті   

4. Правильний розподіл часу для відпочинку та   
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навантаження 
5. Щільність заняття (не менше 60%, не більше 75–80%)   
7. Доцільність і тривалість використання ТЗН   
8. Контроль за самопочуттям студентів на занятті   
 Кеф1=Оф1/Ом1   
 Збереження та формування психічного здоров’я    
1. Мотивація діяльності студентів на занятті   
2. Емоційність заняття    
3. Атмосфера психологічного комфорту   
4. Рефлексивність уроку   

5. Гуманістична спрямованість контрольно-оцінюючої 
діяльності викладача   

6. Забезпечення атмосфери взаємоповаги   
Забезпечення розвитку психічних процесів: 
− увага;   

− уява;   
− пам’ять;   

7. 

− мислення;   
 − творчі здібності.   
8. Створення ситуації успіху   
 Кеф2=Оф2/Ом2   

 Збереження та формування соціального та духовного 
здоров’я студентів   

1. Розвиток комунікативних навичок для успішної 
соціальної адаптації   

2. Розвиток навичок самоосвіти та самоудосконалення   
3. Заохочення та розвиток ініціативи студентів   
4. Використання технологій толерантного спілкування   

5. 
Виявлення творчого потенціалу студентів та 
забезпечення умов для його реалізації в начальній 
діяльності 

  

6. Дотримання в організації навчання принципу гуманізму    

7. Формування ціннісних установок поведінки студентів у суспільстві   

8. Виховання почуття прекрасного   
 Кеф3=Оф3/Ом3   
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Оцінка ефективності заняття з фізичного виховання здійснюється за 
розробленою методикою Ю. В. Півненко. Спершу обчислюється 
Коефіцієнт ефективності реалізації окремих компонентів аналізу заняття за 
формулою:  

Кеф=Оф/Ом, 
де Кеф – коефіцієнт ефективності, Оф – сума фактичних балів оцінки, 

Ом – максимально можлива сума балів.  
Критерії ефективності реалізації компонента наступні: 

0 ≤ Кеф  < 0,25 – низький рівень ефективності; 
0,26 < Кеф  < 0,50 – середній рівень ефективності; 
0,51 < Кеф  < 0,75 – достатній рівень ефективності; 
0,76 < Кеф   ≤ 1 високий рівень ефективності. 
Загальний коефіцієнт ефективності заняття (Кеф з) із позиції 

збереження та формування здоров’я студентів обчислювали за формулою: 
(Кеф1+К еф2+ К еф3) Кеф з= 3  

Критерії ефективності уроку наступні: 
0 ≤  Кеф у≤ 0,5 – низький рівень ефективності; 
0,5 ≤  Кеф у≤ 0,75 – середній рівень ефективності; 
0, 75 ≤ Кеф у≤ 1 – високий рівень ефективності. 
Виходячи з вищезазначеного, виокремили компоненти збереження та 

формування фізичного (1), психічного (2) соціального (3) та духовного (4) 
здоров’я учнів. 

Щоб забезпечити об’єктивність аналізу використовується бальна 
система оцінювання: «2» – параметр викладач реалізує повністю, 
раціональна організація; «1» – параметр викладач реалізує частково, 
недостатньо раціональна організація; «0» – параметр викладач не реалізує, 
нераціональна організація заняття. 

Таким чином, адаптувавши розроблену схему аналізу уроку з позиції 
збереження здоров’я учнів до процесу фізичного виховання у ВНЗ можемо 
не лише оцінювати компетентність викладачів, рівень реалізації завдань із 
збереження здоров’я студентів, а й формувати в них 
здоров’язбережувальну компетентність, яка є необхідною умовою їх 
майбутньої ефективної професійної діяльності. 
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ПОБУДОВА ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я  
 

Увібравши всі накопичені на сьогодні знання про людину як складну 
біосоціокультурну систему, валеологія надає можливість знайти шляхи 
комплексного впливу на організм з метою відновлення, збереження та 
зміцнення здоров’я людини. Використання валеологічних технологій у 
системі оздоровчих заходів дозволяє розширювати резерви фізіологічних 
функцій, відновлювати здатність організму до саморегуляції та 
самовідтворення, компенсувати наслідки функціональних розладів, 
зупинити і навіть повернути назад паталогічний процес. 

Сьогодні валеологія як наука про здоров’я людини та валеологічне 
виховання дедалі більше знаходить своє відображення у системі 
педагогічної освіти. Проблема здоров’я людини здебільшого пов’язується з 
фізичною культурою, фізичним вихованням, а вчителя фізичної культури в 
школі ототожнюють з «учителем здоров’я». Для цього є досить вагомі, 
підтверджені тривалою практикою підстави, що сконцентровані у фразі 
«рух – це життя». Фізичне виховання передбачає перш за все розвиток 
фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості, спритності), 
забезпечуючи оптимальне пристосування людини до умов життя. Чітке 
усвідомлення основної мети діяльності має надзвичайно важливе значення, 
адже вона виступає як один з основних елементів поведінки і свідомої 
діяльності людини, який характеризує передбачення в мисленні 
майбутнього результату та шляхів його досягнення за допомогою певних 
засобів. Мета виступає як спосіб інтеграції різних вольових дій людини в 
певну послідовність або систему. Відсутність чіткого усвідомлення мети 
діяльності призводить до вибору неадекватних методів, способів та 
засобів, робить неможливим формування цілісної системи дій. 

Різна цільова спрямованість процесу фізичного виховання та 
педагогічного процесу повинна обумовлювати вибір різних засобів 
досягнення результату. Як відомо, до спеціальних засобів фізичного 
виховання належать фізичні вправи, оздоровлюючі сили природи і 
гігієнічні фактори. Фізичні вправи вважаються головним засобом, оскільки 
дозволяють вирішувати всі завдання сучасного виховання. Оздоровлюючі 
сили природи та гігієнічні фактори таких можливостей не мають, тому їх 
вважають додатковими засобами, які слід використовувати в поєднанні з 
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фізичними вправами. Якщо мова йде про розвиток фізичних якостей, то, 
звичайно, фізичні вправи повинні займати домінуючу позицію. Фізичні 
вправи повинні застосовуватися в рівноправній єдності з оздоровчими 
силами природи та гігієнічними факторами, оскільки останні виступають 
як потужні важелі впливу на життєдіяльність організму, мають у своєму 
арсеналі надзвичайно впливові сили, без урахування дії яких неможливе 
повноцінне відновлення здоров’я. 

Пізнання механізмів оздоровлення та компетентне управління ними 
є предметом дослідження валеології. Неможливо розглядати професійну 
підготовку спеціаліста оздоровчої галузі, зосередившись тільки на окремих 
функціональних системах чи засобах впливу на них. Тому ми повинні 
пам’ятати, що здоров’я – динамічний стан життєдіяльності людини, який 
визначається здатністю організму до саморегуляції, підтримки гомеостазу, 
самозбереження та самовдосконалення соматичного та психічного статусу 
при оптимальній взаємодії органів та систем, адекватному пристосуванні 
до змін зовнішнього середовища, використанні резервних і 
компенсаторних механізмів відповідно до фенотипічних потреб і 
можливостей виконання біологічних (у тому числі репродуктивних) і 
соціальних функцій. 

За даними зарубіжних авторів, головними складовими здоров’я є: 
фізична (фізична активність, фізичне благополуччя, фізичні обмеження, 
наявність чи відсутність вимушеного перебування у ліжку); психічна 
(психологічне благополуччя, контроль поведінкових і/або емоційних 
реакцій, пізнавальне функціонування, наявність або відсутність 
хвилювання/депресії); соціальна (контакти з людьми, соціальні ресурси); 
рольова (рольове функціонування, тобто свобода у виконанні звичайних 
ролей вдома, на роботі, в школі); загальне сприйняття благополуччя 
(самооцінка поточного здоров’я, перспектива здоров’я, біль: інтенсивність, 
частота, тривалість). 

Взаємозв’язок між способом життя та здоров’ям індивіда найбільш 
повно відображає поняття «здоровий спосіб життя». В ньому об’єднується 
все, що сприяє виконанню людиною професійних, громадських та 
побутових функцій в оптимальних для здоров’я умовах і відображає 
зорієнтованість діяльності особистості в напрямі формування, збереження 
та зміцнення як індивідуального, так і громадського здоров’я. Здоровий 
спосіб життя населення передбачає поєднання повноцінної біологічної та 
соціальної адаптації з можливістю максимального самовираження нації, 
соціальної групи, окремих людей в конкретних умовах життя, що 
обумовлює подальший розвиток суспільства. Здоровий спосіб життя 
людини треба розуміти як максимальну кількість біологічно та соціально 
доцільних форм і способів життєдіяльності, адекватних потребам і 
можливостям людини, які свідомо нею реалізуються та забезпечують 
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формування, збереження та зміцнення здоров’я, здатність до продовження 
роду, досягнення активного довголіття. 

Формування здоров’я виступає як опосередковане становлення буття 
для суб’єкта, процес вирішення протиріч між буттям і суб’єктом, функцією 
якого є становлення та розвиток суб’єкта здоров’я як суб’єкта діяльності, 
процес реалізації здоров’ям своїх сутнісних сил. Формування здоров’я є 
діяльністю, яку повинен виконати індивідуально кожний, здійснюючи її 
свідомо як акт розуміння. Здатність будувати здоров’я – це розвиток 
сукупності певних якостей, умінь життя людини, необхідних перш за все 
для неї самої і для виконання відповідних форм соціальної діяльності. 
Формування здорового способу життя передбачає залучення у практику 
повсякденного життя індивіда різноманітних нових для нього форм 
поведінки, корисних для здоров’я; фізичні вправи; 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. 

Послідовне та обережне залучення різноманітних елементів 
здорового способу життя в свою повсякденність, збільшення їх кількості та 
інтенсивності з урахуванням стану здоров’я, відбір з-поміж їх розмаїття 
індивідуально прийнятних і адекватних становить основний напрямок у 
процесі формування здорового способу життя. 

Однак слід зазначити, що здоровий спосіб життя не можна 
розглядати як щось постійне, непорушне. Здійснюючи контроль і 
самоконтроль, індивід вносить зміни у свій спосіб життя: збільшує чи 
зменшує інтенсивність фізичного навантаження, змінює дієту, вилучає 
одні елементи способу життя, застосовує інші, удосконалює перевірені. 
Все це поєднується з наявністю внутрішньої, усвідомленої потреби, що і 
реалізується на практиці. Необхідно підвищення ролі особистісних якостей 
людини у свідомому й вольовому прийнятті принципів здорового способу 
життя, а турбота про здоров’я повинна стати ціннісним мотивом 
поведінки. 

Сьогодні доводиться констатувати, що значній частині населення 
нашої країни бракує необхідних валеологічних знань, а здоров’я не стало 
цінністю номер один. Інакше як можна пояснити той факт, що люди часто 
звертаються до лікарів зі скаргами на такі порушення у стані здоров’я, для 
профілактики яких не потрібні вакцини та спеціальні ліки – досить змінити 
спосіб життя. Про це й твердить нова парадигма здоров’я, яку чітко та 
конструктивно визначив А. М. Амосов: «Щоб стати здоровим, потрібні 
власні зусилля, постійні та значні. Замінити їх не можна нічим». 
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Чепель Т. К. 
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого 

 
ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРИ БОЛЯХ В ШЕЙНОМ 

ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА  
 
Основные функции позвоночника – опорная, защитная и 

двигательная. Отличительной особенностью шейного отдела позвоночника 
является наличие костного канала в поперечных отростках позвонков. В 
этом канале находится сосудисто-нервный пучок (позвоночная артерия, 
вена и симпатический ствол). При блокировании шейных позвонков, 
особенно в положении ротации, создаются условия для компрессии этого 
сосудисто-нервного пучка, что приводит к появлению различных 
патологических состояний. 

В функциональном отношении крайне важна зона 
краниовертебрального перехода, куда входят первый, второй шейные 
позвонки и их соединение с черепом. 

Цель работы: определить основные причины при болевых 
ощущениях в области шейного отдела позвоночника и основные средства, 
включая физические упражнения, для снятия либо устранения болевого 
синдрома. 

Методики исследования: анализ литературы и практического опыта 
по данной проблеме. 

Причинами блокад краниовертебрального перехода являются: 
травмы шейного отдела позвоночника, в том числе родовая травма, 
последствия черепно-мозговых травм, спортивные травмы; рабочая поза, 
особенно опасна работа с вынужденным положением головы и шеи 
(например, работа с компьютером); заболевания придаточных пазух носа и 
носоглотки (хронические риниты, синуситы, тонзиллиты, аденоиды); 
сколиоз позвоночника. 

При блокадах краниовертебрального перехода основной жалобой 
является нарушение равновесия. Головокружения могут быть 
спонтанными, но чаще они вызываются каким-либо движением, например, 
поворотом головы. Иногда головокружения провоцируются 
прикосновением к некоторым участкам шеи. Второй по частоте обращений 
жалобой при блокадах краниовертебрального перехода являются головные 
боли. Головные боли обычно локализуются в затылочной области, но 
могут проецироваться и в теменно-височную область, и в область 
глазницы и лица, симулируя мигренозные боли и даже невралгию 
тройничного нерва. Примерно 20% больных со стойкими блокадами этого 
отдела жалуются на снижение слуха, иногда до выраженной тугоухости. 
Помимо снижения слуха отмечаются разнообразные шумы в ушах, чаще в 
одном. При этом обследования у ЛОР-врача и отоневролога обычно не 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 196 

выявляет патологии. Обычно отмечается снижение зрения у детей и 
подростков в виде негрубой (1,5–2 диоптрии) миопии. 

Функциональное блокирование среднего и нижнешейного отделов, 
напротив, приводит к ограничению подвижности шейного отдела 
позвоночника. Боль и ограничение движений часто возникает внезапно, в 
виде так называемого шейного прострела. Больные могут назвать день и 
час начала заболевания, связывая ухудшения состояния с неловким 
движением головы, неудобной рабочей позой или переохлаждением. 

Степень ограничения подвижности соответствует интенсивности 
болезненности, причем на начальных этапах функционального 
блокирования интенсивная боль сопровождается генерализованной 
мышечной реакцией. 

По мере локализации мышечно-тонических расстройств в месте 
блокады интенсивность болей уменьшается, объем движений шейного 
отдела увеличивается за счет гиперфункции соседних (неблокированных) 
сегментов. 

Для блокад средне-шейного отдела характерна иррадиация боли в 
верхнемедиальный угол лопатки (место прикрепления мышцы, 
поднимающей лопатку). Боль часто испытывается как в месте 
блокированных сегментов, так и в надключичной области и по 
медиальному краю плеча и предплечья. 

Блокады нижнее-шейных сегментов и шейно-грудного перехода 
испытываются как резкая местная боль с иррадиацией в области надплечья 
– трапециевидной мышцы. 

Учитывая, что в канале поперечных отростков, помимо сосудов 
проходит и симпатический ствол, при блокадах любого шейного сегмента 
возможны боли жгучего характера, усиливающиеся при тепловых 
нагрузках, сопровождающиеся потливостью.  

Головокружения для блокад этой зоны нехарактерны. 
Для блокад шейно-грудного перехода характерно, в первую очередь, 

значительное ограничение сгибания и разгибания головы (больные не 
могут достать подбородком грудину). Часто при этом отмечаются болевые 
ощущения в надплечьях («тяжелые плечи») и плечевых суставах. Кроме 
этого больные жалуются на своеобразную одышку (чувство 
неудовлетворенности вдохом), которая не связана с физической нагрузкой 
(пациенты свободно поднимаются по лестнице). У таких больных не 
выявляется патологии со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы, обследование вертебролога выявляет блокады шейно-грудного 
перехода и верхних ребер. Часто это состояние сопровождается 
неприятным ощущением «комка в горле». 

Лечение проблем шеи – достаточно сложный процесс, поскольку ей 
практически невозможно обеспечить необходимый для лечения покой. 
Потому в некоторых случаях дело доходит даже до оперативного 
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вмешательства. Боль в шее и затылке может стать причиной операции 
только в том случае, если она сопровождается в течение 
продолжительного времени болевым синдромом такой степени, которая 
серьезно ограничивает возможности человека в передвижении, или же в 
том случае, когда заболевание начинает серьезно сказываться на работе 
других внутренних органов. 

А. А. Вишневский и Н. В. Шулешова в работе «Спинной мозг. 
Клинические и патофизиологические сопоставления» рекомендуют в целях 
профилактики использовать следующие физические упражнения для 
шейного отдела позвоночника. 

1. Исходное положение: сидя или стоя. Согните шею, максимально 
приблизьте подбородок к груди, затем голову медленно отведите за спину 
и постарайтесь как можно дальше заглянуть назад. Разгибание следует 
делать на вдох, потом – пауза, равная вдоху, и сгибание на выдохе. 
Упражнение повторите медленно 10 раз. 

2. В этой же позиции положите ладонь на лоб и давите на него 10–15 
секунд, сохраняя при этом неподвижность тела. Можно упереться лбом в 
стену. Это же упражнение можно выполнить и так: упереться затылком в 
стену, упереться левой, потом правой половиной головы. 

3. Опустите голову вниз, стараясь по возможности коснуться 
подбородком груди. При хорошей подвижности шейных позвонков можно 
подбородком доставать грудную впадину. Повторить упражнение 5–10 раз. 

4. Вытяжение для шеи. Сцепите пальцы на затылке, сведите локти 
вместе, уложив подбородок на сложенные предплечья. Крепко сцепите 
пальцы, упершись ребром ладони в затылок, максимально высоко 
поднимите сведенные вместе предплечья. Зафиксируйте их в таком 
положении без напряжения на 10–15 секунд. Дыхание при выполнении 
этого упражнения произвольное. 

5. Лягте на живот, руки положите вдоль туловища ладонями вверх, а 
подбородок должен быть на одном уровне с туловищем. Расслабьтесь. 
Медленно поверните голову вправо, потом в исходную позицию и затем - 
влево, стараясь коснуться ухом пола. Повторите не менее 10 раз. 

Вывод: в данной работе были рассмотрены возможные причины 
болей в шейном отделе позвоночника, а также рекомендации по их 
лечению с помощью физических упражнений. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ СПИРУЛИНЫ CrZnI НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДИАБЕТА  
 
Сахарный диабет является важнейшей медицинской и социальной 

проблемой человечества в связи с высокой распространённостью, 
хроническим и пока неизлечимым течением болезни, возможным 
развитием опасных осложнений. В поисках новых методов лечения врачи 
и физиологи часто обращаются к народной медицины.  

С давних времен при лечении сахарного диабета использовались 
растительные средства. Лечение лекарственными растениями имеет 
некоторые преимущества перед синтетическими препаратами, поскольку 
они малотоксичны, оказывают мягкое действие, могут длительно 
применяться без существенных побочных явлений, особенно 
аллергических реакций, хорошо сочетаются с лекарственными 
веществами, усиливая их терапевтический эффект. По некоторым данным, 
фитопрепараты способствуют восстановлению продукции инсулина бета-
клетками поджелудочной железы. Некоторые лекарственные растения 
обладают иммуностимулирующим действием, нормализуя специфические 
для сахарного диабета нарушения. Эти и другие фитопрепараты 
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тонизируют центральную и вегетативную нервные системы. Стимулируя 
вагоинсулярную нервную систему, фитопрепараты повышают функцию 
поджелудочной железы. 

Исходя из этого, целью данной работы является изучение влияния 
спирулины CrZnI на функциональное состояние поджелудочной железы на 
фоне экспериментального диабета. 

Материалы и методы исследования 
Экспериментальные исследования осуществлялись на 60 белых 

лабораторных крыс, обоих полов, с весом тела между 200 – 250 г.  
Модель сахарного диабета была получена путём введения 5% - го 

раствора аллоксана. 
Kонцентроция глюкозы определяется с помощью глюкометра «El 

Smart». Инсулин был определен иммуноферментативным методом. 
Результаты исследования 
Высокий уровень сахара в крови обусловлен недостаточным 

воздействием инсулина – гормона, вырабатываемого клетками 
поджелудочной железы и способствующего усвоению сахара клетками 
организма. В поставленном эксперименте аллоксан разрушил клетки 
поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Уровень 
глюкозы в крови значительно выше в группе где вводился аллоксан, 
снижающий эффект оказывает применяемый экстракт спирулины CrZnI на 
фоне экспериментального диабета.  

 
Влияние спирулины CrZnI на уровень глюкозы в крови при 

экспериментальном диабете 
 

Концентрация глюкозы в крови регулируется гормонами: инсулин 
является основным гормоном поджелудочной железы. При его недостатке 
уровень глюкозы в крови повышается, клетки голодают. Недостаток 
продукции инсулина в тканях возникает при аутоиммунных процессах в 
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поджелудочной железе, приводящих к разрушению инсулин-
продуцирующих клеток островков Лангерганса. Так возникает сахарный 
диабет. По полученным результатам видно, что при экспериментальном 
диабете, уровень инсулина в крови очень низкий, а уровень, где 
совмещался Аллоксан и экстракт спирулины CrZnI, выше. 

При сахарном диабете поджелудочная железа не способна 
секретировать необходимое количество инсулина либо вырабатывать 
инсулин нужного качества. При сравнении литературных научных 
результатов другими иследователими, с результатами полученными при 
употреблении спирулины CrZnI, наблюдаем, что спирулина CrZnI 

 
Влияние спирулины CrZnI на концентрацию инсулина в плазме при 

экспериментальном диабете 
 

 оказывает существенней влияние, чем сбор лекарственных растений. 
Фитотерапия используется с целью активации восстановления β-клеток 
поджелудочной железы.  

На основе полученных результатов, можно заключить, что приём 
спирулины CrZnI значительно улучшает состояние организма при 
экспериментальном диабете. Исходя из этого рекомендуется совмещать 
инсулинотерапию с употреблением спирулины CrZnI для улучшения 
результатов у больных сахарным диабетом. Более того высокий уровень 
каротинов, витаминов С и Е позволяет снизить риск аллергизации и роста 
злокачественных новообразований. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ХЛОРИДА 
МАРГАНЦА НА ВЫХОД КАЛИЯ ИЗ ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС 

 
Марганец один из эссенциальных микроэлементов, который 

оказывает влияние на обмен белков, жиров и углеводов в организме. Он 
необходим для функционирования ферментов, особенно, таких классов, 
как трансферазы (4% для работы требуют марганец) и изомеразы (8% для 
работы требуют марганец). Исходя из этого, марганец необходим в 
физиологических концентрациях и положительно влияет на 
функционирование организма. Однако высокие концентрации токсичны и 
приводят к изменению проницаемости гематоэнцефалического барьера в 
результате повреждения митохондрий эндотелиоцитов, увеличению 
экспрессии глутаматсинтетазы, снижению синтеза клеточной ДНК, синтеза 
АТФ, антиоксидантного эффекта, глутамат-транспортной активности. Все 
это является основой для развития в организме патологий, таких как 
марганцевый паркинсонизм, появление зоба, нарушение 
функционирования печени и поджелудочной железы. Тем не менее, 
малоизвестно о том, как влияют ионы марганца на структуру мембран, 
обеспечивающих целостность клетки, ее регуляцию и время жизни. Таким 
образом, целью работы было установление влияния различных 
концентраций хлорида марганца на работу эндогенной системы транспорта 
калия в эритроцитах, а также в эритроцитах мембрана которых 
модифицирована валиномицином. Валиномицин выделен из бактерий и 
является специфическим переносчиком К через искусственные и 
природные мембраны. Он осуществляет селективный транспорт калия по 
механизму переносчика и не является каналом. Что касается эндогенной 
системы транспорта калия, то, как правило, она связана с работой белков - 
каналов. 

В работе исследовали прямое токсическое влияние хлорида марганца 
в концентрациях от 10-3 до 10-8 М на канал и переносчик. 

Измерение проводилось с помощью селективного 
(валиномицинового) калиевого электрода. В ячейку вводили 1 мл 
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инкубационной смеси следующего состава: 250 мМ сахарозы, 10 мМ трис-
HCl, рН 7,4. После установления постоянной температуры и нулевого 
уровня в среду инкубации вводили хлорид марганца в соответствующей 
конечной концентрации, после чего вносили эритроциты в конечной 
концентрации 5*106 эритроцитов. Затем в ячейку вводили К+-ионофор в 
конечной концентрации 300 нг/мл среды и регистрировали 
индуцированный переносчиком выход калия. Контрольная проба 
выполняется также, но без внесения хлорида марганца. 

Полученные результаты (рис.1) свидетельствуют о том, что марганец 
дозозависимо влияет на скорость выхода калия из эритроцитов. Начиная с 
концентрации 10-7 М и до концентрации 10-5 М он вызывает дозозависимое 
ингибирование выхода калия из эритроцитов. В концентрации от 3*10-5 до 
3*10-4 М он практически не влияет на выход К. В тоже время, начиная с 
концентрации 5*10-4  до 5*10-3 М, наблюдается дозозависимое повышение 
скорости выхода калия из эритроцитов.  

 
Такой двухфазный характер влияние иона марганца на транспорт 

калия в эритроцитах соответствует известным свойствам марганца: в 
малых концентрациях оказывать положительный эффект, а в больших – 
негативный.  

Что касается валиномицина, то как видно из рис. 2 характер действия 
марганца на скорость выхода К из эритроцитов в присутствии этого 
переносчика отличается. Действие марганца при этом имеет однофазный 
характер. В концентрации от 10-8 до 5*10-5 М марганец не влияет на 
скорость выхода К+ в этой модельной системе. Начиная от концентрации 
7*10-5 до 3*10-3 М марганец существенно и дозозависимо снижает скорость 
транспорта калия из эритроцитов. 
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Тот факт, что действие марганца на валиномицин-стимулируемый 

выход калия прямо противоположен его действию на нативную систему 
при больших концентрациях ионов марганца указывает на то, что 
механизм этих транспортов различен. Валиномицин является 
переносчиком и снижение скорости выхода калия под влиянием марганца 
при концентрации иона 10-4-10-3 М может быть связано с изменением 
физико-химических свойств мембраны, ее вязкости. В случае эндогенного 
транспорта К в эритроцитарной мембране, выход калия  осуществляется 
вероятно не по механизму «переносчика», а по канальному механизму, и 
эти концентрации марганца вероятно влияют на определенные группы в 
белке-канале приводя к увеличению скорости выхода калия.  

Важно отметить, что малые концентрации марганца, имеющие 
физиологический смысл, ингибируют выход калия из эритроцитов, что, 
вероятно, влияет на увеличение интактности мембраны эритроцитов. 

Возможно, активация скорости выхода калия под влиянием больших 
концентрации марганца связана с развитием паталогического процесса 
(возможно гемолиза), а ингибирование этой скорости приводит к 
увеличению стабильности мембраны  эритроцитов. 

Таким образом, в ходе выполнения работы установлено, что 
марганец дозозависимо влияет на скорость выхода калия из эритроцитов. 
Низкие его концентрации (10-7 – 10-5 М) вызывают дозозависимое 
ингибирование выхода калия из эритроцитов, а высокие (5*10-4 – 5*10-3 
М), наоборот, дозозависимое повышение скорости выхода калия из 
эритроцитов. В тоже время, в валиномициновой модели марганец в низких 
концентрациях (10-8 - 5*10-5 М) не оказывает влияния, а при более высоких 
(7*10-5 - 3*10-3 М) дозозависимо снижает скорость транспорта калия из 
эритроцитов. 
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Гура Н. 
Центр ментальной генетики Натальи и Геннадия Гура  

metod-Toycha.kiev.ua 
тел: (099)-222-87-72, (044)-528-42-21    tfclub@mail.ru 

 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ.  

МОДИФИКАЦИЯ 
 

До недавнего времени, поведение и опыт человека считались 
непредсказуемым исключением во Вселенной, в которой, по утверждению 
Галилея, Кеплера, Ньютона и Эйнштейна, царит порядок. По крайней 
мере, это было точкой зрения выдающихся профессоров психологии, 
психиатрии и других дисциплин. 

С появлением Джоэл Мари Тойч и Чемпиона Курта Тойча, доктора 
физики и психологии, как результат их тщательных исследований, удалось 
объединить физику в применении к сознанию человека, ментальную 
генетику и духовный закон, чтобы доказать, что поведение и опыт 
человека предсказуемы и поэтому их можно модифицировать для пользы 
каждого мужчины, женщины и ребенка. Они обнаружили, что любой 
человек на единичной и коллективной основе, является верхней ступенью 
человеческой многоступенчатой ракеты, запущенной на точную орбиту 
еще до своего рождения. Эта орбита может быть изменена благодаря 
использованию лежащего в основе комплекса движущих сил. Генограмма, 
являющаяся интеллектуальной собственностью Тойча, дает точную 
картину причин его прошлого опыта и текущей ситуации» (Книга Джоэл 
Мари Тойч и Чемпиона Курта Тойча «Отсюда к великому счастью, или 
Как улучшить Вашу жизнь навсегда»). 

Супруги Тойчи впервые заявили, что любая болезнь излечима. 
Чемпион Курт Тойч доказал это на практике. По оценкам независимых 
мировых экспертов, Чемпион Курт Тойч стал человеком 2003 года в 
номинации «Профессионал в здравоохранении». 

Как видно Чемпион Курт Тойч на сотнях тысяч примеров доказал, 
что человек может иметь превосходное здоровье, если будет двигаться в 
правильном направлении. Хорошее здоровье это не дар капризной судьбы 
небольшой группе любимцев. Болезнь не является уделом отдельных 
людей, в отношении которых непостижимое провидение желает, чтобы 
они несли свой крест и, тем самым, достигали некого небесного духовного 
очищения.  

Первый закон исцеления в медицине гласит: «устрани причину». До 
сих пор эту причину обычно искали в тканях организма. Теперь же не 
только метафизики, но и врачи практики начинают понимать, что 
фундаментальная причина большинства заболеваний в разуме.  
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Это не означает, что люди просто воображают себя больными, а 
потом могут представить себя здоровыми. Объяснение лежит гораздо 
глубже – в сложной и запутанной деятельности человеческого разума. 
Настоящая причина болезни находится в переплетении эмоций, в страхах, 
ревности, беспокойствах, разочарованиях и заблуждениях, порождаемых 
стремлением мужчин и женщин достичь счастья, и приспособится к 
требованиям современной жизни. Детские впечатления и обучение могут 
быть дополнительной причиной. Воздействие несметного числа 
окружающих умов оказывают решающее влияние. В дополнение к этому 
причина болезни состоит в перечислении симптомов и нагнетании страха, 
характерных для рекламы патентованных лекарств. Наблюдение за 
конкретной формой протекания болезни у друзей или родственников также 
порождает состояние страха и опасение, что подобное может поразить и 
наблюдающего. Тот факт, что родители или другие родственники страдали 
от определенных недугов, порождает страх, что имеет место семейная 
тенденция наследуемая другими членами семьи. Каким бы не был базовый 
паттерн (устойчивая модель мышления или поведения) страха, остается  
фактом, что настоящая причина не столько во внешнем, физическом 
проявлении заболевания, сколько в лежащем в основе ментальном 
состоянии.  

Определение болезни 
Болезнь – это внешний признак некого внутреннего ментального 

расстройства. Из этого следует, что любое действие, направленное на 
устранение только физического проявления, оставляет фундаментальную 
причину не тронутой. Поэтому если целитель желает дать возможность 
жертве устранить причину заболевания, он, прежде чем надеяться 
искоренить физическое страдание, должен сначала научиться тому, как 
устранить разрушительные мыслительные паттерны. Врач будущего это 
человек, который корректирует жизнь мысли своего пациента, тем самым 
устраняя причину, а не борясь со следствием». (Книга Чемпиона Курта 
Тойча и Джоэл Мари Тойч «Ваше право на совершенное здоровье. 
Немедицинские ответы раку и другим болезням»). 

«Тот факт, что телом управляет разум, есть самое фундаментальное 
из того, что мы знаем о процессе жизни». Это мнение доктора Франца 
Александера, директора института психиатрии и психосоматических 
исследований в Лос-Анджелесе. «Наши эмоции, продолжает он, 
сопровождаются физиологическими изменениями; за страхом следует 
сердцебиение; за гневом – учащение пульса, повышенное давление, 
изменение в метаболизме углеводов». Тойчи говорят, что гнев может быть 
лишь прикрытием страха, замешательства, ощущения опасности, обиды и 
других причин.  

Очевидно, эмоции рождают движения в форме различных мыслей, 
убеждений, или действий, тогда как физиологические изменения – просто 
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вторичные эффекты. Разумеется, внешние и внутренние физиологические 
изменения запускают, в свою очередь, эмоциональные реакции, которые 
усугубляют уже вызванное физическое состояние. 

13 ноября 1965 года супруги Тойчи на первой конференции жертв 
рака заявили, что причинами большинства форм рака является страх, 
ненависть и вина. За этим последовали аналогичные сообщения доктора 
Джорджа Ф. Соломона, профессора клинической психиатрии школы 
медицины университета Стэнфорда и доктора Клауса Бенсона, директора 
департамента психологии Пенсильвании, 5 апреля 1971 года. Они указали, 
что «прекрасные парни» определенно могут быть более склонны к 
раковым заболеваниям, чем те, кто открыто враждебен. В последующие 
годы различные исследователи показали, что эмоции отвечают за такие 
последствия как артрит, астма, туберкулез, крапивница и обычная 
простуда. 

Супруги Тойчи впервые выдвинули гипотезу, что человек не есть 
тело содержащее разум, а человек есть разум, действующий через тело. 
Это фундаментальная истина, которая должна быть принята. Тело само 
есть результат деятельности разума. Оно формируется разумом и 
изменяется разумом. В реальности, верно то, что тело есть разум, 
сконденсировавшийся в физическую форму. Физическое проявление и есть 
ментальное проявление. Каждое изменение ментального состояния 
записывается в теле, и как только меняется разум, происходят 
соответствующие изменения в теле, как точное отражение измененной 
мысли.  

Болезнь есть искаженные идеи, сформировавшиеся в одну идею, 
ставшую доминирующей. Таким образом, решение состоит в том, чтобы 
иметь правильную мысль, которая происходит от правильного знания. 
Само по себе тело не имеет силы произвести болезнь, поскольку 
представляет собой тень от разума, а тень от здорового разума – здоровое 
тело. Каждая новая клетка, формирующаяся в теле, есть либо негативная, 
либо позитивная мысль в материальной форме. Раньше было привычным 
считать, что клетки строятся под влиянием либо негативных, либо 
позитивных мыслей. В реальности клетки сами по себе являются мыслями. 
Клетки есть мысли сами по себе. Не отдельные мысли, а скопление мыслей 
сформировавшихся в идею, которая принята самим человеком, либо его 
генеалогической структурой. 

Здоровые мысли означают здоровые клетки, а искаженные мысли 
больные клетки. Таким образом, задача состоит в том, чтобы прийти к 
цельности нашего разума и установить в своем разуме только правильные 
мысли. Как это сделать, объясняет Джоэл Мари Тойч и Чемпион Курт 
Тойч в книге «Ваше право на совершенное здоровье. Немедицинские 
ответы раку и другим болезням». 
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КОРРЕЛЯЦИЯ КИРЛИАНОГРАФИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК НА ПРИМЕРЕ АХИЛЛОВОГО СУХОЖИЛИЯ 

 
Актуальность темы. Последние научные достижения в области 

биологии, природы биокосных веществ биосферы, и в частности воды, 
обращают внимание на существование колебательного ритма в 
биохимических и физиологических реакциях организма, фазовых 
переходах воды [2]. Практическое значение имеет изучение 
закономерностей биологического аутолиза тканей, как одного из звеньев 
круговорота веществ в природе. 

Целью исследования было проанализировать биохимические 
показатели при аутолизе тканей человека в сравнение с их кирлиановским 
изображением. 

Материал и методы исследования. Проводили определение уровня 
ферментов и продуктов распада белков, полученных из образцов 
сухожилий умерших людей, различающихся по времени смерти. 
Кирлианографию образцов проводили на экспериментальном приборе 
«РЕК 1», с использованием рентгеновской пленки. 

Полученные результаты и их обсуждение. При аутолизе тканей 
имеют место  реакции распада полипептидов по циклическому механизму. 
Поэтому в эксперименте ожидаем циклический характер изменений 
продуктов реакции, что и прослеживается в результатах биохимических 
(б/х) показателей ферментов, обмена белка и микроэлементов (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты биохимического исследования ткани Ахиллового сухожилия в разные 
сроки постмортального  периода. 
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До 24ч. 2 34 1,8 0,3 11,6 49,8 27,4 0,2 1,6 8,8 12,3 
24-27 ч 69 86 48,7 0,9 157,9 118,0 89,6 1,8 1,5 32,1 32,1 

3-5с 246 135 41,6 1,4 923,4 88,3 98,5 1,8 4,8 22,5 25,8 
6-10  1031 98 13,3 1,3 41,4 53,2 24,9 0,4 1,7 3,2 11,2 

11-20 с 65 165 27,1 0,9 н/д 104,0 103,4 1,8 0,5 33,9 31,2 
Бол. 20 с 0,3 157 11,3 1,6 158,0 204,0 43,2 2,0 2,5 32,1 29,4 
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Реакции распада и реакции взаимодействий продуктов распада 
полипептидов носят конкурирующий характер. Так как скорость 
химических реакций по закону действующих масс определяется 
концентрацией действующих веществ, при высокой концентрации 
продуктов распада у образцов до 5 суток от момента биологической 
смерти организма, когда доминируют реакции распада, наблюдали 
увеличение биохимической активности ферментов и производных 
аутолиза белков. В последующем, во времени преобладают реакции их 
взаимодействия между собой, что априори приводит к снижению б/х 
показателей, что мы и наблюдали в эксперименте. 

По представленным изменениям б/х показателей во времени во всех 
случаях наблюдали аналогичные закономерности. В частности, падение их 
активности к 10 суткам и последующим ростом. Падение показателей 
связано с увеличением реакций взаимодействия при высокой 
концентрации продуктов распада. Дальнейшее их накопление 
сопровождается ростом показателей, вследствие их взаимодействия, после 
чего уменьшение их концентрации в исследуемой растворе тканевой 
жидкости приводит к их снижению и т.д., что отражает всеобщий 
циклический характер биологических взаимодействий в природе [1]. То же 
наблюдается при потенцировании гомеопатических препаратов, при их 
механическом встряхивании в водных растворах [3]. То есть, полученные 
закономерности клеточного и тканевого аутолиза похоже носят 
универсальный характер биологической жизни на нашей планете.  

Известно, что активность функциональных групп зависит от 
молекулярной массы соединения (ММ). Чем выше ММ, тем активность 
ниже. Поэтому скорости реакций катаболизма веществ с разной ММ и 
взаимодействия продуктов распада будут разные, сохраняя циклический 
характер изменений, что представлено в таблице 1.  

Свечение живых и неживых объектов в поле высокого напряжения, 
что известно как эффект Кирлиан, связано с испусканием ими фотонов при 
газовом разряде, в результате реакций взаимодействия веществ на 
квантовом уровне. В результате процесса аутолиза, который в первые дни, 
протекает по нарастающей из-за прогрессирующего «слома мембран» в 
клетке, химические реакции протекают по цепному механизму с высокой 
скоростью. При этом имеет место образование высокочастотного 
излучения в видимой и ультрафиолетовой частях спектра. Последнее и 
является кирлиановским свечением, которое фиксирует рентгеновская 
пленка. По мере увеличения давности образца, в связи с «истощением» 
ферментных систем и нарастания процессов гниения, которые в глубине 
тканей протекают в условиях отсутствия кислорода меняется спектр 
излучения (со сдвигом в инфракрасную часть спектра), это сопровождается 
низкочастотными излучениями с большим выделением тепловой энергии. 
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Молекулярные реакции взаимодействия веществ, при указанных 
механизмах аутолиза тканей с реактивом пленки разные. При фотонной 
эмиссии реакции носят цепной характер и скорости их взаимодействия 
изменяются циклически, что на кирлиановском изображении 
представляется чередующимися стримерами в короне свечения. При 
увеличении температуры (анаэробный путь) скорости реакций 
взаимодействия с реактивом пленки увеличиваются пропорционально, что 
сопровождается усилением свечения и стертостью рисунка стримеров в 
короне. В последующем, по давности биологической смерти, у образцов 
при уменьшении содержания реагирующих веществ в целом ожидается 
резкое снижение свечения, с разрывами в контуре короны. Описанные 
особенности изменения кирлиановского свечения представлены на рис. 1.  

 
Т – 5-8 часов                                                     Т – 4-5 суток     

  
  Т – 7-8 суток                                                       Т – 22 дня 
Рис.1 Изображение свечения Кирлиана вокруг фргаментов сухожилия в 

разные сроки постмортального периода Т. 
Выводы: 
Анализ полученных изображений вокруг фрагментов сухожилия 

человека в разные сроки после наступления смерти указывает на 
достоверные изменения в особенностях характеристик коронного разряда. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ МЕТОД «ОСАНКА–ФИГУРА» В 

УПРАВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЕМ ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО В. С. ПИВОВАРЧУКУ 

 
Интегративный подход, принятый в настоящее время в науке, имеет 

древнюю философскую основу – принцип холизма (целостности). 
Управление здоровьем – это управление механизмами самоорганизации 
живой системы, обеспечивающими ее динамическую устойчивость. 
Движение это жизнь и обладает самоорганизацией. 

Цель статьи: В работе рассматривается интегративный метод 
«осанка – фигура» в управлении здоровьем против распространенных 
заболеваний. Даны примеры по управлению здоровьем: осознание через 
движения изменение сухожилий, формирование здоровьетворящего 
мышления, психофизиологическая культура.  

Если детьми управляет больше физическое тело (энергетическое 
правило скелетных мышц И. А. Аршавского), то взрослыми больше тонкие 
тела (психика, сознание, психофизическая культура). Например, 
психофизиологическая культура-осознание через движения и изменение 
сухожилий. В системе фасций и сухожилий базируются почти все важные 
меридианы: сухожильно- мышечные меридианы одновременно и субстрат 
(соединительная ткань) и энергия (меридианы, каналы позвоночника) 
управляемые сознанием и позволяют достигать структурного и 
энергетического единства (психосоматическая гармонизация). 
Посредством движений растягивания и кручения сухожилий и фасций 
повышается энергетическая текучесть, достигается пробивание 
энергетических пробок на меридианах, что позволяет постоянно создавать 
новое нормированное энергетическое тело, по которому след в след 
строится физическое тело. Именно в расслабленном состоянии мышцы при 
удлинении, вытягивании или выкручивании мышцы энергетическая 
проводимость фасций и сухожилий гораздо выше, чем мышечных волокон 
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[5]. Это позволяет направлять энергию по сухожилиям и фасциям больше к 
внутренним органам, чем на мышцы, где энергия сгорает, превращаясь в 
теплоту, и рассеивается наружу от тела. Аршавский выделяет две формы 
избыточного анаболизма: накопление протоплазматической массы и рост 
структурно-энергетических потенциалов. Профессор Г. Л. Апанасенко 
считает, что обе формы избыточного анаболизма имеют место не только в 
отношении скелетных мышц, но и в органах, и в системах, 
обеспечивающих функцию движения (сердечнососудистая, дыхательная, 
эндокринная системы и другие) [1, 2]. Движения растягивания и кручения 
формируют энергоотдачу (отталкивание) и движения мягкого напряжения 
мышц энергоприем (притяжение). Это позволяет сознательно создавать 
гравитацию и антигравитацию (управление здоровьем), на которые 
эволюционно настроены все физиологические нормы здоровья. 
Управляемый медитативный аутотренинг («легкость, невесомость, тела 
нет») входит в управление здоровьем «осанка–фигура». 

Управлять здоровьем означает управлять изменениями, измерять 
здоровье, чувствовать чуть-чуть. Сознание нуждается в опоре. Важно 
постоянство опоры и регулярность изменений потока (волн) перемен. 
Автономные процессы жизнедеятельности (кровообращения, дыхания), по 
сути, форма движений волн и сама структура тканей и органов, по сути 
«замедленные концентрированные волны». 

Управление здоровьем посредством «осанка–фигура» («дух 
расправлен – тело в покое») согласно с постоянством управления вектора 
гравитации (автоматическая жизнедеятельность) и спонтанной 
регулярностью осознания через движение – изменение сухожилий [4, 254-
315]. Мы знаем, что кости, связки, сухожилия, фасции, кожа, сосуды, кровь 
относятся к соединительной ткани (соединять). Например, мы естественно 
потягиваемся руками вверх и за голову, и у нас энергоотдача по 
сухожилиям идет в область поясницы, связывает кончики пальцев рук и 
область поясницы (измерение, управление) и фасции внутренних органов и 
другие движения с опорой на позвоночник. И здоровье творящим 
мышлением мы осознаем, понимаем это и чувственно воспитываем 
(энергетический скелет тонкого тела), по которому след в след, как 
матрешка в матрешке строится и нормируется физическое тело. 

Осознание через движение растягивания и кручения сухожилий и 
фасций (соединительная ткань – соединять) продлевается (сухожильно-
мышечные меридианы и каналы позвоночника) по всему объему тела, 
нормируя его энергетически и структурно (функция формирует органы и 
ткани). Здоровье творящее мышление («символ волны») помогает 
достигать единения и гармонии волн мыслей – волн тела – волн законов 
природы (единство мышления и Бытия): «займи свое место (волну) в 
природе»; «не выпадать из потока (волн) перемен». Здоровье творящим 
мышлением осознаются «ошибки здоровья»: мышцы могут при наложении 
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жгута «терпеть» без крови 1,5–2 часа, тогда как мозг и внутренние органы 
требуют постоянного притока энергии, иначе приходят распространенные 
заболевания. При постоянном нахождении в стрессовом состоянии мышцы 
хронически напряжены и при интенсивной эксплуатации мышц (работа, 
спорт), мышцы превращаются в избыточных энергопотребителей, отнимая 
энергию от внутренних органов, – все это приводит к быстрой деградации 
и преждевременной старости человека [5]. Согласно возрастной 
физиологии для энерго-структурного нормирования внутренних органов и 
тканей выгодно отдавать приоритет сухожильной формуле движений 
перед мышечной формулой. 

Психофизиологической культуре управления здоровьем – осознание 
через движения изменение сухожилий нужно учиться. Родители и школа 
не обучают психофизиологической культуре. Валеолог-педагог формирует 
современное научное мировоззрение, здоровье творящее мышление, 
психофизиологическую культуру, обучает управлению здоровьем [3]. 
Метод В. С. Пивоварчука вошел в учебник «Интегративная медицина» для 
студентов и врачей всех специальностей, организаторов здравоохранения 
[4]. На программы и методы Пивоварчука В. С. и Пивоварчука О. В. есть 
рецензии: зав. кафедры спортивной медицины и санологии, профессора, 
д.м.н. Киевской академии последипломного образования врачей 
им. П. Л. Щупика Апанасенко Г. Л., Президента Всеукраинской 
ассоциации интегративной психосоматической медицины Лобанова А. Н. с 
рекомендациями врачам всех специальностей направлять своих пациентов 
на обучение здоровому и трезвому образу жизни к валеологам-педагогам, 
валеологам-консультантам по вопросам здорового образа жизни, 
деятельность учебно-консультационного центра «Валеология» можно 
считать полезной для населения, внедрять в практику охраны здоровья, 
образования, просвещения и рекомендовать для программ «Здоровая 
нация», «Здоровье 2020, украинское измерение», «Движение за здоровый и 
трезвый образ жизни» (www.healthquide.com.ua).  

Выводы:  
1. Нужна новая стратегия профилактики – стратегия управления 

здоровьем индивида.  
2. Рекомендовать врачам всех специальностей направлять пациентов 

на обучение, консультации и школы здоровья к валеологам-педагогам с 
целью обучения психофизиологической культуре и как управлять своим 
здоровьем.  

3. Противодействие негативному состоянию в обществе и экологии 
только медицинскими методами невозможно, необходимо обращаться к 
самому человеку, безграничным возможностям сознания, использовать 
методы валеологии, взаимосвязанные с интегративной и информационной 
медициной.  
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4. Обучение методам: «Интегративный метод «осанка – фигура» в 
управлении здоровьем против распространенных заболеваний по 
В. С. Пивоварчуку», «Интегративный комплексный метод в управлении 
здоровьем «Конструктор здоровья»тм» против распространенных 
заболеваниях доступно всем желающим научиться управлять своим 
здоровьем (www.healthquide.com.ua и valeodnepr@ukr.net). 0503423340 
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МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ СТРЕСОВОГО СТАНУ ЛЮДИНИ 

 
Темп сучасного життя призводить до того, що нервово-емоційне 

напруження і повсякденний психічний стрес буквально з’їдають здоров’я 
людини та скорочують її життя [2]. Тому питання діагностики 
фізіологічного стану організму людини посідають важливе місце у 
валеологічній практиці.  

У цьому напрямі розроблена велика кількість тестів та опитувальних 
листів, виконання завдань яких та обробка потребує великої кількості часу. 
Тому розглядання біологічних показників є пріоритетним у випадках, коли 
ресурси часу обмежені або для отримання більш детальної інформації про 
стан здоров’я людини. 

Для такого аналізу ми пропонуємо наступні показники: рівень 
гормону кортизолу у сироватці крові, рівень циркулюючих імунних 
комплексів та пептидів середньої маси у сироватці крові, а також 
активність клітинних ядер букального епітелію. 
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Кортизол виробляється корою наднирників як реакція на стресову 
ситуацію. Він прямо або опосередковано регулює практично усі 
фізіологічні та біохімічні процеси в організмі. Стрес провокує синтез цього 
гормону в більш високих рівнях, ніж потрібно і саме тоді він стає 
шкідливим. Хронічний стрес викликає високий рівень кортизолу, щодня 
викидаючи його в кровоносну систему.  

Високий вміст в крові кортизолу в першу чергу негативно 
позначається на функціонуванні щитовидної залози, яка починає 
виснажуватися. В результаті знижується рівень інших гормонів, 
наприклад, пролактину. В організмі руйнуються білкові сполуки, що 
викликає підвищену сприйнятливість до болю, слабкість м’язової маси і 
втому навіть після незначних фізичних навантажень. Також виникають 
проблеми зі сном, тому що через постійну вироблення кортизолу людина 
не може розслабитися і спокійно заснути. Крім того, спостерігається 
неконтрольоване підвищення апетиту, збільшення маси тіла і одночасно - 
проблеми з травленням (печія, спазми, запори). Зниження імунітету сприяє 
частої появи простудно-вірусних захворювань [1].  

Інфікування призводить до підвищення рівня циркулюючих імунних 
комплекси у крові. Вони є показником розвитку різних запальних процесів 
в організмі. Циркулюючі імунні комплекси утворюються і циркулюють у 
кров’яному руслі у відповідь на введення чужорідного агенту (антигену). 
Внаслідок надлишкового накопичення циркулюючих імунних комплексів, 
подальшої активації комплементу і лізосомальних ферментів в різних 
тканинах відбуваються запальні процеси, що супроводжуються ураженням 
органів [5]. Тривалий стрес, знижуючи імунну активність може призвести 
до більшого ураження організму антигенами, а тому їх підвищений рівень 
у сироватці крові циркулюючих імунних комплексів є показником 
довготривалого стресу людини. 

Накопичення циркулюючих імунних комплексів може стати 
причиною ендогенної інтоксикації В даний час в якості критерію 
використовують визначення рівня середньомолекулярних пептидів. Це 
поняття об’єднує різні за хімічною структурою компоненти, що 
виділяються з крові хворих з молекулярною масою від 500 до 5000 Да. 
Молекули середньої маси, будучи продуктами розпаду білків, діють як 
вторинні ендотоксини, викликаючи розлад різних фізіологічних процесів 
[3] та бути маркерами довготривалого стресу. 

Дія стресових факторів на людину призводить до того, що 
біологічний вік людини та хронологічний мають різні показники. Для 
визначення тривалості біологічного віку інформативним є оцінка 
активності ядерного потенціалу букального епітелію слизової оболонки 
ротової порожнини. Клітини букального епітелію відображають 
патологічні зміни обмінного характеру. 
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Такий підхід до вивчення ранніх симптомів змін дозволяє 
вирішувати питання діагностування виснаження як третьої стадії стресу 
[4], що є причиною системних захворювань людини та є підставою для 
профілактики та використання здоров’язберігаючих методик та 
координування цього процесу у лікаря при необхідності.  
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ФИТОТЕРАПИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ – 

НАСКОЛЬКО ИНФОРМИРОВАНЫ О НИХ ВРАЧИ? 
 
Очень многие пациенты, страдающие самыми разнообразными 

заболеваниями (от гипотонии до рака), во время прохождения лечения 
традиционными методами одновременно используют те или иные методы 
комплементарной и альтернативной медицины (CAM). 

В первую очередь это касается приема препаратов из разнообразных 
трав и пищевых добавок разного рода и происхождения. При этом, менее 
половины врачей (в том числе – онкологов) даже не пытались хотя бы 
начать обсуждение, касающееся подобных продуктов.  

На курсах обучения в Харьковской медицинской академии 
последипломного образования (2012–2014 г.г.) были анкетированы 811 
врачей различных специальностей (313 – урологи и онкоурологи, 349 – 
терапевты, семейные врачи, 96 – акушеры-гинекологи, 53 – врачи-
интерны). 
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Две трети анкетируемых сообщили, что у них отсутствуют знания об 
этом предмете. Главная опасность отсутствия этих знаний заключается в 
том, что некоторые растительные продукты могут взаимодействовать с 
препаратами, используемыми при лечении как рака, так и иных 
заболеваний. Однако, наиболее агрессивные препараты используют 
онкологи, а пациенты с онкологической патологией имеют выраженные 
нарушения гомеостаза. Популярность комплементарной и альтернативной 
онкологии и иных разделах медицины неуклонно продолжает расти. Но 
дискуссии среди врачей и пациентов, касающиеся трав и добавок, 
остаются редким явлением. Стоит обратить внимание, что врачи могут 
недооценивать использование препаратов среди пациентов, которое 
происходит совершенно безнадзорно по вольно выбранной программе. 

Richard Lee, MD, medical director of the Integrative Medicine Program 
at the University of Texas MD Anderson Cancer Center, in Houston отметил, 
что в среднем онкологи обсуждали использование трав и добавок только с 
41% своих пациентов, при этом лишь в четверти случаев (26%) инициатива 
беседы исходила от лечащего доктора. В нашем исследовании эти цифры у 
врачей различной специализации  составили соответственно – 36% и  9%.  

Более половины анкетируемых врачей (62%) сообщили, что они 
никогда не получали никакого образования по данной теме. 

Любопытно, что подобные цифры сочетаются с тем, что 
подавляющее большинство врачей (89%), в случае точно поставленного 
вопроса при опросе, сообщили, что все же заботятся о возможных 
взаимодействиях между продуктами САМ и текущими процедурами, а 
также о том, насколько велико будет финансовое бремя для пациентов при 
самолечении (69%). 

Необходимо отметить, что лишь в немногих исследованиях были 
системно изучены токсические взаимодействия между травами и 
добавками, применяемыми в САМ и препаратами, традиционно 
используемыми при лечении, к примеру, рака. 

Так, в одном исследовании (Integr Cancer Ther. 8:29–36,2009), среди 
136 комбинаций взаимодействия трав с лекарствами были 
идентифицированы 47 потенциальных взаимодействий, но все, же для 
большинства данные о потенциальных взаимодействиях оказались 
недоступны. 

Среди отечественных современных пособий следует отметить 
учебник-справочник под ред. С. М. Дроговоз «Лекарственная 
токсикология, Харьков-2015», где отмечен вред применения 
антиоксидантов в процессе лучевой терапии больных раком головы/шеи с 
тенденцией к увеличению рецидивов заболевания.  

На самом деле наши знания в области САМ весьма условны, отсюда 
бывает трудно даже предположить вероятный негативный эффект от 
применения разного рода добавок и трав. В любом случае следует 
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препятствовать широкому бездоказательному использованию препаратов 
САМ во всех случаях курабельного заболевания, оставляя на совести 
пациентов и врачей варианты с применением трав и добавок у тяжелых 
неизлечимых больных. 
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Харьков, Украина 
 

ОПТИМАЛЬНА ЛИ РЕКОМЕНДАЦИЯ ОБИЛЬНОГО ПИТЬЯ 
ВОДЫ? 

 
Широко распространено мнение, что обильное питье способствует 

выведению из организма токсинов и болезнетворных микроорганизмов, 
улучшению состояния кожи и уменьшению веса тела.  

Подобное утверждение научно не доказано. Популярная в США 
рекомендация «8x8» (8 стаканов воды емкостью 8 унций), в соответствии с 
которой необходимо выпивать почти 2 литра воды в день, является, 
прежде всего, удачным слоганом, а авторство этой рекомендации 
неизвестно. 

Сотрудниками кафедры детской, общей и онкологической урологии 
Харьковской медицинской академии последипломного образования 
проанализированы 148 опубликованных результатов клинических 
исследований на тему «Потребление воды и оздоровительный эффект». 
Доказательства пользы потребления большого количества жидкости о 
обнаружены только для спортсменов, находящихся в условиях сухой 
жаркой погоды людей, а также при некоторых заболеваниях. Не было 
установлено положительного влияния избыточного питья на состояние 
здоровых людей, живущих в зонах с умеренным климатом. Ни одно 
исследование не подтверждало рекомендацию «8x8». 

Некоторые нефрологи и диетологи утверждают, что вода 
«промывает / прополаскивает» почки и помогает выводить из организма 
токсины, оставляя при этом открытым вопрос, оказывает ли жидкость, 
выпитая в большом количестве, оздоровительный эффект на организм в 
целом или улучшает функции отдельных органов. Ни одно исследование 
не подтвердило, что они работают лучше после этого. 

Изучен также вопрос, способствует ли вода, уменьшая голод, 
снижению массы тела. Мы не смогли доказать «эффект насыщения», 
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возникающий в результате потребления избыточной жидкости, и не 
обнаружили серьезных исследований, посвященных влиянию воды на 
уменьшение веса. Не были найдены также подтверждения существующего 
мнения, согласно которому обильное питье обеспечивает красоту, 
упругость кожи и предотвращает головные боли. 

Проанализировав имеющийся научный материал, можно сделать 
вывод, что весомых доказательств пользы повышенного потребления воды 
для здоровья человека нет, как и доказательств его вредного воздействия, в 
отличие от питья недостаточного, приводящего к обезвоживанию 
организма. 

Немецкие эксперты в области питания рекомендуют здоровому 
человеку, не испытывающему особых физических нагрузок, ежедневно 
выпивать 1,5 литра жидкости, включая соки и чаи. 

Проведенными нами анализ реабилитации пациентов с 
перенесенными уронефропатиями позволяет сделать вывод, что полнота  
выздоровления присуща лицам, достигших: а) суточный диурез 1500-2000 
мл/24 часа; б) соотношение дневного/ночного диуреза составляет 2/3-3/4 - 
1/3-1/4 общего диуреза; в) рН мочи в пределах 6,2-6,8. При этом  характер 
и объем питья можно считать оптимальными в случаях, если достигаются 
вышеозначенные показатели диуреза. 
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГОМЕОСТАЗА (К ГИПОТЕЗЕ ПАТОГЕНЕЗА АРАЛИЕВОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ) 
 

За всю историю биологии ни один биологический факт 
не опроверг ни одного физического закона. 

Джон Бернал (1901-1971) 
 
Предложен метод изучения качества регуляции физиологических 

процессов в переходном периоде восстановления нарушенных функций 
организма. Ухудшение качества регулирования элеутерококком позволяет 
предположить связь аралиевой зависимости с нарушением интегративных 
процессов регуляции перераспределения энергии организма между 
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функциональными системами при изменении их нагрузок. Возможность 
объективной оценки таких нарушений обогощает понимание патогенеза и 
путей коррекции аддикций с позивистских позиций знания сущности 
биоэнергетической трактовки здоровья. 

Выведенная из состояния равновесия система возвращается к 
«норме» по закону (А) линейной (физика, математика) или (Б) 
экспоненциальной (Биология, химия, социология) функции. 

Качество регулирования в теории систем автоматического 
управления может быть определено измерением ее параметров: 

А) времени восстановления «нормы»; 
Б) амплитуды колебания показателя вокруг «нормы». 
Измерение параметров протекания переходных процессов 

восстановления от патологии к норме может быть использовано для 
оценки влияния фармакологических препаратов и условий среды обитания 
на систему физиологического регулирования функциональных систем 
организма. 

При исследовании влияния элеутерококка колючего на систему 
крови после острой кровопотери (20% крови) у кроликов (Джиоев Ф. К., 
Прасол С. Д., 1966) оказалось, что этот препарат уменьшает время 
восстановления нормальных показателей красной и белой крови, общего 
белка и белковых фракций. 

Но при этом наблюдалось ухудшение качества регулирования: 
амплитуда колебания этих показателей вокруг нормы увеличивалась и 
время полной стабилизации удлинялось. 

Случай аралиевой зависимости представленный 23.09.2014 на 
заседании Харьковского медицинского общества (Сосин И. К., 
Мысько Г. Н.) – это неизвестный до сих пор феномен в действии 
элеутерококка. Сопоставление двух феноменов в действии элеутерококка 
(а возможно женьшеня и других видов семейства аралиевых): 

А) Ухудшение системы регулирования физиологических процессов; 
Б) Наркогенное действие позволяет высказать гипотезу о 

патогенетической связи их между собой. 
Биоэнергетическая сущность интегративных процессов в организме 

общепризнанна. (Г. Л. Апанасенко, Булич О. Г., Муравов И. В., 1992). 
Молниеносные адаптивные реакции перераспределения свободной 
энергии организма при изменении нагрузок между функциональными 
системами обеспечиваются филигранными системами регуляции 
(вегетативные, эндокринно-гормональные, когнитивные и местные их 
отделы). 

Локомоторные, интеллектуальные, пищевые, психоэмоциональные 
сознательные нагрузки обеспечиваются увеличением доли свободной 
энергии за счет уменьшения доли общей энергии связанной с вегетативно-
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трофическими функциями внутренних органов (пищеварение, 
кровообращение, дыхание, мочевыведение). 

Пик спортивных нагрузок сопровождается резким обескровливанием 
(вплоть до анабиотического состояния) внутренних органов для 
обеспечения кровью локомоторной системы управляемой сознанием или 
инстинктом. Пик улучшения самочувствия и работоспособности при 
зависимостях (алкогольная, наркотическая, никотиновая, аралиевая) может 
объясняться нарушением качества регулирования распределения энергии: 
в бюджете общей энергии организма бесконтрольно увеличивается доля 
эйфоризирующей свободной энергии за счет уменьшения доли связанной с 
нормальными метаболическими процессами, что и ведет к нарко-
коморбидным  состояниям (Сосин И.К., 2006).  

Срыв рационального регулирования соотношения свободной и 
связанной энергии может быть оценен измерением параметров качества 
регуляции для диагностики степени аддикции и выбора средств лечения.  
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Страшко С. В. 

 

проф., к.б.н., завідувач кафедри Медико-біологічних і валеологічних 
основ охорони життя та здоров’я НПУ імені М. П. Драгоманова,  

Київ, Україна 
 

ШКІЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
В Україні найвища смертність у Європі (15,7 померлих на 1000 осіб 

на 2014 рік), країна займає 2-ге місце в світі за рівнем смертності (після 
ПАР) і 1-ше місце – за рівнем природного зменшення населення (-6,3 ‰). 
Середня тривалість життя у чоловіків становить 63 роки, у жінок – 74.  

Основні причини смертності населення в Україні: 
− серцево-судинні захворювання 34,8 (74,3); 
− злоякісні новоутворення 18,5 (9,7); 
− травми, поранення, отруєння 23,0 (2,3); 
− захворювання дихальної системи 5,0, (5,0); 
− захворювання шлунково-кишкового тракту 5,3 (1,4); 
− інфекційні захворювання 4,0 (0,3); 
− інші захворювання 9,5 (7,1) 

(перша цифра – смертність у віці від 0 до 65 років, цифра у дужках – після 
65). 
Основними факторами, що спричиняють вказані вище захворювання, є: 

1. Нездорове харчування; 
2. Недостатня рухова активність; 
3. Соціальний стрес (зокрема, шкільний); 
4. Вживання алкоголю, наркотиків та тютюнопаління; 
5. Безпечна поведінка в молодому віці, що, значною мірою, є 

причиною травм, поранень, отруєнь, захворювань шлунково-кишкового 
тракту, інфекційних захворювань (зокрема, ВІЛ/СНІДу); 

6. Негативні екологічні фактори; 
7. Недостатня обізнаність з питань репродуктивного здоров’я та 

планування сім’ї, що веде до зростання негативного генетичного «тягаря» 
в популяції, росту кількості дітей-інвалідів з дитинства, збільшення 
відсотку соціальних сиріт тощо. 

Суттєвий негативний внесок в захворюваність дорослого населення 
вносить неправильно організований процес навчання в школі і ВНЗ, який 
призводить до різкого зниження рівня здоров’я дітей та молоді за роки 
навчання. Цей негативний вплив може бути значно зменшений за рахунок 
впровадження новітніх здоров’язберігаючих технологій навчання та 
створення сприятливого для здоров’я шкільного середовища. Детальний 
аналіз впливу шкільного середовища на здоров’я учнів наведений в 
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аналітичному матеріалі «Ситуаційний аналіз системи надання медичної 
допомоги дітям шкільного віку в Україні», підготовленому за підтримки 
Бюро ВООЗ в Україні фахівцями МОЗ України та Інституту педіатрії, 
акушерства і гінекології АМН України в 2009 році (Мойсеєнко Р. О., 
Педан В. Б., Залеська В. В., Квашина Л. В.).  

Шість з семи виділених вище факторів, що негативно впливають на 
здоров’я, є поведінковими, і їх вплив може бути значно знижений за 
рахунок корекції поведінки. Зрозуміло, що така корекція ефективна тільки 
в дитячому та юнацькому віці, коли ще не сформовані стереотипи 
поведінки. Саме це є основним завданням шкільного предмету «Основи 
здоров’я».  

Суттєвим фактором збереження здоров’я учнівської молоді може 
стати створення в навчальному закладі здоров’язберігаючого середовища. 
Немає сумніву, що створення такого середовища не може бути функцією 
одного працюючого в школі фахівця (наприклад, вчителя основ здоров’я). 
До цієї роботи мають долучитися педагогічні працівники різних 
спеціалізацій, батьки та самі учні. 

В межах початкової фази проекту ВООЗ «Неінфекційні 
захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» була 
проведена робота щодо аналізу готовності середньостатистичного 
навчального закладу України забезпечити реалізацію завдань проекту. 
Аналіз показав, що в цілому сьогодні школа отримує з педагогічних ВНЗ 
когорту спеціалістів, у підготовці яких закладені життя- та 
здоров’язберігаюча компетенції, що робить їх здатними створювати і 
підтримувати необхідний рівень безпеки учнів та забезпечити навчальне 
середовище, яке сприяє фізичному, психічному, соціальному та духовному 
благополуччю кожної дитини. Це, в першу чергу, вчителі фізичної 
культури, біології, початкових класів, соціальні педагоги та практичні 
психологи. Певною мірою володіють знаннями зі здоров’язбережувальних 
педагогічних технологій та надання невідкладної медичної допомоги (за 
рахунок вивчення дисциплін «Вікова фізіологія», «Основи валеології» і 
«Основ медичних знань») й інші вчителі-предметники. Особливе місце 
займає вчитель основ здоров’я, підготовка якого спрямована на 
формування професійних компетенцій, направлених на забезпечення 
формування, збереження, зміцнення здоров’я учнів та формування в 
останніх свідомої мотивації на здоровий спосіб життя. 

Водночас, ми можемо зазначити, що більшість навчальних закладів 
не забезпечує необхідний рівень захисту життя і здоров’я учнів. І 
основною причиною є відсутність координації діяльності з цих питань 
учасників навчально-виховного процесу між собою та адміністрацією 
школи. Безумовно, в кваліфікаційній характеристиці (КХ) вказано, що 
директор загальноосвітнього навчального закладу «несе 
відповідальність… за охорону життя і здоров’я учнів (вихованців) та 
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працівників під час навчально-виховного процесу…», але серед його 
функціональних обов’язків ця функція займає одне із останніх місць. Слід 
зазначити, що в КХ заступника директора з виховної роботи серед завдань 
та обов’язків взагалі відсутня відповідальність за формування, розвиток та 
збереження здоров’я учнівської молоді. 

Поглиблюючи ідею створення валеологічної служби в навчальних 
закладах, яка була закладена ще в першому Стандарті вищої освіти за 
спеціальністю «Валеологія», ми розробили модель «Шкільної служби 
здоров’я», впровадження якої може значно покращити роботу, спрямовану 
на зниження захворюваності та підвищення рівня здоров’я учнів.  

 
 
Центральною ланкою цієї служби має стати заступник директора з 

виховної роботи (за умови покладання на нього обов’язків щодо 
координації оздоровчої роботи в школі). Ідеальним фахівцем для 
виконання цієї функції може бути вчитель основ здоров’я. Тому в 
програмах магістерської підготовки за спеціальністю «Здоров’я людини» 
має обов’язково бути навчальний курс «Теорія і методика соціально-
виховної роботи» в обсязі не менше 3 кредитів. 

Крім того, впровадження такої моделі не потребує додаткового 
фінансування, що вкрай важливо в умовах глибокої економічної кризи в 
країні. 
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ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ЗАКОНАХ ТА ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 
Анотація. Формування валеологічної культури використання 

землекористання на законах та принципі органічного землеробства.  
Метою роботи є – аналіз та обґрунтування законів та принципів 

органічного землеробства з метою формування валеологічної культури 
землекористування. Узагальнення принципів та формування валеологічної 
культури землекористування. 

Ключові слова: валеологічні культура землекористування, закони та 
принципи органічного землеробства, органічне землеробство. 

Перед сільським господарством України на сучасному етапі стоять 
складні завдання щодо визначення шляхів подальшого розвитку за умов 
ринкових відносин. Погіршення стану земель, забруднення ґрунтів та 
вирощеної продукції спонукало до пошуку альтернативних систем 
землеробства. У зв’язку із загальним погіршенням екологічної ситуації 
внаслідок сільськогосподарського виробництва, більшість розвинених 
країн світу активно розробляють й освоюють різноманітні альтернативні 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 225 

методи землеробства. До таких методів виробництва рослинної продукції 
належить і біологічне (органічне) землеробство. 

Традиції ведення сільськогосподарського виробництва у злагоді з 
природою мають в нашій країні глибокі корені. Українці – це нація з 
давніми землеробськими традиціями, а історія українського народу це по 
суті історія землеробства. Традиції землеробської культури українців 
сягали часів Трипільської цивілізації у V–ІІІ тисячоліттях до нашої ери. 
Якраз у ті часи зароджувалися принципи так званого відновлювального 
землеробства, яке базувалося на природних механізмах збереження та 
відновлення родючості ґрунтів, які так само є доволі актуальними до 
сьогоднішнього часу. 

Настає час нового агрономічного мислення з екологічними 
пріоритетами, час існування людства в симбіозі з Природою, час 
землеробства, яке не відкидає інтенсифікації галузі, передбачає повну 
узгодженість її з законами Природи. 

Результатами пошуку симбіотичних форм землекористування є 
запропоновані в різних країнах варіанти екологічного землеробства: 
органічне, біологічне, біодинамічне, адаптивно-ландшафтне. 

Назва цих систем землеробства пов’язана з назвою їх елементів, які 
відрізняються своїм змістом: застосування в системі удобрення лише 
органічних матеріалів, у системі захисту рослин – виключно біологічних 
засобів, вибір строків сівби сільськогосподарських культур за 
астрономічним календарем, адаптацію цілої системи до конкретних 
ландшафтів та інше. 

Отримана без застосування агрохімікатів продукція рослинництва й 
тваринництва – не тільки здоров’я наше і наших дітей, а й здорове 
довкілля, ґрунти. Це та продукція, з якою можемо вийти на зовнішні 
ринки.  

Наукоємні, енергетичні і динамічні технології вирощування культур 
повинні враховувати і базуватися на основі законів, принципів, правил, які 
мають найбільше значення для агробіоценозу з точки зору практичного 
застосування та використання абіотичних, біотичних чинників і 
антропогенних заходів з метою одержання найбільшого виходу продукції 
(біологічна продуктивність). 

Закони землеробства – це сукупність емпіричних принципів, 
закономірностей, положень, що відображають найбільш істотні, необхідні і 
такі, що повторюються, зв’язки між явищами взаємодії рослин, ґрунту, 
атмосфери та впливу людини н а згадані об’єкти в процесі вирощування 
сільськогосподарських культур. 

Принципи біологічного землеробства, як складові мають етичні 
принципи органічного сільського господарства розроблені Міжнародною 
федерацією органічного руху та наукові принципи органічного 
землеробства і служать для натхнення органічного руху. 
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Визначаючи валеологію як інтегровану науку про здоров’я, а 
культуру землеробства як таку що визначає закономірність природного 
розвитку землекористування, можемо сформулювати визначення 
валеологічної культури землекористування – як динамічний науковий 
стереотип мислення та діяльності людини, що сприяє збереженню здоров’я 
землі та ґрунтової біоти (мікро і макрофауни). 

Метою валеологічної культури землекористування є оздоровлення і 
відтворення родючості землі і позитивного гумусоутворення шляхом 
впровадження комплексної системи органічного землеробства та дбайливе 
ставлення до здоров’я ґрунту і ґрунтової біоти. 

Найбільш актуальною проблемою на сьогодні можна вважати таке 
ставлення до землеробства, коли на першому місці стоїть не споживацькі 
інтереси, а дбайливе, землезберігаюче господарювання. 

На новому етапі землеробства доречним будуть такі науки як 
валеологічна культура землекористування, валеоагрономія, 
валеоземлеробство – як такі що спрямовані на здоров’я зберігаючи 
технології щодо землі і біоти у галузі сільського господарства. 

Наука про здоров’я Землі ще не сформоване як таке що є, та 
підґрунтя для її утворення вже закладено піонерами альтернативних 
систем землеробства, серед яких органічне землеробство, з елементами 
біологічної системи та ЕМ – технології найбільш повно відповідають 
поставленій меті. 

Формування валеологічної культури землеробства та 
землекористування, як складової здоров’я людини має стати однією з задач 
валеології на сучасному етапі, оскільки без здорового ґрунту неможливо 
отримати біологічно повноцінні продукти харчування, без котрих не може 
бути мови про здоров’я людини в цілому, а валеоагрономія має увійти до 
валеології, як рівноправна складова. 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОПЕРАТОРОВ КАК СРЕДСТВО 

ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 
 
Статистика несчастных случаев в различных отраслях говорит, что 

их основная часть происходит по вине «человеческого фактора». На 
железнодорожном транспорте по этой причине происходит около 80% 
аварийных ситуаций, и с повышением надежности технических средств 
этот процент будет повышаться. Под термином «человеческий фактор» 
обычно понимают уровень профессиональной надежности работников и, 
естественно, возникает необходимость его контроля. В первую очередь, 
речь идет о железнодорожных операторах, в группу которых входят, 
прежде всего, работники локомотивных бригад и оперативного 
диспетчерского персонала.  

В этой связи, возникает вопрос объективной оценки уровня 
профессиональной надежности человека-оператора, что является 
непростой задачей. Речь идет об оценке сложной комплексной величины, 
включающей в себя ряд составляющих, в частности медико-
биологическую, психофизиологическую, квалификационно-
образовательную и функциональную. Сегодня все эти составляющие 
контролируются и обеспечиваются определенными мероприятиями. При 
этом важнейшей составляющей является функциональная надежность, 
которую определяют как свойство функциональных систем человека 
обеспечивать его динамическую устойчивость в выполнении 
профессиональной задачи в течение определенного времени и с заданным 
качеством. Именно ее снижение является причиной ошибок человека-
оператора в подавляющем большинстве случаев.  В свою очередь, 
функциональная надежность также является сложным образованием, 
состоящим из двух составляющих с различным временным периодом – 
текущей (функциональное состояние) и долговременной (базовая). Базовая 
меняется медленно (сезон, годы) и включает в себя уровень здоровья и 
биологический возраст.  

Если роль текущего функционального состояния не вызывает 
сомнений и в наиболее ответственных профессиях она контролируется, то 
роль базовой части явно недооценена. Она не контролируется ни у одной 
профессиональной группы, хотя именно она определяет диапазон 
изменения текущей. Что особенно важно, ее учет позволяет 
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прогнозировать работоспособность человека, в то время как контроль 
функционального состояния дает срез состояния на данный момент, но не 
позволяет судить каким будет работник через несколько часов трудовой 
деятельности. 

Проблема обостряется существенным общим снижением уровня 
этой составляющей в популяции в целом, что подтверждается очень 
низкой продолжительностью жизни в Украине, и, прежде всего, мужчин. 
Одновременно, наблюдается существенное увеличение скорости старения, 
есть данные свидетельствыющие, что биологический возраст среднего 
жителя Украины выше метрического на семь лет. В ряде исследований, в 
том числе и наших, выяснилось, что это особенно выражено у молодежи. 
Поскольку известно, что с возрастом работоспособность человека 
довольно быстро снижается, биологический возраст необходимо 
контролировать хотя бы у работников занятых на особо ответственных 
работах.  

Такой контроль, включающий показатели долговременной 
составляющей функциональной надежности, (биологического возраста и 
адаптационного потенциала) кроме главной задачи – повышения уровня 
безопасности транспортного процесса, позволяет решать и ряд задач, 
входящих в область валеологии. Прежде всего, это снижение 
заболеваемости контингента, поскольку контроль позволяет выявлять 
самые ранние стадии заболевания, которые легко могут купироваться 
профилактическими мероприятиями. Можно говорить и о повышении 
уровня здоровья работников, исходя из того, что оно на 50% определяется 
образом жизни человека. Поскольку, таким образом происходит 
мониторинг уровня здоровья, работник вынужден, по принципу 
биологической обратной связи, корректировать свой образ жизни в 
сторону более здорового, при негативных тенденциях в динамике 
здоровья.  

Контроль скорости старения, в виде превышения биологического 
возраста над метрическим, может быть хорошим средством оценки 
влияния производственной среды на организм работника. Это может 
выступать и как универсальное средство контроля состояния 
производственной среды. 

На кафедрах «Охрана труда и окружающей среды» и «Эксплуатация 
и ремонт подвижного состава» нашего университета много лет 
разрабатывается проблема контроля уровня функциональной надежности 
железнодорожных операторов. Нами было разработано несколько 
поколений аппаратно-программных комплексов.  
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Комплекс психофизиологического предрейсового контроля 

локомотивных бригад «Гамма». 
 
Система контроля представляет собой компьютеризированное 

рабочее место, позволяющее проводить как экспресс-обследование, 
занимающее до 5 минут, так и углубленное, с учетом ряда 
психофизиологических методик. При этом предусмотрено хранение и 
математическая обработка результатов, создание базы данных на каждого 
обследуемого, а также выход на информационные базы разных уровней.  

Варианты системы проходили апробацию в ряде локомотивных 
депо. 
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РЕГІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНДУСТРІЇ ЗДОРОВ’Я 
(НА ПРИКАЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
Сутнісною перевагою Херсонщини є потужні, але слабо розвинені 

курортно-рекреаційні ресурси, що поєднується з землересурсними, 
демографічними, працересурсними, науково-технічними, органічно-
технологічними, екологічно-відповідними та природно-заповідними 
складовими. Такий комплекс – єдиний в Україні, що дозволяє визначити 
місію Херсонщини – якість здоров’я кожного і якість життя населення. 
Виходячи з цього, основним пріоритетом розвитку Херсонщини доцільно 
вважати інноваційно-інвестиційний прорив в організації індустрії здоров’я 
у середовищі, сприятливому для життя. 

Індустрія здоров’я – це функціональна багатогалузева підсистема 
господарювання, заснована на взаємозв’язку та взаємодії системи охорони 
здоров’я з іншими галузями та сферами діяльності, спрямованими на 
збереження та зміцнення соматичного, соціально-психологічного та 
духовного здоров’я населення регіону [1]. 

Індустрія здоров’я є невід’ємною складовою ринкового 
господарювання, що відіграє суттєву роль у соціально-економічному 
розвитку регіону та держави в цілому, адже бере безпосередню участь у 
формуванні внутрішнього валового та національного продукту шляхом 
виробництва товарів та послуг, спрямованих на збереження здоров’я 
населення [1]. 

Індустрія здоров’я має розгалужену інфраструктуру, регіональна 
модель [2; 3] якої представлена на рисунку, наведеному нижче. 

Зазначене визначає стратегічні цілі, що сприятимуть реалізації місії 
Херсонської області, а саме: 1) мотивування різних верств населення до 
споживання товарів і послуг індустрії здоров’я; 2) трансформація та 
розвиток санаторно-курортного комплексу Херсонщини; 3) розбудова 
туристично-рекреаційного комплексу Херсонщини; 4) формування 
еколого-відповідного агровиробництва; 5) модернізація галузевої 
структури виробництва; 6) підготовка професійно компетентних кадрів для 
індустрії здоров’я [2; 3]. 
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Особливе місце в практичній реалізації даної моделі посідає 
мотивація різних верств населення до споживання товарів і послуг 
індустрії здоров’я, яка має об’єктиві соціально-економічні передумови, 
зокрема, підвищення вартості нездоров’я: по-перше, розвиток медичної та 
фармацевтичної технології призвів до подорожчання лікування; по-друге, 
зміна характеру праці з переорієнтацією на підвищення його виробничої 
ефективності, призвело до того, що хвороба обходиться дорого і 
роботодавцю, і працівнику; по-третє, масовий перехід від активної 
фізичної праці до інтелектуальної праці обумовлює формування 
гіподинамічного образу життя та підвищує вимоги до зовнішнього вигляду 
працівника у зв’язку зі збільшеною часткою соціальної комунікації в 
професійній діяльності та іміджевою політикою підприємства. Все це 
створює внутрішнє спонукання населення до переходу від пасивного 
споживання запропонованих послуг традиційної медицини до активного 
споживання товарів і послуг індустрії здоров’я спрямованих на 
збереження, зміцнення та відновлення здоров’я. Неможливість 
забезпечення зростаючого попиту на товари та послуги індустрії здоров’я в 
межах області призводить до відтоку потенційних споживачів у сусідні 
регіони та закордон. 

Формування мотивації населення до споживання товарів і послуг 
індустрії здоров’я може бути досягнута шляхом: 1) реалізації освітньо-
виховних заходів щодо формування культури здоров’я серед різних верств 
населення; 2) визначення та задоволення реальних потреб установ області 
в реалізації валеолого-гігієнічного навчання та виховання населення, 
профілактики захворювань та зміцнення здоров’я людей; 3) організації 
валеологічних факультативів для учнівської молоді, батьків, родинного 
дозвілля; 4) підвищення професійної компетентності працівників системи 
освіти, охорони здоров’я в галузі валеолого-гігієнічного навчання та 
виховання; 5) забезпечення інформаційно-просвітницького та рекламного 
просування товарів і послуг індустрії здоров’я [2]. 
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Вважаємо, що розвиток індустрії здоров’я шляхом реалізації 
зазначених стратегічних цілей сприятиме наданню таких товарів та послуг, 
які будуть задовольняти вимоги та потреби споживачів.  
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тел. +38 067 4664995 
E-mail: y_martsinyshyn@ukr.net  

 
ПРИКЛАДНЫЕ НООСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

«Аграрный EL-композит Марцинишин®» – концентрированное 
органическое удобрение с фунгицидно-инсектицидным действием, 
активатор стабилизации мРНК для растений (до 170% по сравнению с 
существующими методами). 

«Аграрный EL-композит Марцинишин®» – содействует 
стимуляции роста растений, а также обладает ярко выраженной 
фунгицидно-инсектицидной активностью в отношении распространенных 
вредителей. Посевной материал обрабатывается перед посевом, во время 
«протравки». Совместим с другими препаратами химического и 
органического происхождения. На 36 литров воды из родника или 
скважины мы даем 30 мл. «EL-концентрата 60х103Т биологически 
активной воды Марцинишин®» плюс 4 литра «Аграрного EL-композита 
Марцинишин®» с фунгицидно-инсектицидным действием и обрабатываем 
этим раствором 5 тонн зерна для посевной площади 20 га. 

Баковая смесь биологически-активного «Аграрного композита 
Марцинишин®», «Гармонии-101» и «Концентрата кластерной воды 
Марцинишин®», разведенных водой из скважины или источника в 
соотношении 1:1000, способствует улучшению плодородия почвы и 
способна восстанавливать плодородие мертвых, больных, истощенных 
почв за короткий промежуток времени. При этом идет влияние, как на 
минеральную, так и на биологическую часть почвенного горизонта. В 
частности четко отслеживается влияние на микробиоту почвы в виде 
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аэробных и анаэробных микроорганизмов, увеличения биомассы 
азотфиксирующих и фосфориммобилизирующих бактерий. Данный 
процесс происходит за счет разрушения почвенных нерастворимых и 
недоступных растениям минеральных конгломератов (минерализация 
грунтов) и переводу их в подвижное состояние. Также происходит процесс 
предупреждения образования этих конгломератов.  

Одновременно идет очистка почвы от радиоактивных, 
углеводородных (нефть, топливо, смазка), волновых (радиочастоты), 
патогенного влияния ветровых электростанций и др. Урожайность 
растений при обработке баковой водной смесью растет за счет воздействия 
раствора на почву, а также непосредственно на растение. 
Если сравнивать контрольные растения и почву, обработанные 
доступными на данный момент стимуляторами роста и удобрениями, то 
баковая смесь показала лучший результат, чем химические препараты, 
особенно на больной и истощенной почве с существенным увеличением 
урожая. На 1000 литров воды мы даем 1 литр «Концентрата кластерной 
воды Марцинишин®» плюс 1 литр концентрированного органического 
удобрения с фунгицидно-инсектицидным действием «Гармония-101» и 
опрыскиваем этим раствором 5 га земли. Полученный нами раствор 
совместим с другими препаратами химического и органического 
происхождения. 
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МАРЦИНИШИН Ю. Д. 

руководитель НИИ ноосферной валеологии Марцинишин® 
тел. +38 067 4664995 

E-mail: y_martsinyshyn@ukr.net 
 

ЖИВАЯ ВОДА. ЖИВАЯ ПИЩА.  
КОНЦЕНТРАТ КЛАСТЕРНОЙ ВОДЫ «МАРЦИНИЩИН®» 

Живая вода – источник жизни на планете 
В биологии носителем информации является «живая» вода. Она 

является одновременно и кислотой, и щелочью. Это позволяет «живой» 
воде играть роль носителя информации биологического вещества, быть 
туннелем информации между двумя химическими средами.  

Вся материя является одновременно и волной, и частицей. Вся 
материя есть система, и состоит из трех составляющих: массы, энергии и 
информации.  
                                                           m 
                                                                                              m – масса 
                                                                                               I – информация 
                                            I                       E                        E – энергия 
 

Основные жизненные среды (кровь, лимфа, слюна, межклеточная 
жидкость и др.) имеют слабощелочную реакцию. При снижении 
щелочности этих сред, меняются биохимические процессы, организм 
закисляется. Это ведет к развитию болезней.  

Одним из наиболее значимых факторов регулирования параметров 
окислительно-восстановительных реакций, протекающих в любой жидкой 
среде, является окислительно-восстановительный потенциал (ОВП этой 
среды). ОВП внутренней среды организма здорового человека (-100 …-200 
мВ), если он уменьшается в сторону нуля, возникают болезни. 

Любой живой организм на Земле, любое растение в процессе своей 
жизнедеятельности стремится структурировать воду, которая попадает 
извне. При этом тратится много энергии, но только так создается единая 
биоэнергоинформационная среда живого организма. 

В результате этих затрат энергии биологические структуры 
организма подвергаются постоянному энергетическому ослаблению. 
Организм изнашивается, стареет, затрудняются функции жизненно важных 
органов. Этот процесс может быть замедлен, если в организм поступает 
ЖИВАЯ ВОДА, т.е. структурированная, приближенная к внутренней среде 
организма. Это позволяет сохранить внутреннюю энергию организма. Но 
воды с такими свойствами в природе остается все меньше. К счастью, 
созданный натуральный продукт Концентрат  кластерной воды 
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МАРЦИНИШИН®, позволяет восстанавливать первичную живую силу 
воды и приближать ее к внутренней среде организма. Теперь Вы можете 
иметь у себя дома, на работе, в путешествии, где бы Вы ни были ЖИВУЮ 
ВОДУ девственной природы и наслаждаться ею каждый день. 

Добавляя к воде концентраты кластерной воды в соотношении 
1:1000, Вы восстанавливаете первичную живую силу воды. Вы спросите, 
какая она на вкус? Попробуйте сами! Вы почувствуете разницу. 
Употребляя такую структурированную воду, Вы восстановите защитные 
свойства Вашего организма, ведь эта вода живая и является источником 
молодости и долголетия. 

Концентрат кластерной воды МАРЦИНИШИН® убирает негативную 
память в воде, изменяет ее качества. Можно долго рассказывать о 
целебных свойствах структурированной воды, но достаточно только один 
раз попробовать, чтобы понять, какой была вода в источниках миллионы 
лет назад. 

У воды уникальные структурно-информационное свойство – 
способность образовывать кластеры. Это свойство легко изменяется при 
любом внешнем воздействии, а это и делает ее загадочной жидкостью. 
После проведения множества опытов ученые пришли к потрясающему 
выводу: вода – это особая среда, которая запоминает все вещества, 
сохраненные в ней в виде электромагнитных колебаний. Кластеры – это 
информационные ячейки, а порядок, в котором они располагаются и есть 
память. Такое свойство позволяет впитывать в себя, хранить и 
обмениваться информацией с окружающей средой. 

Все в природе стремится к стабильности. По мнению руководителя 
проблемной лаборатории научно-экспериментального центра Минздрава 
РФ Станислава Зенина, вода состоит не из отдельных молекул, а из 
крупных соединений, включающих до 900 молекул – так называемых 
кластеров. 

Вся жидкость в организме структурированная. Только в таком 
состоянии она способна проводить энергетические импульсы. 
Следовательно, ЖИВАЯ ВОДА – это такое вещество, которое за счет 
структуры может принимать и передавать информацию, находясь в 
определенном информационном фазовом состоянии. Все сущее имеет 
вибрацию. 

Кроме физико-химических свойств важным является показатель 
чистоты воды. Это связано с тем, что любые растворенные в воде примеси 
меняют свойства самой воды. 

Жизнь зародилась в воде. В организме матери плод развивается в 
водной среде. В течение всей жизни вода необходима каждой нашей 
клетке. Процесс старения – это процесс потери организмом жидкости. 
Сама по себе вода не имеет питательной ценности, но является 
непременной составной частью всего живого, а также универсальным 
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растворителем огромного количества химических веществ, т.е. вода 
является той средой, в которой протекают все процессы 
жизнедеятельности.  

Вода – универсальный растворитель. Она регулирует все функции 
организма, включая активность всех растворенных веществ. Все процессы 
зависят от рационального движения воды. 

Наше тело состоит на 75–80% из воды, мозг на 90%, кровь на 95%. 
Даже небольшое обезвоживание на 5–10% ведет к тяжелым последствиям. 
Достаточное количество воды – единственный способ обеспечить доступ к 
наиболее важным органам переносимых водой элементов (гормонов, 
химических и питательных веществ). Как только вода достигает 
обезвоженных клеток организма, она сразу же возобновляет жизненно 
важные физические и химические процессы: 

• Регулировка температуры тела 
• Доставка питательных веществ и кислорода ко всем клеткам 
• Защита и буферизация жизненно важных органов 
• Помощь при преобразовании пищи в энергию 
• Выведение отходов процессов жизнедеятельности  
и многое другое. 
 

У воды есть память 
Процессы обмена веществ состоят из реакций, которые происходят 

как с использованием энергии, так и с ее выделением. Почти все физико-
химические свойства воды – это исключение в природе, и только 
благодаря этим аномалиям воды возможна жизнь на нашей планете, по 
крайней мере, в той форме, в которой она существует. 

Важнейшей способностью воды является сохранение во времени ее 
структурных изменений, то есть «память воды». Одним из первых 
столкнулся с «памятью воды» отец гомеопатии Самуил Ганнеман. 
Разбавляя до немыслимой степени лекарственный настой, он писал: «… Я 
убираю вещество, оставляя его силу». 

В конце ХIХ века Карл Негели приготовил раствор сулемы (хлорид 
ртути) для обеззараживания. Затем Негели раствор до такой степени, что 
вероятность встречи бактерий с молекулами сулемы была ничтожно 
малой. Но раствор продолжал убивать бактерии не хуже, чем сама сулема. 

Вода запомнила, что в ней была растворена сулема и 
дезинфицирующие свойства раствора были аналогичны действию 
концентрата. Вода помнит все, что было.  

 

Вода – это связующее звено между духом и материей 
Исследования знаменитого японского ученого Масару Эмото 

показывают, что вода способна впитывать, хранить и передавать 
человеческие мысли и эмоции. Доктор Эмото расшифровывает 
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информацию, заложенную в кристаллах замороженной воды, – и получает 
потрясающие результаты! Форма кристаллов льда, образующихся при 
замерзании воды, не только зависит от ее чистоты, но и изменяется в 
зависимости от того, какую над этой водой исполняют музыку, какие ей 
показывают изображения и произносят слова, и даже от того, думают люди 
о ней или не обращают на нее внимания. 

С детства мы, разглядывая снежинки, замечали, что каждая из них 
имеет особый рисунок, не похожий один на другой. Генри Коанда – 
английский исследователь – изучал кристаллы воды в снежинках, 
неодинаково взаимодействующих с окружающей средой. Это дало 
возможность подобраться и к разгадке феномена «святой воды». Вода 
меняет свои свойства под воздействием такого внешнего фактора, как 
молитва, особенно, если это сильно энергетически заряженная молитва, 
произнесенная вслух или про себя искренне верующим человеком. В 
Алтайском политехническом институте профессор Павел Госьков 
проводил физические и биологические анализы «святой воды». После чего 
она добавлялась в обыкновенную водопроводную воду в «разбавленном» 
соотношении – 10 миллилитров «святой» на 60 литров! «из-под крана». 
Через какое-то время обычная вода по своей структуре и биологическим 
свойствам превращалась в «святую». Менялась электропроводность, кроме 
того, она приобретала новые биологически активные и антимикробные 
свойства, аналогичные воздействию ионов серебра. 

Вода является связующим звеном между духовным и материальным 
миром. Это доказал президент токийского университета общих проблем 
Масару Эмото. Он заморозил капли воды и изучил их под мощным 
микроскопом. Оказалось, что молекулярная структура Н2О связана с 
энергетическими вибрациями человека: мыслями, словами и музыкой. 
Доктор Эмото считает, что, поскольку вода способна реагировать на очень 
широкий спектр электромагнитных колебаний (или хадо, как он их 
называет), она отражает фундаментальные свойства вселенной в целом. 
Как люди, так и вся наша Земля на 70% состоит из воды. Поэтому, 
убежден Масару Эмото, мы можем исцелить самих себя и планету, 
сознательно культивируя важнейшие позитивные «вибрации» любви и 
признательности. 

Почему болеет человек и зачем нужно структурировать 
продукты и воду 

Мы есть то, что мы пьем и едим. За последние десятилетия вода и 
еда стали патогенными для человека. От десятков до сотен раз 
уменьшилось количество полезных веществ в продуктах питания, не 
говоря уже о генно-модифицированных  продуктах. Еще Гиппократ 
отмечал: «Еда должна быть лекарством, а лекарство едой». 

С помощью концентрата Кластерной Воды в бытовых, домашних, 
походных условиях мы можем структурировать все продукты питания, в  
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т.ч. воду, устраняя патогенные, мутационные, химические и другие 
деструктивные наполнения в продуктах питания. Добавляя в продукты (в 
т.ч. напитки всех видов)  концентрат кластерной воды в соотношении 
1:1000, мы обеспечиваем себе качественную и счастливую жизнь. 

Под воздействием тяжелой экологической ситуации на планете 
продукты питания, фрукты и овощи катастрофически (в десятки раз) 
теряют свою витаминную, энергетическую и полезную ценность.  

Люди должны употреблять в пищу много витаминов. Витаминные 
комплексы, синтезированные химическим путем, организмом не 
усваиваются, а просто выводятся. Чтобы получить необходимое 
ежедневное количество  биологически активных веществ, мы должны 
съедать 50 кг. разнообразной пищи в день. Это просто нереально!  

Необходимое количество разных витаминов и микроэлементов в 
продуктах:  

• витамина С: 15 апельсинов, 2 помидора  
• витамина Е: 10 чашек оливкового масла 
• β-каротина: 5 морковок 
• селена: 15 жареных яиц или 160 бананов. 
И это только самые основные антиоксиданты, витамины, минералы. 
Гениальная технология ванн «МАРЦИНИШИН®» дает возможность 

наполнить наш организм биологически-активными веществами и 
аккумулировать их в виде запасенной жизненной энергии. Одна 
трехступенчатая ванна «МАРЦИНИШИН®» Золотой коллекции 
эффективнее 50 кг. разнообразной пищи в 3 раза, четырехступенчатая 
ванна  

«МАРЦИНИШИН®» – в 13 раз, шестиступенчатая ванна 
«МАРЦИНИШИН®» – в 21 раз. 

 

Концентрат кластерной воды «Марцинишин®» – 
бионормализатор процессов метаболизма  

Концентрат кластерной воды «МАРЦИНИЩИН®» – это полученный 
по уникальной технологии композит биологически активных вод. 
Концентрат кластерной воды в соотношении 1:1000 обладает 
необычайными свойствами, позволяющими удалять из воды и продуктов 
питания вредную для человека информацию и уменьшать химические 
соединения (токсины, нитраты и др.) или переводить их в непатогенную, 
неактивную форму, улучшать органолептические (вкусовые) свойства, 
возвращать продукту его энергетическую первородную ценность, делать 
ПИЩУ ЖИВОЙ, той, которая лечит, способной удлинять жизнь человека. 
Как писал Гиппократ: «Пища должна быть лекарством, а лекарство 
пищей». 

В продукте проходят алхимические процессы, меняется его 
химический, информационный состав, а также вектор качества продукта. С 
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фазы патогенного воздействия на человека он переходит в фазу 
благоприятно-оздоровительного действия. Проходят изменения  
внутренней составляющей продукта, а такженаблюдаются незначительные 
изменения его химического состава. 

Организм человека является неотъемлемой частью космоса и 
представляет собой открытую биосистему, которая активно 
взаимодействует с окружающей средой. Все без исключения 
патологические состояния организма человека, животных, растений 
являются следствием нарушения метаболизма (обмена веществ и энергий) 
между окружающей средой и клеткой. Известный физиолог П. К. Анохин 
рассматривает любой организм как функциональную систему, главным 
принципом которой является саморегуляция. Принцип саморегуляции 
заключается в том, что любые отклонения от результатов деятельности 
функциональной системы от уровня определяющего нормальный 
(естественный) метаболизм или другие стороны нормальной 
жизнедеятельности организма на основе обратных связей немедленно 
избирательно мобилизуют различные механизмы, системы для 
возвращения этого результата к оптимальному по метаболизму уровню.  
Для того чтобы активно влиять на метаболизм в стадии его отклонения, 
необходимо воздействовать на скорость биохимических реакций. Именно 
такой подход к устранению патологического состояния и полного 
излечения является единственно возможным. Одним из методов изменения 
скорости биохимических реакций в сторону ускорения и гармонизации 
является концентрат кластерной воды «МАРЦИНИЩИН®» 

Концентрат кластерной воды в соотношении 1:1000 обладает 
уникальными свойствами, позволяющими придавать веществу 
антиоксидантные свойства, а если процесс окисления начался, то 
затормозить его. Концентрат кластерной воды способен воспринимать от 
вещества, с которым он контактирует, магнитный резонанс 
регенеративного типа, т.е. он способен восстановить или вернутьпродукту 
питания его первородное (реликтовое, не искажённое генетически, 
энергетически, экологически, химически) состояние. Именно поэтому 
концентрат кластерной воды способен направлять процессы  в сторону 
регенерации и придавать веществам регенеративные (положительные) 
качества.  

Очищение и улучшение свойств воды 
При использовании концентрата кластерной воды, как средства 

улучшения качества воды, обеспечивается не только чистота ее, но и 
оздоровительные качества. Эти результаты достигаются, благодаря 
свойству концентрата кластерной воды собирать молекулы воды в 
кластеры и активировать их (делать воду живой, т.е. биологически 
активной). После такой активации увеличивается и аккумулируется 
запасённая энергия в кластерных образованиях воды. Одновременно 
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разлагаются органические вещества, вредные субстанции, а вместо них 
идёт производство антиоксидантов.  

Регулярное потребление кластерной воды и приготовление пищи на 
ней способствует: 

• Восстановлению работы сердечно-сосудистой системы 
• Повышению иммунной функции 
• Улучшению микроциркуляции крови в конечностях, 

восстанавливает нарушенный лимфатический отток в органах и системах 
• Быстрой гидратации 
• Эффективному удалению токсинов 
• Лучшему поглощению питательных веществ 
• Уменьшению времени задержки использованной воды в 

организме 
• Уменьшению веса 
• Физической активности, лучшему здоровью 
• Запускает механизмы пролонгированной молодости и долголетия, 

снимает усталость, стресс, активизирует процессы мышления, памяти, 
омоложения организма на клеточном уровне 

• Улучшению основных функций крови: дыхательной, 
гомеостатической, защитной 

• Улучшению движения биологических жидкостей организма (в 
желчевыводящих путях, почках, черепно-мозговой жидкости и др.) 

• Облегчению процесса реабилитации при хронических состояниях 
• Налаживанию работы энергетических центров человека 
• Повышению эффективности лечения тяжелых болезней 
Концентрат кластерной воды в соотношении 1:1000 – активизирует 

воду, делая её живой, мягкой и лёгкой, очищает воду от хлора и других 
взвешенных частиц, уменьшает дейтерий, нормализирует Ph. 

Для приготовления воды для питья и приготовления пищи, к 1л. 
базовой воде добавьте 1мл. (1 куб.) 1:1000 концентрата кластерной воды и 
Вы получите живую воду. 

Для приготовления ванны на ванну 200 литров следует добавить 
20мл. концентрата кластерной воды. 

 
Очищение и улучшение продуктов питания 
Рецепт тот же на 1 кг. продуктов следует добавить 1 мл. концентрата 

кластерной воды.  
При этом с продуктов устраняется информация о ГМО, нитраты и 

другие вредные вещества, трансформируясь в полезные для человека 
вещества, или переходят в непатогенную форму, которая не причиняет 
вреда человеку. Например, из мяса устраняется крайне патогенный след 
смерти животного, из продуктов растительного происхождения изымаются 
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следы ГМО, нитратов, др. вредных химических соединений и 
возвращаются первородные питательные свойства. 

Концентрат кластерной воды очищает и улучшает свойства 
различных напитков в соотношении 1:1000. Концентрат кластерной воды 
является хорошим антиоксидантом со сверхтекучими свойствами (делает 
среду однородной) и способен существенно замедлять окисление масла, 
давая ему возможность долго оставаться свежим. При этом время 
приготовления пищи на масле сокращается примерно на 15–20%.  

Концентрат кластерной воды, применяемый в аквариумах и 
бассейнах, делает воду живой, обладающей лечебным эффектом, он также 
препятствует размножению болезнетворной микрофлоры.  

 
У воды есть свои законы 
Что знает одна молекула, то знаю все. Если Вы берете воду из 

источника или артезианской скважины и у нее отличные физико-
химические показатели, это не значит, что эта вода полезная. Если 
скважина или источник выходят в гео- или технопатогенной зоне – вода 
уже несет информацию этой зоны при всех своих отличных 
биофизикохимических показателях. А зоны бывают канцерогенными 
(быстрая онкология), Онко, Крона и, соответственно, у человека со 
временем возникают эти болезни. Даже если Вы провезли в автомобиле 
воду из источника или магазина, она уже потеряла частично свои свойства 
от техногенной нагрузки автомобиля, высоковольтных линий 
электропередач, под которыми Вы проезжали, радиорелейных и других 
видов технопатогенной нагрузки. Вода не любит механических нагрузок, а 
также прямых и острых углов, т.е. поворотов под углом 90º и меньше 
градусов. 

Древние римляне владели этой информацией и воду поставляли с 
горных источников в город самотеком лотками, у которых углы поворотов 
были плавными. Пройдя хотя бы один угол в 90º, и осуществив подъем 
насосом на 1 метр, вода меняет свое поверхностное натяжение до значения 
0,73 Дин/см2. Поверхностное натяжение мембраны клетки человека 
составляет 0,43 Дин/см2, т.е. в 1,7 раза меньше. Это значит, то человек 
теряет 1,5–2 часа в сутки на преобразование поверхностного натяжения 
воды с 0,73 Дин/см2  до 0,43Дин/см2, иначе вода не сможет попасть в 
клетку. Мембраны – это двери в клетку. Вы не сможете пройти в дверной 
проем меньше Вашего размера в 1,7 раза.  

Человек должен употреблять в день питьевой воды (не учитывая 
других жидких напитков) 3% от своего веса, т.е. на 60 кг. веса – 2 л., на 90 
кг. веса – 3 л. 

Вода является самым сильным растворителем, а поверхностное 
натяжение, как раз и показывает коэффициент растворимости («жидкости» 
воды). Чем ниже поверхностное натяжение, тем выше коэффициент 
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растворимости воды. Коэффициент растворимости имеет градацию до 80 
единиц. 

Употребляя воду с поверхностным натяжением, приближенным к 
нашей мембране клетки, мы экономим в сутки 1,5–2 часа своего времени, 
т.е. мы сможем на это время меньше спать и соответственно сделать 
больше работы. 

Вода, которая проходит через мембранные фильтры, теряет все 
микро- и макроэлементы, но не теряет информации. Такая вода является 
для человека акцептором. Выпивая такую воду, человек запускает в 
организм вампира, который забирает у него все недостающие элементы, 
которые были в воде до фильтрации. Таким образом, мы получаем 
разбалансировку организма по микроэлементам. 

 

 
Рис. 2 Схема баланса микроэлементов в организме человека 

 
Через мембранный фильтр проходит только молекула воды Н2О. 

Схематически это выглядит так: 
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• Макроэлементы  
• Запасенная энергия  
•  Поверхностное 
натяжение близкое к 
мембране клетки 

 
 
ЖИВАЯ питьевая вода – это Н2О плюс микро- и макроэлементы, 

информация, кластерная структура, запасенная энергия, биологическая 
активность, поверхностное натяжение, приближенное к мембране клетки. 
Такая вода является для человека донором и акцептором. Она нормализует 
баланс микро- и микроэлементов, недостающие дает, излишек забирает, 
выравнивая тем самым химические реакции внутри клетки. Такая вода 
является лекарством для человека и ее люди называют ЖИВОЙ. 

Что забрали у воды, то она заберет у человека. Именно так проходят 
перекосы, разбалансировка (одних перенасыщение, других не хватает) 
микроэлементов в организме человека, что в свою очередь приводит к 
тяжелым болезням. Добавляя концентрат кластерной воды 
«МАРЦИНИШИН®» в соотношении 1:1000 к любой очищенной 
бутилированной воде после фильтров, в т.ч. и мембранных, а также вод из 
источников, колодцев, скважин, вы получите ЖИВУЮ сбалансированную 
питьевую воду без патогенной информации, которая приведет Ваш 
организм к нормализации и гармонии. 
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МАРЦИНИШИН Ю.Д. 

руководитель НИИ ноосферной валеологии «МАРЦИНИШИН®» 
тел. +38 067 4664995 

E-mail: y_martsinyshyn@ukr.net 
 

БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ РАЗУМНЫМИ БЕСПЛОТНЫМИ 
ДЕСТРУКТИВНЫМИ СИЛАМИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДДАЮТСЯ 

МЕДИЦИНСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ДАЖЕ ИМЕЯ ПОСТАВЛЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОЗ 

 
ВАЛЕОЛОГИЯ – наука о здоровье человека в тесном 

взаимодействии с окружающей средой, ее духовной, психической, 
интеллектуальной и физической составляющих. 

Ноосферная валеология – новое прорывное прикладное направление 
в науке, образовавшееся как симбиоз ноосферной и космической науки. 
Его основоположником является автор. Истинность ноосферной 
валеологии – это простота, прозрачность, дорога к трансцендентальности  и 
Истоку через расширение Сознания, поднятие вибраций, активизацию 
тонких уровней ДНК и гармонию внутреннего и внешнего Я. Это путь к 
Единому, ибо Вы – дитя Вселенной. 

Как следствие – пролонгированная (удлиненная) молодость, 
качественная жизнь и долголетие. Вы научитесь быть всегда самим собой 
(аутентичным, неповторимым). Если Вы будете сравнивать себя с 
другими, то вознесетесь или разочаруетесь, потому что всегда будут люди 
менее интеллектуальные или более умные, чем Вы. 

Вы научитесь поддерживать организм в устойчивом динамическом 
равновесии в неравновесных условиях, как внешних, так и внутренних, 
быть добрым и нежным к себе и другим, не отягощать себя 
самобичеванием, убрать ошибку, т.е. снять с себя самоограничения и 
самое большое ограничение – самоограничение самоограничений. Тогда 
Вселенная откроется для Вас, независимо от того, понимаете Вы это или 
нет. Вы обретете Мир Души и будете в Мире с Богом, каким бы Вы не 
воображали Его.  

Есть множество вспомогательных технологий для устранения 
ошибок в функционировании Вашего организма. Их можно разделить на 
две категории: 1) имеющие предел (ограниченные) и 2)многомерные 
(беспредельные, квантовые).  
Ограниченные технологии выводят на определенный уровень (вытягивают 
из болота), но не дальше предела. Многомерные технологии – это путь к 
Первоистоку.  

Все чаще и чаще встречаются заболевания, которые медики 
называют атипичными. Диагноз ясен, однако существующими методами 
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не лечится: – ни аппаратно, ни медикаментозно, ни аюрведически, ни 
китайской медициной, ни прочими другими. 

Каждое заболевание имеет причину, чтобы его устранить 
необходимо определить причину.Все чаще врачи сталкиваются со 
случаями болезней, которые имеют очень странные проявления и 
клинически непонятные последствия, и приходят к выводу, что имеют 
дело с особыми случаями, которые лежат за пределами классической или 
восточной медицины. Бывает так, что симптомно болезнь проявляется, 
больной испытывает дискомфорт и боль, а диагностически мы не 
фиксируем нарушений. Бывает наоборот, мы фиксируем диагноз, но 
медикаменты и другие средства лечения бездействует. Встречаются такие 
симптомы, как блуждающая боль, раздражительность, депрессия, 
перевозбудимость и другие состояния, которые не имеют под этим веских 
оснований.  

Немного есть таких ученых, которые серьезно задумываются о том, 
что причиной некоторых явлений может быть влияние и деятельность 
неизвестных разумных и бесплотных сил. К ним относятся 
психокомплексы и конгломераты, доминанты Ухтомского-Давидовской, 
паразитарные системные объединения с коллективным сознанием, 
микробные формирования с коллективным разумом устойчивые к 
антибиотикам, доминанты, которые тянутся из исторической памяти 
(архетипов, миазмы), демонопатии – болезни дьявольского 
происхождения, то есть поражения человека на физическом уровне 
изнутри злым духом.  

Болезнь, которая имеет происхождение из вышеупомянутых причин, 
даже если она легкая, не проходит после применения существующих 
лекарств и методик. Люди, которые имеют вышеуказанные поражения, 
считают, что их преследует злой рок: их жизнь – это сплошное прядь 
неудач.  

Все больше ученых исследуют вышеупомянутые явления. Они 
отчетливо распознают их неестественный характер и называют такие 
явления паранормальными. Мы ни в коей мере не сомневаемся в развитии 
и достижениях науки всех периодов: доклассического, классического, 
постклассического, неоклассического. Однако убеждение в том, что 
упомянутые этапы развития науки могут объяснить абсолютно все, 
противоречит действительности, которую мы видим. Также нереальным 
является стремление свести все зло, болезни и несчастья только к 
реальным природным причинам, то есть к медицинскому происхождению.  

Наукой, которая может объяснить причины существующих 
атипичных нарушений является ноосферная наука, если более точно, это 
ноосферная валеология. Очень важно, чтобы врач мог различить, где его 
компетенция, где компетенция теолога, где компетенция ноосферной 
валеологии. Бесспорным является то, что каждый врач-терапевт должен 
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уметь посоветовать своим пациентам нужного специалиста (ларинголога, 
ортопеда, невролога и т.д.), к которому им следует обратиться. В свою 
очередь священник должен обладать хотя бы минимальным даром 
распознания, чтобы понимать, нужна определенному лицу помощь 
экзорциста или нет. 

Как я уже упоминал нарушения (диагноз) на физическом плане 
может иметь различные источники происхождения и устранить его можно 
только в случае, если мы доберемся до истока (причины). Ликвидировав 
причину, мы уберем проблему. Если проблемы не медицинского характера 
и запущенные, то они скорее всего уже нанесли серьезные изменения на 
физическом уровне и требуют дальнейшего медицинского вмешательства. 
Процессы выздоровления протекают нестандартно, атипично, но имеют 
некоторые четкие признаки, которые я хочу осветить в этой работе, 
раскрыть их механизм, провести сравнительные аналогии. 
Причины нарушений Признаки 

Теологические  Дьявольская одержимость, терзания 
дьявольская обсессия 

Ноосферно-
валеологические  

Доминанты Ухтомского-Давидовской, 
конгломераты с коллективным разумом, 
психокомплексы, доминанты и конгломераты 
с корнями, архетипы, миазмы, 
микроорганизмы эндобионты 

Медицинские Все известные медицинские диагнозы 
Часто пораженным умными бесплотными патогенными силами 

(РБПС) кажется, что они психически больные или сумасшедшие. Какая 
разница между ними?  

Психически больные люди демонстрируют свои отклонения везде и 
всегда. Пораженные РБПС скрывают свои поражения, шифруются, и это 
может тянуться десятки лет. Чем дольше тянется поражения, тем больше 
проявляется на физическом плане патологий, которые не поддаются 
лечению медицинскими средствами.  

Сразу хочу отметить, что не буду задерживаться на объяснении 
некоторых причин, которые считаю общеизвестными и общепринятыми. 
Имею в виду существование злых духов, возможность дьявольской 
одержимости, конгломератов патогенных объединений с коллективным 
сознанием, доминант Ухтомского-Давидовской и психокомплекс, миазм и 
доминант и конгломератов с исторической памятью.  

Самое тяжелое поражения человека на физическом плане – это 
поражение злым духом. Злой дух вселяется в человека и действует 
изнутри. Дьявольская одержимость причиняет очень большое страдание, 
когда дух овладевает телом человека, приказывая ему делать или говорить 
так, как он этого хочет. Жертва не может этому противостоять, 
следовательно, не несет за это моральной ответственности. Хочу сказать, 
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что существует немало разновидностей дьявольской одержимости, 
которые различаются между собой проявлениями и сложностью. Поэтому 
дело нужно начинать с исследования проявлений, о которых рассказывает 
конкретное лицо или его родственники, а также следует выяснить причины 
этих проявлений.  

Прежде всего, следует обратить внимание на физическую боль. В 
организме есть два места, которых чаще всего касается злой дух - это 
голова и желудок. Кроме острых болей головы, от которых не удается 
избавиться с помощью обезболивающих лекарств, у молодых людей 
можно наблюдать отставание в учебе. Способные ребята, у которых 
никогда не возникало трудностей в обучении, вдруг не могут учиться и 
полностью теряют память, у них может проявляться сверхчеловеческая 
физическая сила. Со стороны желудка, кроме болей, может проявляться 
долгосрочная диарея или запор, который может тянуться годами. 
Типичным проявлением также является отвращение ко всему святому: 
одержимые лица вдруг перестают молиться, хотя раньше это делали, не 
ходят в церковь, проявляют чувство раздражительности, часто злословят, 
пренебрегают освященными предметами и образами. Почти всегда с этим 
проявлением связаны антиобщественное поведение и гневливость в 
отношении родственников или окружения, в котором они находятся.  

Еще одно уязвимое место в человеческом организме – это шейка 
желудка, которая расположена сразу под грудиной. Там также может 
возникать острая боль, которая не поддается лечению. Для болезней 
демонического происхождения характерно распространение боли на весь 
желудок, кишечник, почки, яичники. Врачи не понимают причин этого 
явления и не могут получить положительный результат, применяя 
лекарства. 

Одним из критериев распознавания дьявольской одержимости 
является именно неэффективность лекарств в отличие от благословений, 
т.е. экзорцизма.  

Необычайная сила также может быть проявлением дьявольской 
одержимости. Такое лицо трудно удержать нескольким здоровым 
мужчинам, он может разорвать крепкие веревки и шнуры. Часто человек, 
которого коснулся злой дух (или другие члены семьи, в которой творится 
зло), имеет страх и переживания за всех и за все, слышит странные голоса, 
шаги в коридоре, видит дверь, открывающуюся саму собой, предметы, 
которые исчезают, а потом возвращаются на место, слышит удары в стены 
и мебель. Если ответы на вопросы  одержимого и его родственников 
подтверждают деятельность злого духа, тогда врач должен отправить 
больного к священнику или монаху-экзорцисту, чтобы осуществить обряд 
экзорцизма.  

Когда с человека выходит злой дух у него появляется головная боль, 
боль в ушах или глазах. Больные могут жаловаться на то, что экзорцист 
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вызывает у них боль. Такое поведение характерно для одержимых людей. 
Таких больных нужно морально поддерживать близким людям и поощрять 
их к проведению обряда экзорцизма, понимая, что человек одержим и им 
полностью руководит злой дух. О таком человеке нужно заботиться, как о 
маленьком ребенке, который не хочет пить лекарства или плохо ест. 
Типичным является то, что одержимые будут находить сотни причин, 
чтобы избежать экзорцизма, бежать с места его проведения, даже нападать 
на духовных лиц, которые их сопровождают.  

В научный оборот автором статьи введено определение 
конгломератов. Конгломераты – это патогенные объединения систем по 
определенному признаку в мегасистему с коллективным разумом и 
сознанием, которая способна эволюционировать, управлять человеком на 
нейроуровне, и является причиной легких  и тяжелых заболеваний, 
расстройств, которые в дальнейшем в некоторых случаях могут привести к 
демоническому поражению.  

Конгломератные патогенные объединения бывают материальные и 
бестелесные. Они не диагностируются медициной, не относятся к 
медицинской психологии и не тестируются теологами-экзорцистами. 
Именно такие случаи – это компетенция ноосферной валеологии.  

Автором впервые конгломераты были продиагностированы и 
фундаментально исследованы с определением типа их поведения и 
психологии, а также разработан ряд технологий для их ликвидации. 

Сегодня мы можем выделить следующие объединения:  
• Конгломераты материального происхождения на базе простейших 
паразитов, в основе которых лежит токсоплазмоз и их 
бестелесные образования  

• Конгломераты бактерий устойчивых к антибиотикам и их 
бестелесные образования  

• Конгломераты бестелесные на базе объединения доминант 
Ухтомского-Давидовской  

• Конгломераты бестелесные на базе патогенных воздействий с 
исторической памяти архетипов, которые тянутся из патогенных 
образований в архетипах, как минимум до седьмого колена. На 
Востоке они известны, как кармические. 

Конгломераты имеют свою иерархию и динамику развития. Все они 
патогенны и паразитируют за счет хозяина. Хозяин занимает последнее 
место в иерархии. Распределение жизненной энергии идет именно 
согласно иерархии. Конгломераты имеют зоны влияния системные 
(влияющие на человека, то есть на сознание человека) и локальные 
(влияют на определенный орган, систему органов или имеют гибридный 
влияние). Выше по иерархии находятся конгломераты бестелесные. В 
процессе эволюции конгломераты материальные переходят в бестелесные. 
Если при жизни человек не избавилась от «квартирантов» - бесплотных 
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конгломератов, то они автоматически переходят в архивы рода, будут там 
храниться до седьмого колена и иметь влияние через генетический код на 
членов рода, пока не будут устранены через одного из членов рода.  

Общие случаи нарушений и изменений в лица, свидетельствующие о 
влиянии злого духа и конгломератов. Хотя их недостаточно для того, 
чтобы поставить правильный диагноз, но они могут помочь в его 
формулировке. Неблагоприятные явления, то есть злые духи и 
конгломераты, патогенно влияют на человека, пытаются в большей или 
меньшей степени навредить человеку: его здоровью, чувствам, талантам , 
интересам, реализации в социуме, созданию и сохранению семьи, они 
пытаются забрать радость жизни, вместо этого подсовывают стремление к 
смерти, суициду.  

Вред здоровью. Злой дух и конгломерат имеет силу приносить 
физические и психические страдания. Уже упоминалось о двух видах 
распространенных страданий, а именно: головная боль и боль желудка. 
Преимущественно это непрекращающаяся боль. Другие боли могут быть 
проходящие, часто их человек может чувствовать во время экзорцизма. 
Это могут быть также воспаление лимфатических узлов, синяки, 
покалывание. 

Воздействие на органы чувств. Злой дух и конгломерат может влиять 
на возникновение состояния раздражения, которое сложно вылечить. Такая 
раздражительность особенно заметна в отношения к людям, которые 
больше всего нас любят. Таким образом, злой дух разбивает семьи, 
уничтожает дружбу, помолвку и через мелкие причины провоцирует 
громкие ссоры в семьях, в которых на самом деле все любят друг друга. У 
человека, которого коснулся злой дух и пораженной конгломератами, 
возникает впечатление, что его никто не хочет видеть и поддерживать с 
ним отношения и, что ему нужно держаться в стороне всех. В такого лица 
также возникает ощущение, что его никто не понимает, никто не любит, он 
чувствует эмоциональную пустоту, не может найти себе пару. Каждый раз, 
когда начинаются дружеские отношения, которые могли бы перерасти во 
взаимные чувства и, возможно, бракосочетание, вдруг все рушится без 
всяких на то причин. 

Влияние на профессиональную сферу, творчество. Трудности 
возникают с трудоустройством даже когда известно, что есть работа. 
Причины такого положения сложно объяснить. Случается, что лица, 
которые находят работу, через некоторое время оставляют ее по 
непонятным причинам, затем находят следующую, но на ней снова не 
могут долго удержаться. Для членов их семей это кажется 
безответственным или чем-то ненормальным. Довольно часто встречается 
банкротство состоятельных семей по причинам, которые очень трудно по-
человечески объяснить. Такая ситуация наблюдается среди крупных 
предпринимателей, в которых вдруг без причины разрушается бизнес. В 
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других случаях такие предприниматели начинают совершать недопустимы 
ошибки, через которые оказываются в больших долгах. Встречаются 
случаи, когда владельцы торговых центров, автосалонов и магазинов 
замечают, что у них никто ничего не покупает. Таким образом, мы 
наблюдаем трудности с устройством на работу, переход от 
экономического процветания в упадок или же от интенсивного труда к 
безработице, творческим людям становится чрезвычайно трудно творить. 
Как правило, все это происходит без видимых на то причин.  

Влияние на радость жизни. Понятно, что физические страдания, 
эмоциональное одиночество, экономическое банкротство склоняют 
человека к пессимизму и он начинает негативно воспринимать жизнь. Им 
овладевает своеобразная неспособность к оптимизму или хотя бы к 
надежде. Человек начинает воспринимать жизнь только в черных красках, 
не видит ни малейшей возможности выхода из ситуации, не надеется на 
перемены к лучшему.  

Стремление к смерти. Это стратегическая цель, которую злой дух и 
бестелесный конгломерат определяет себе, а именно, довести человека до 
отчаяния и самоубийства. Человек, имеющий «квартиранта», который 
жестоко мучает и соблазняет совершить самоубийство, со стороны 
выглядит сумасшедшим. Однако тяга к суициду не всегда связана со злым 
духом или конгломератом, а может иметь и другие причины.  

Когда человек, пораженный злым духом, попадает под опеку 
Церкви, даже через принятие одного благословения (экзорцизма), этот 
человек получает спасение.  

Одержимость злым духом не заразна ни для членов семьи, ни для 
того, кто присутствовал при экзорцизме, ни для мест, в которых 
осуществлялся экзорцизм. Злой дух может действийствовать на тех, кто 
проводит экзорцизм, он им мстит. Злым духом можно заразиться в случаях 
длительного пребывания в местах, где большинство лиц одержимы. Злым 
духом могут заразить, в народе называют черная магия, порча. Поражения 
конгломератом в отличие от одержимости заразное для членов семьи, 
поскольку конгломерат - это системное образование и действует он на 
систему «семья» деструктивно. Под словом «семья» мы понимаем: 
мужчину, женщину и детей до 21 лет. Устранить конгломераты личности 
можно с помощью ванн «МАРЦИНИШИН®».  

Когда дух или конгломерат появляется в помещении, он вызывает 
физические нарушения у всех жителей дома, например, бессонница, 
головная боль или боль желудка, плохое самочувствие в целом. Для того, 
чтобы избавиться от такого злого духа, нужно провести экзорцизм 
помещения. Чтобы избавиться от конгломерата, необходимо в помещении 
в течении 2-х часов распылять с помощью ультразвукового распылителя 
биологически активную воду «МАРЦИНИШИН®» концентрат EL-60.Для 
предотвращения возможности возврата конгломерата достаточно каждый 
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день зо секунд утром и вечером распылять биологически активную воду 
«МАРЦИНИШИН®» концентрат EL-60. 

Сходство в поведении злого духа и конгломератов 
Обобщая вышеизложенное можно сказать, что злой дух и 

конгломерат делают все, чтобы их не обнаружили. Они достаточно 
сдержаны в словах и хватаются за любые способы, чтобы отбить желание 
и навредить экзорцисту, ноосферному валеологом или лицу, имеющему 
«квартиранта» или «квартирантов», над которым должны провести 
экзорцизм или ноосферно-валеологические процедуры. Хочу отметить, что 
никогда не бывает двух одинаковых случаев. Поведение злого духа и 
конгломерата бывает непредсказуемо. Далее в статье пойдет речь о 
некоторых общих чертах, с которыми чаще всего приходится сталкиваться.  

Для лучшего понимания поведения злого духа и конгломерата мы 
выделим следующие четыре фазы: перед их выявлением, при проведении 
экзорцизма или ноосферно-валеологичних процедур, перед самым 
изгнанием и после освобождения.  

1. Поведение злого духа и конгломерата перед их выявлением  
Злой дух и конгломерат вызывают физические и психические 

нарушения. Человек, которого он касается, лечится у разных врачей, ему 
могут ставить различные диагнозы или не могут вообще его установить и 
никто не может определить истинную причину болезни. Порой врачи 
долго лечат те или иные нарушения, используя те или иные средства, 
которые оказываются безуспешными. Поэтому пациенты часто меняют 
врачей, обвиняя их в бездарности. В организме человека появляется 
радиация, ядохимикаты, ртуть, алюминий, никель и другие вещества, не 
имея на это никаких оснований. Это продукты жизнедеятельности злого 
духа и конгломерата. К ним относятся и патогенные аминокислоты 
(левосторонние) и наведенные поля помех. Очень трудно диагностировать, 
когда человек имеет психические болезни (иногда это касается и 
физических недугов), он выглядит в глазах родных и знакомых 
«сумасшедшым». Проблемой таких больных является то, что их никто не 
понимает и им никто не верит.  

Почти всегда такие люди, годами безрезультатно стучат в дверь 
традиционной медицины, начинают искать целителей, хиромантов, 
волхвов, знахарей, биоэнергетиков, экстрасенсов, проводят регрессии и, 
таким образом, лишь усиливают свою болезнь. Чаще всего такие люди 
случайно узнают о деятельности экзорцистов и ноосферной валеологии.  

Злой дух даже в случаях полной одержимости действует не 
постоянно. Аналогично и конгломерат действует периодами, которые еще 
называют «кризисными моментами». Эти периоды бывают длинными или 
короткими. За исключением тяжелых случаев, такой человек может 
выполнять свои обязанности, связанные с обучением или работой, и 
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выглядит вполне нормально, хотя на самом деле лишь ему одному 
известно, каких усилий это стоит.  

2. Поведение злого духа во время экзорцизма и конгломерата во 
время диагностики и процедур 

Сначала злой дух делает все, чтобы его не разоблачили и насколько 
это возможно, пытается скрыть степень одержимости, хотя это ему не 
всегда удается. Под силой экзорцизма он порой проявляется уже во время 
первой молитвы, поэтому иногда приходиться проводить больше обрядов 
экзорцизма. Есть случаи, когда люди имеют годами монарший сан, и даже 
в них проявляется злой дух через 10 и более лет. Каждый случай очень 
индивидуален. Злой дух имеет различную глубину поражения и силу, 
поэтому есть сложные случаи, когда не каждый экзорцист может его 
обнаружить. Иногда достаточно одного обряда экзотизма, а есть случаи, 
когда экзорцизмы нужно проводить в течение месяцев, а то лет.  

Злой дух очень по-разному реагирует на молитвы и приказы. Часто 
он пытается быть равнодушным, хотя на самом деле очень страдает, 
особенно, когда приближается момент освобождения одержимого 
человека. Иногда одержимые сидят неподвижно, молчат и только 
реагируют глазами, когда к ним прикасаются. Зато другие впадают в 
неистовство, мечутся, их приходится держать, чтобы они не повредились в 
результате удара или падения. Если человек имеет несколько злых духов, 
то среди них всегда есть вождь. Вождь покидает человека последним и как 
раз этот момент злой дух вызывает человека страшные муки. Таким 
образом, злой дух демонстрирует насколько ему тяжело, и зеркально 
отражает свои духовные и физические муки на человеке, надеясь на то, что 
он не выдержит и прекратит свое сотрудничество с экзорцистом.  

Аналогично действует конгломерат или вождь конгломератов, 
покидая человека. Головные боли, повышение давления, боли в глазных 
яблоках, боль души и пустота. Человек придумывает десятки причин, 
чтобы не проводить процедуры и покинуть заведение. Довольно часто он 
агрессивно относится к окружающим и работникам заведения, бывают 
случаи физического нападения на персонал. Когда конгломерат покидает 
человека, ему становится стыдно, а временами и смешно отсвоего 
поведения до изгнания. Мы не должны обижаться на действия таких 
людей, поскольку это не их действия, а конгломерата.  

Во время врачебной диагностики конгломерат обнаружить 
невозможно. Есть случаи, когда можно увидеть след непонятных 
паранормальных явлений с помощью компьютерной диагностики. Однако 
продиагностировать конгломерат можно в центре ноосферной валеологии, 
основоположником которого является автор статьи и он же является 
изобретателем конструктора диагностики и системы САЙГОН, на которой 
проводятся процедуры по ликвидации конгломерата. Такая система 
существует в единственном экземпляре. Ее место нахождения: Украина, 
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Тернопольская область, г.. Теребовля, Институт ноосферной валеологии 
Марцинишин®. Устранить конгломерат можно и в домашних условиях с 
помощью наборов для ванн «МАРЦИНИШИН®». 

3. Поведение злого духа и конгломерата перед самым изгнанием  
Этот деликатный и трудный момент в каждом случае строго 

индивидуален. Экзорцизмы, как мы уже упоминали, могут длиться 
месяцами, а в некоторых случаях годами. Конгломерат, в основном, можно 
устранить за 14 дней. Есть, правда, люди, требующие более длительного 
времени. Диагностика показывает: сколько времени  нужно для устранения 
конгломератных образований. Во время изгнания и ликвидации злой дух и 
конгломерат хитрят – показываюет, что уже потеряли свою силу, а в это 
время пытаются нанести последний решающий  удар. Часто бывает так, 
что во время обычных болезней состояние пациента улучшается 
постепенно, пока не наступает выздоровление, а здесь происходит 
совершенно по-другому, а именно: одержимый человек, как и 
пораженнный конгломератом, начинают чувствовать себя все хуже, и 
когда у него уже не остается сил, наступает выздоровление. Когда люди 
приближаются к выздоровлению, злой дух, как и конгломерат, пытаются 
привить им свои впечатления и ощущения: когда он не выдерживает этого 
невыносимого состояния, он передает его этим людям. Он чувствует 
отчаяние и пытается передать его пораженной человеку. Он чувствует, что 
ему приходит конец, что у него уже не осталось времени и шанса 
действовать. В этот момент он подсовывает пораженному человеку мнение 
о том, что все пропало, что его жизнь подходит к концу, укрепляет в 
человеке убеждение в том, что он вполне сумасшедший, и те, кто его 
окружают тоже сумасшедшие.  

К таким трудностям надо добавить физическую усталость, ведь 
пораженный человек находится в ненормальном состоянии,  когда 
кажется, что выздоровление невозможно. Злой дух и конгломерат может 
вызывать физические, а также психические болезни, которые нужно 
лечить медикам только после освобождения от демонического влияния и 
воздействия конгломератов. Если поражения не запущено, нет корней в 
архетипы, то возможно полное выздоровление без негативных остаточных 
явлений. Порой те, кто чувствует себя плохо в течение первых одного-
двух-трех дней, а затем наблюдают устойчивое улучшение состояния. 
Особенно в конечной фазе выздоровления таким людям нужно помогать, 
ободрять их. Этих «больных» надо часто поощрять, чтобы они молились, 
ходили в церковь, приступали к святым таинствам, потому, что они этого 
сами не сделают.  

Для достижения хороших результатов необходимо сотрудничество 
со стороны человека, все зависит от ее усердной молитвы, приема таинств, 
жизни по принципам Евангелия. Также важно, чтобы этот человек 
принимал освящения и благословения, чтобы просил о молитве близких 
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людей (очень полезна молитва всей семьи, приходских и монаших 
сообществ, молитвенных групп), чтобы просил отслужить в его 
намерениях Божественную литургию. Большую духовную пользу дают 
паломничества и поступки милосердия. А больше всего нужна усиленная 
личная молитва, чтобы через нее соединиться с Богом.  

4. Поведение злого духа и конгломерата после освобождения 
человека 

Очень важно, чтобы человек, освобожденный от злого духа и 
конгломерата, не переставал молиться, принимать таинства, ревностно 
придерживался христианского образа жизни. Ведь довольно часто 
случается так, что злой дух, конгломерат наносят новые удары, и  опять 
хочет вернуться к этому человеку. Ему нельзя открывать дверь. Мы можем 
говорить здесь не только о полном возвращении к здоровью, а скорее об 
улучшении, которое происходит после изгнания злого духа и ликвидации 
конгломерата. Если поражения были давние и сильные, то это приводит к 
потере физического и психического здоровья, которое нужно 
восстанавливать медицинскими, валеологического и другими методами. В 
любом случае после изгнания злого духа полезные для восстановления 
здоровья ванны «МАРЦИНИШИН®». Ванны также необходимо 
принимать во время ликвидации конгломерата, а если нужно, то и в 
реабилитационный период.  

В практике экзорцистов были случаи, когда человек возвращается в 
прежнее состояние, хотя и не запускает молитвы, избегает греха т.д. 
Освобождение от злого духа во второй раз есть сравнительно легким. Зато, 
если возврат злого духа произошел через пренебрежение молитвой или, 
еще хуже, греха, то ситуация усложняется. Об этом говорится в Евангелии 
от св. Матфея (12, 43–45): злой дух возвращается вместе с семью другими 
духами, которые еще хуже.  

Злой дух и конгломерат делают все, чтобы скрыть свое присутствие. 
Это дает возможность отличить одержимость и поражения конгломератом 
от психических болезней, когда пациент делает все, чтобы стать объектом 
интереса со стороны других людей. Поведение злого духа и конгломерата 
совсем другое.  

По-другому ведут себя «владельцы» доминант Ухтомского-
Давидовской. Хочу напомнить, что объединение доминант образуют 
конгломерат. Носители доминант, реагируя на возбудитель, становятся 
неадекватными, не помнят своих действий и вообще не могут дать 
объяснения, откуда взялись неадекватные слова, действия, реплики. 
Говорят, что они этого не могли делать, это говорили не мы, нам это не 
присуще, мы совсем другие. Такие ситуации порой проявляются у 
носителей конгломератов.  

Как и одержимость, так и конгломераты, доминанты Ухтомского-
Давидовской, психокомплексы пагубно влияют на состояние здоровья 
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человека. Доминанты и психокомплексы довольно легко устраняются 
ваннами «МАРЦИНИШИН®», которые можно принимать в домашних 
условиях. Довольно часто во время кризиса, приступа, связанного с 
доминантой, человек не помнит своего поведения, ни то, что он делает или 
говорит. 

Дьявольское терзания. Это состояние встречается гораздо чаще, чем 
одержимость. Одной из причин может быть месть злого духа. Например, 
если человек помог другому избавиться от него. Лица, попавшие под 
дьявольское терзание, имеют большой вред от злого духа на состояние 
здоровья, материальных благ, отношений с другими и т.д. Распознавание 
причин этих болезней, страданий (т.е. проверка на то, является ли их 
источником злой дух) и излечение их не является более легкой задачей, 
нежели распознавание и лечение настоящей одержимости. Эти болезни и 
страдания могут проявляться по-разному. Порой их довольно сложно 
распознать, а для излечения нужное время.  

Похожие терзания люди испытывают и от конгломерата, корни 
которого уходят в архетипы (родовое дерево; кармические).  

Дьявольская обсессия. Здесь речь идет о неожиданных приступах, 
подчас довольно длительные, обсесийные мысли, часто умственно 
неуместны, однако жертва не способна от них освободиться. Поэтому 
человек, подвергшийся такому воздействию, живет в постоянном 
состоянии отчаяния, искушений, совершения самоубийства. Почти всегда 
обсессии влияют на качество сна и сновидения. Кто-то может сказать, что 
это болезненное состояние и, чтобы его вылечить, надо обратиться к 
психиатру. Для всех других явлений можно найти психиатрическое, 
парапсихологическое или еще какое объяснение. Однако бывают случаи, 
которые ускользают из-под диагностирования в этих сферах медицины и 
науки, хотя на лицо проявления злого духа или его присутствия. Эти 
различия можно заметить благодаря специальному образованию и опыту.  

Обсессия – это патологическое состояние, когда чувства и 
переживания человека, его страхи и идеи, даже воспоминания, возникают 
без его желания. Обсессия очень часто присутствует у людей, пораженных 
конгломератом. Иногда случаются гибридные поражения симбиозом 
доминант Ухтомского-Давидовской, конгломерата и злого духа. 
Доминанты Ухтомського-Давидовской и конгломераты ликвидируются в 
ваннах «МАРЦИНИШИН®». Курс 14 ванн в срок 40 дней можно делать в 
домашних условиях.  

Если поражения гибридное, то ликвидировав доминанты и 
конгломераты, значительно уменьшается действие злого духа. Как 
показывает опыт, оздоровление является следствием изменения сознания, 
целостного мышления, которое проходит во время принятия ваннкак 
следствие обращения в веру, принятия решения об изменении своей 
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жизни. Исповедь и праздник причастия являются самым большим 
экзорцизмом.  

 
 Одержимость 

Конгломераты 
Миазмы 
Доминанты 

 Н
ав
ед
ен
ны
е 

по
ля

 п
ом
ех

 
 

Психокомплексы 

 
Если одержимость или демоническое терзание и обсессия прорастает 

из наведенных полей помех, то устраняя эти поля, мы уменьшаем силу 
демонического воздействия. Изгнав с помощью экзорцизма демоническое 
влияние, у человека при гибридном поражении остаются только наведеные 
поля помех: конгломераты, доминанты, психокомплексы. Их можно 
ликвидировать, принимая ванны «МАРЦИНИШИН®». 

 
МИАЗМЫ, СИФИЛИС И БОЛЕЗНИ ВООБРАЖЕНИЯ 

Сифилис и французская болезнь получили широкое распространение 
в 1494 году в пик эпидемии. Три года спустя Никколо Леоничено, 
профессор медицины в университете Феррары, публикует свою книгу о 
французской болезни (гонорея). 

Согласно теории отца гомеопатии Х.Ф.С. Ганеманна, каждое 
седьмое поколение ощущает мощный удар от эпидемии сифилиса, гонореи 
на своем здоровье. Поколение – это в среднем 25лет, учитывая то, что 
женщины в основном рожают в возрасте от 20 до 30 лет. Разница между  
1494 г. и 2014 г. Составляет 520 лет. 520 / 25 = 20,8 

Это значит, что сегодня мы живет в периоде 21 поколения от времен 
эпидемии сифилиса и гонореи. Именно этот факт является причиной 
увеличения в несколько раз заболеваний раком и сердечнососудистыми 
заболеваниями.  

В своих работах и выступлениях я раскрывал процессы, которые 
проходят на границах квантовых уровней в точках бифуркации. Эти 
переходы (перевалы) называются точкой бифуркации. В них проходят 
процессы метаморфозы биологических систем. Человек – это 
биологическая система, имеющая сознание, развитое воображение, 
фантазии, иллюзии. Материя состоит из трех составляющих: 

 
                                                  E                        І   Где:  
                                                                        m – вещество (масса)  
                                                                            E  – энергия 
                                                                     m    I   – информация. 
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На приведенной схеме информация «I» обозначена как часть 
материи, которая существует во времени и пространстве. От качества 
информации зависит качество материи. Информация или структурирует 
(эволюционирует) материю и запускает негэнтропийные процессы в 
материи или приводит к деградации материи, запуская энтропийные 
процессы. 

Изменения одной составляющей меняет качество системы. Качество 
биологической системы зависит от процессов метаболизма, т.е. от 
скорости и типа химических реакций. 

Через свое воображение человек меняет информационную и 
энергетическую составляющую биологической системы, изменяя, таким 
образом, всю биологическую систему. Если воображением в биосистему 
был внесен деструктив, то он станет причиной изменения в генетическом 
коде человека. Генетической код человека имеет свой алгоритм выдачи 
файлов на каждое поколение. К примеру, в народе говорят: дед пропил 
печень внука. Файл алкоголика активируется в третьем поколении. 
Принимая во внимание исследования Ганемана, файл сифилиса 
активируется в седьмом поколении. Он назвал это явление миазмом, т.е. 
нематериальным воздействием, приводящим к патологическому 
изменению (заболеванию) на физическом уровне. 

Исходя из личных наблюдений, следует отметить, что после 21 
поколения миазмы сифилиса, гонореи и туберкулеза активируются уже в 
каждом поколении. В этом кроется ответ на вопрос: почему рак и 
сердечнососудистые заболевания и смертность от них носит 
эпидемический характер. 

В христианской теологии есть такое понятие, как грех до седьмого 
колена, т.е. патологические программы работают семь поколений, а на 
следующие поколения они не прописывается в генетическом коде. Через 
семь поколений проходит квантовый скачок рода. Любая система, 
переходящая на новый качественный уровень, имеет семь подуровней. 
Другими словами, на дороге, ведущей к большому переходу, есть семь 
маленьких переходов. Если взять за пример музыкальную терминологию, 
то большой переход – это октава. От ноты до первой октавы до второй 
октавы есть семь тонов: 
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История с миазмами совсем другая. Исправление всегда происходит 

на ноте си, выливаясь во всплески тяжелых болезней для человечества. 
Именно между нотой си первой октавы и нотой до второй есть точка 
бифуркации. Как я уже упоминал в точке бифуркации процессы 
метаморфозы биологических систем, т.е. биологические системы проходят 
через зеркала (фильтры). Зеркала пропускают системы только с 
положительными отметками, которые им поставили на жизненной дороге. 
К примеру, возьмем пятибалльную систему исчисления, где 1 и 2 – это 
отрицательные отметки, 3,4 и 5 – положительные. Биологическая система, 
которая не прошла Зеркала, начинает болеть. Болезнь – это последнее 
предупреждение к пересдаче. Если пересдача болеть сделана, жизнь 
продолжится, если нет, система прекратит свою жизнь в материальной 
форме. Как мы видим, чтобы перейти с первой октавы на вторую, 
достаточно не иметь единиц и двоек. Переход со второй на третью октаву 
будет обеспечен только с отметками 4 и 5, а переход с третьей на 
четвертую октаву (именно сейчас человечество находится в этом переходе 
– 21 поколение) будет обеспечен только тем, у кого только отметки 5 во 
всех предыдущих октавах. Этот переход я назвал бифуркация бифуркаций.  
Он детально описан в моей работе «Бифуркация бифуркаций». Именно в 
точке бифуркации бифуркаций проявляются патологии, причиной которых 
являются миазмы и они носят массовый характер.  

Медикаментозно их нельзя убрать, так как они относятся к категории 
невидимых или бестелесных болезней и имеют свою причину. Убрать их 
можно только через ликвидацию причины. И вот здесь мне бы хотелось 
раскрыть причину французской болезни и философию ликвидации ее 
следствия (миазм). Для этого нам надо вернуться в эпоху реформизма в 16 
век, во времена жизни и творчества великого философа, ученого, врача, 
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исследователя, автора нового направления в медицине ятрохимии, 
Теофраста Бомпаста фон Гогенгейма, позже прозванного Парацельсом. 

Теофраст Парацельс (1493–1541) – немецкий врач, профессор 
университета в Базеле (Швейцария), основатель ятрохимии – направления 
в медицине, представители которого рассматривали процессы, 
происходящие в организме, как химические явления, а болезни, как 
результат нарушения химического равновесия, и ставили задачу поиска 
химических средств их лечения. Парацельс фундаментально исследовал 
сифилис, кроме этого он был первым врачом, который с медицинской 
точки зрения занялся феноменом пляски святого Витта. Свои исследования 
и размышления он описал в книге De Causis Morborum Invisibilium, то есть 
«О невидимых болезнях и их причинах». Парацельс пляску святого Витта 
рассматривает как болезнь, имеющую естественное происхождение и не 
связанную с бесовским или демоническим влиянием, Гогенгейм различает 
три формы заболевания. Это безумная пляска, похотливая пляска и 
конституциональная страсть к танцам, они относятся к невидимым 
болезням. Мы попробуем пунктиром наметить основные линии целостного 
учения Парацельса о сифилисе. Основное внимание врача уделяет 
исторически обусловленным (астральным) причинам болезни.  Именно 
такое видение сифилиса характерно для его основополагающего труда  по 
этой проблеме «Восемь книг о причинах и происхождении французской 
болезни, а также рецепты, способствующие ее исцелению», написанного в 
1589 году. 

Причина сладострастного варианта пляски святого Витта, кроется в 
«легкомысленности нрава и слабой воле, склонной ко вседозволенности». 
Сила воображения также находит здесь свое хореографическое выражение. 
Основную роль играют непристойные мечты и представления, которым 
Парацельс придавал большое значение в своей теории развития сифилиса. 
Этот вид болезни поражает в основном женщин, поскольку им присуща 
«большая сила воображения». Однозначно нельзя сделать вывод о том, что 
«невидимые болезни» свойственны главным образом женщинам. 
Гогенгейм понимал, что сексуальная энергия женщин, превосходит 
половой потенциал мужчин. Жертвами сладострастной пляски святого 
Витта становятся женщины с повышенной сексуальностью, склонные к 
сладострастным мечтаниям. Идет процесс материализации воображения. В 
организме проходят алхимические процессы, которые приводят к 
патогенной коррекции генетического кода человека.  

Одной из глубинных причин массового психоза, 
сопровождающегося пляской святого Витта и другими заболеваниями, 
находится «в завистливом сердце, которое неспособно в подлинной 
любви» озлобленность, элементарная зависть, разочарование в жизни 
составляют, таким образом, базовую структуру для развития массового 
психоза и, как следствие, тяжелой болезни, поскольку, по мнению 
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Гогенгейма, «мечты завистливого человека становятся явью». Эту 
формулу мы находим в «Volumen Paramirum», его основополагающей 
работе о причинах болезней. Психологическая модель Парацельса была 
взята на вооружение Фридрихом Ницше, Максом Шелером и Гельмутом 
Шеком. 

Современная психиатрами доказано, что зависть высвобождает 
огромный потенциал агрессии, и в психологическом отношении 
положение Гогенгейма о зависти как неотъемлемой составляющей пляски 
святого Витта трудно опровергнуть.  
По мысли Гогенгейма «до сих пор не было изобретено единственно 
правильной философии». Под философией здесь понимается опытная 
наука, особая эмпирическая система, в которой врач верно понимает 
природу невидимых болезней и способен выбрать правильный путь 
лечения. Гогенгейм замыкает свои рассуждения на Боге. Не следует 
благодарить ни дьявола, ни врача, даже если он оказывает услуги и 
способствует выздоровлению. Ни дьявол, ни врач не в силах избавить 
пациента от страданий. Это под силу лишь Богу, который лечит человека 
посредством медицины, валеологии. 

Изучая тяжелые заболевания, Гогенгейм не забывал о бородавках и 
мозолях. Он рекомендовал смазывать их утром и вечером специальной 
мазью и ни в коем случае не разрешал срезать или прижигать эти 
болезненные наросты. Коварство бородавок  заключается в том, что не 
редко их появление становилось первым признаком развития 
элефантиазиса, который мог принимать характер французской болезни  
или сифилиса. Сегодня мы знаем следующие проявления, которые 
приводят к тяжелым болезням: папилломы, герпес, вирус Эпштейна-Барра. 
Здоровый организм не способен болеть. Недуг поражает только органы, у 
которых ослаблены защитные функции. Если вернуть утраченный 
иммунитет, то болезнь, в том числе рак, бесследно исчезнут. 

Как мы упоминали выше, причинами возникновения такой болезни 
как сифилис есть: 

• Инфекция 
• Непристойные мечты и представления через воображение 
человека, т.е. моральные причины, в т.ч. зависть, злость, 
неудовлетворение жизнью и т.д. 

• Астральные (исторически обусловленные), тянущиеся с 
исторической памяти архетипов. 

Каждая из этих причин ослабила иммунитет. Медицинским путем 
мы убираем инфекционную причину. Две остальные человек должен 
ликвидировать через переход своего сознания на новый квантовый 
уровень. Изменить его качество в сторону целостного мышления и любви. 
Устранить патогенные мысли через переосмысление своей жизни, 
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изменить себя. Это компетенция ноосферной валеологии. Именно этому 
способствуют ванны «МАРЦИНИШИН®». 

Как было упомянуто выше, в точке бифуркации, которую сегодня 
проходит человечество, иммунитет должен быть на «5», иначе вместо 
перехода дорога приведет к болезни. 

На основании вышеизложенных мыслей, можно сделать вывод о том, 
что миазмы – это своего рода доминанты на уровне внешних квантовых 
переходов, которые активизируются в точках бифуркации и точках 
бифуркации бифуркаций. В частности, миазмы сифилиса приводят к 
онкологии, миазмы гонореи – к сердечнососудистым заболеваниям, 
инсульту, инфаркту, миазмы туберкулеза являются одной из причин 
сахарного диабета и почечной недостаточности, миазмы чесотки – к 
псориазу. 

Миазмы, доминанты, конгломераты поражают иммунитет на 
информационном энергетическом уровне, что приводит к алхимическим 
процессам в организме в сторону патологии органа или системы. Не 
устранив миазмы, мы никогда не излечим болезнь, причиной которой есть 
миазма. 

Теория и практика профессора Гюнтера Эндерляйна 
Я думал, куда мне включить раздел о микробах, и пришел к выводу, 

что он должен присутствовать в работах о бестелесных, также телесных 
патогенных воздействиях. 

В современной медицине все еще коренятся три фундаментальные 
ошибки. Именно они стали преградой к пониманию природы и, как 
следствие, биологических связей, которые являются причиной заболеваний 
вообще и хронических болезней в частности. 

Первая ошибка связана с именем профессора Фердинанда Кона 
(ботаника из Бреслау), который в 1870 пришел к выводу, что микробам 
свойственна только одна форма репродукции и развития (мономорфизм). 

Профессор Гюнтер Эндерляйн научно доказал явление 
полиморфизма – существования различных стадий, фаз и форм развития и 
репродукции микробов и изложил их в своей работе («Циклогенез 
бактерий»). Он считал, что мономорфизм невозможен биологически, 
природа никогда не создает статических, неизменных жизненных форм. 

Все паразиты, персистируя в организме человека, проходят в своём 
развития следующие стадии: 

• Коллоид (примитивная); 
• Бактерия (промежуточная); 
• Гриб (завершающая, или кульминационная). 
Однако это не означает, что все микробы развиваются до грибковой 

стадии. Их развитие во многом зависит от питательной среды и от 
собственного генома, определяющего уникальность свойств каждого 
микроорганизма. 
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Питательная среда рассматривается профессором Эндерляйном как 
существенный фактор развития паразитов. При этом её кислотность во 
многом определяет вирулентность и жизнеспособность микробов. 

При этом установлено, что на каждой стадии развития 
микроорганизм синтезирует специфические органические кислоты 
(например, молочную, лимонную и др.). 

Патогенность микробов всегда обусловлена какой-то одной стадией 
развития, реже двумя или тремя (например, дифтерийная палочка). У 
эндобионтов почти все стадии развития достаточно вирулентны, за 
исключением примитивных стадий – протит и хондрит, которые вступают 
даже в антагонистические взаимоотношения по отношению к другим 
патогенным микробам (антагонистический симбиоз).Все стадии развития 
эндобионтов можно наблюдать в крови человека и животного при помощи 
метода темнополевой микроскопии. 

Вторая ошибка исходит от профессора Вильяма Харве (патолога и 
физиолога из Лондона), который ещё в 1651 году рассматривал клетку как 
наименьшую функциональную биологическую единицу. 

Профессор Эндерляйн в своих работах «Конец царства клетки как 
основной биологической единицы», опубликованной в «Botanisches 
Zentralblatt» в 1921, в «Циклогенезе бактерий» 1925 года и в «Archiv fur 
Entwicklungsgeschichte der Bakterien» 1931 г. опубликовал данные, 
опровергающие эту точку зрения. По мнению прфессора Эндерляйна, 
именно протит, а не клетка, является наименьшей биологической 
единицей. Название протит им было выбрано по аналогии с протоном, 
являющимся в то время самой мельчайшей ядерной частицей. 

Третья ошибка была допущена профессором Луи Пастером 
(химиком и биологом из Парижа) в 1873 г., утверждавшим, что кровь – 
стерильна. 

Профессор Эндерляйн писал, что наша кровь – не стерильна; более 
того, она служит «игровой площадкой» для множества патогенных и 
непатогенных микроорганизмов. Сейчас эта точка зрения уже никем не 
оспаривается. Кроме того, хорошо известно, что кровь является наилучшей 
питательной средой для паразитов. 

Микробами, как и более сложно организованными существами, 
движут желания и инстинкты, писал профессор Эндерляйн. В данном 
контексте для эндобионтов профессора Эндерляйна вполне приемлем 
подход Фрейда, где движущими силами поддержания жизнедеятельности 
паразитов являются: 

• инстинкт самосохранения; 
• стремление к воспроизведению; 
• стремление доминировать. 
Инстинкт самосохранения проявляет себя в «прожорливости»: 

эндобионт (Mucor racemosus Fresen) – жадный потребитель протеина. 
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Логическое следствие этого: микробам присущ мини-метаболизм, в 
результате которого синтезируются специфические для каждого микроба 
органические кислоты:  

• молочная кислота – Mucor racemosus Fresen,  
• лимонная кислота – микробактерия туберкулеза, Aspergillus. 
Стремление к воспроизведению проявляет себя как «стремление к 

соединению» (копуляции) и характерно всем стадиям развития микробов 
(начиная с примитивной и включая внутриклеточную в крови). В 
результате чего образуются «симпласты» по Эндерляйну, которые 
закупоривают кровеносное русло, вызывая гипоксию тканей. Симпласты 
представляют собой коллоидную массу из эндобионтов (симпротитов по 
Эндердяйну), тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов. 

Стремление доминировать выражается в тенденции объединяться - 
собираться вместе и «пускать корни», чтобы достигнуть более высоких и 
стабильных форм существования и развития. И здесь все стадии развития, 
в т.ч. различного происхождения, могут участвовать в этом процессе. По 
наблюдениям профессора Johannes Wislicenus (немецкого химика и 
основателя стереохимии), образуемые коллоидные блоки могут иметь 
более 18 триллионов вариаций, которые, в свою очередь, могут 
соединяться в организме с различными химическими субстанциями, 
включая тяжелые металлы (по Эндерляйну, это – закрепление). 

Это образования телесных конгломератов с коллективным сознанием 
и с желанием доминировать, т.е. управлять человеком, использует тяжелые 
металлы для обуздания хозяина. Избыток алюминия ведет к болезни 
Альцгеймера, забывчивости, старческому слабоумию, полной потере 
памяти. Например, организм людей, никогда не бывавших в зонах 
радиоактивного загрязнения, перенасыщен радиоактивными элементами. 
Здесь напрашивается вывод, тянущий на открытие. Фундаментом создания 
паразитарных образований является наличие миазм в организме человека. 
Безтелесные паразитарные образования создают условия и готовят 
плацдарм для развития телесных паразитарных образований.  

Подобное «закрепление» препятствует дальнейшему развитию (по 
восходящей) микроорганизмов, но с другой стороны, эти структуры 
выступают в качестве своего рода микротромбов, затрудняющих 
микроциркуляцию. 

Прошло более ста лет с тех пор, как немецкий микробиолог Гюнтер 
Эндерляйн выдвинул эндобионтную теорию. Она актуальна и по сей день. 
Эндобионты – микроорганизмы, живущие внутри других организмов. 
Наибольший интерес представляют болезнетворные эндобионты, которые 
паразитируют внутри клеток организма человека, в физиологических 
жидкостях, а при ослаблении защитных свойств вызывают развитие 
патологии. 
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Эндобионтная теория легла в основу инфекционных теорий многих 
заболеваний. 

Длительно существующие очаги хронической инфекции являются 
источником сенсибилизации организма и поддержания аллергии, 
аутоиммунных процессов. Очаги хронического воспаления представляют 
собой локализованное раздражение тканей, инфицированных бактериями, 
вирусами, грибами. Чаще всего очаги локализуются в миндалинах 
лимфоглоточного кольца (тонзиллит), зубах (кариес, киста корня, 
гранулема), тканях пародонта (гнойные карманы), придаточных пазухах 
носа (синусит, киста), внутренних органах (аднексит, простатит, 
холецистит, пиелонефрит, цистит, кисты и др.). 

Ванны «МАРЦИНИШИН®» обладают удивительными эффектами: 
подавляют патогенную трансформацию микробов, вызывая их реверсию в 
авирулентные формы, активируют функцию распознавания иммунной 
системы по отношению к широкому спектру возбудителей. Результаты 
такой бальнеотерапии можно оценить по данным не только клинических, 
лабораторных, но и микробиологических исследований, а также методом 
тёмнополевой микроскопии. 

Ванны «МАРЦИНИШИН®» вместе с другими существующими 
методами усиливают синергизм противомикробных эффектов. 
 

Циклы развития микроорганизмов 
В результате проведенных исследований профессор Эндерляйн 

выявил и описал три цикла развития микроорганизмов – эндобионтов 
• Mucor racemosus  
• Aspergillius niger  
• Penicillinum. 
Гриб Mucor racemosus, являясь эндобионтом, занимает центральное 

место в крови и клетках человека и млекопитающих. Его можно 
обнаружить практически в любой клетке человека (в т.ч. в сперматозойдах 
и яйцеклетках) и в клетках теплокровных млекопитающих, а значит, всех 
животных, которых мы употребляем в пищу. 

Цикл развития Mucor racimosus в основном происходит в 
фибриногене. Поэтому этот цикл связан со всеми заболеваниями 
нарушения свертываемости крови. Профессор Эндерляйн считал Mucor 
racemosus причиной возникновения инфаркта и инсульта, варикоза и 
геморроя. 

Цикл развития Mucor racemosus представляет собой в своей 
физиологической, непатогенной области начало цикла развития 
Aspergillius niger, а в своей патологической области – начало цикла 
развития Penicillinum. Частично убрать патоген из продуктов можно 
термическим способом. Полностью с этой задачей могут справиться 
только ванны «МАРЦИНИШИН®». 
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Золотая коллекция ванн «МАРЦИНИШИН®» (14 ванн) способна 
устранить миазмы и развитие Mucorracemosus. 

Платиновая коллекция ванн «МАРЦИНИШИН®» (14 ванн) 
способна устранить развитие Mucorracemosus, цикл Aspergilliusniger и 
начальные стадии Penicillinum. Цикл развития Aspergillius niger влияет на: 
функции лимфатических путей и лимфатических желёз (лимфома, 
лимфаденит). 

Бриллиантовая коллекция ванн «МАРЦИНИШИН®» (14 ванн) 
способна устранить все стадии развития Penicillinum. 

 

Хронические болезни 
Высшей формой циклического развития Aspergillius niger является 

Bakterium tuberkulosis. 
Эта бактерия ответственна для перехода заболевания в хроническую 

форму. Её активация и рост являются следствием частого использования 
антибиотиков или противогрибковых средств. Современные 
иммунодепрессанты (антибиотики, кортикоиды и т.д.) являются частой 
причиной трансформации микробов в так называемые CW–формы: 
бактерии без клеточных стенок. Это относится к микобактерии 
туберкулёза. 

При паратуберкулёзе вовлекаются в процесс органы, которые 
относятся к так называемому туберкулиновому патологическому кругу. 
Это органы, которые поражаются туберкулёзом в соответствии с циклом 
развития Aspergillius niger: 

• слизистся оболочка кишечника 
• лимфатические сосуды и лимфатические железы 
• мочеполовая система: почки, мочевой пузырь, матка, яичники, 
параметрий, яички, придатки яичек, предстательная железа 

• Легкие и дыхательные пути 
• кожа и слизистые 
• кости, сухожилия, суставы 
• мозг и нервная ситема. 
Цикл развития Penicillium характеризуется следующим: ответвляется 

от патологической области цикла Mucor. Цикл развития Penicillium 
ответственен за возникновение острых воспалений. Этот цикл 
способствует возникновению: всех гнилостных заболеваний; всех острых 
воспалений любого органа; перехода заболевания в хроническую форму, 
т.к. каждый рецидив является частью хронического. 

Все три коллекции ванн «МАРЦИНИШИН®» восстанавливают 
эндоэкологию человека. Ванны являются донором и акцептором для 
человека, устраняют болезни, патогенные воздействия, организм 
становится гармоничным и здоровым.   
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Взаимосвязь хронических заболеваний с циклами развития 
эндобионтов. 

Здоровый организм – это состояние, которое характеризуется 
нормальной для отдельных органов внутренней средой и наличием в 
организме достаточно большого количества физиологических, 
непатогенных базовых форм микробов, находящихся на низких стадиях 
развития. 

И, наоборот, с точки зрения САНУМ биотерапии, заболевание 
вызывает огромный дефицит непатогенных базовых форм эндобионтов и 
аномальную внутреннюю среду (эндоэкологию). Это обстоятельство 
требует внимательного отношения к внутренней среде организма. 

Когда употребляется большое количество мяса млекопитающих, 
человек автоматически получает высокоразвитые вирулентные формы 
эндобионтов, которым организм должен противопоставить большое 
количество базовых авирулентных форм. 

Чем больше человек съедает мяса животных, тем больше базовых 
видов микробов он должен иметь в своём организме, чтобы 
нейтрализовать вирулентные формы. Чем скуднее фонд авирулентных 
базовых форм, тем скорее будет численное превосходство патогенных 
высших форм эндобионтов и вероятность развития хронических 
заболеваний. 

Таким образом, согласно профессору Эндерляйну, в организме 
теплокровных млекопитающих и человека содержится не только 
эндобионт Mucor racemosus, но и многие другие микроорганизмы, 
находящиеся на разных стадиях развития. 

Необходимо иметь в виду, что забой скота – всегда стресс, который 
вызывает изменение внутренней среды животного. В трупах животных 
интенсивно образуются высокоразвитые формы микроорганизмов–
эндобионтов. Это значит, что с мясом, колбасой потребляется масса 
высокоразвитых патогенных (вирулентных) микробов. При этом тепловая 
обработка (варка, жарка, гриль, запекание и др.) ничуть не уменьшает 
количество вышеназванных микробов. По данным Lida Mattman, Mucor 
racemosus и Aspergillius niger, а также все стадии цикла Penicillinum 
погибают при температурах свыше +400°С или при глубокой заморозке 
(ниже -70°С). Сегодня для сохранения продуктов питания активно 
используют антибиотики, которые мы волей-неволей поедаем вместе с 
пищей.  

Mucor racemosus выполняет важную функцию, определённую 
природой. После гибели организма он ответственен за возникновение 
процессов гниения, которые активируются в кислой среде. Поэтому, 
например, при использовании в пищу мяса неглубокой заморозки 
возникает дополнительная нагрузка на эндоэкологию (внутренняя 
экология организма). 
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Антибиотики, иммуносупрессивные препараты, гормоны (кортизон), 
а также некоторые виды терапии разрушают большое количество базовых 
видов микробов из разных циклов. Как следствие, образуется избыток 
высших форм (вирулентных) или, по-другому, недостаток полезных форм 
(авирулентных), что всегда увеличивает риск заболевания. 

О том, что мир находится на пороге кризиса, вызванного 
устойчивостью микробов к антибиотикам, заявила на конференции в 
Копенгагене глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет 
Чен. Человечество, по словам Чен, имеет дело с таким уровнем 
антибиотикоустойчивости, что эта ситуация может означать «конец такой 
медицины, которую мы знаем». Мы вступаем в «пост-антибиотиковую 
эпоху», – подчеркнула Чен. Каждый разработанный когда-либо 
антибиотик в любой момент может стать бесполезным. 

По словам Чен, врачи лишаются так называемых «антибиотиков 
первого ряда». В результате, манипуляции, прежде бывшие рутинными, 
становятся попросту невозможными. Это в равной мере касается, как 
лечения таких инфекций, как туберкулез или малярия, так и банальной 
хирургической обработки порезов. 

Препараты, заменяющие утратившие свою активность антибиотики, 
становятся всё дороже, а чтобы добиться того же эффекта, нужны всё 
более продолжительные курсы лечения. «Такие обычные вещи как ангина 
или царапина на коленке у ребенка снова станут смертельно опасны», – 
сказала Чен. Смертность пациентов, инфицированных 
антбиотикоустойчивыми штаммами микроорганизмов в некоторых 
случаях увеличивается на 50 процентов. При этом использование мало 
распространенных антбиотиков нередко требует госпитализации, 
сопряжено с токсическим воздействием на организм пациента и всегда 
дороже. 

Условия для этого кризиса, отметила глава ВОЗ, формировались 
десятилетиями. Основными причинами для него является некорректное 
использование антибактериальных препаратов, которые выбираются 
неправильно, принимаются слишком часто или слишком длительно. 

ВОЗ призывает правительства стран мира поддержать исследования 
анбиотикорезистентности. «Недостаток средств в арсенале врачей требует 
инноваций», – говорится в сообщении. 
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МАРЦИНИШИН Ю. Д. 

руководитель НИИ ноосферной валеологии «МАРЦИНИШИН®» 
тел. +38 067 4664995 

E-mail: y_martsinyshyn@ukr.net 
 
УМЕНЬШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

ЧЕЛОВЕКА 
ЖИВЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВАННЫ 

МАРЦИНИШИН® 
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

 
Ноосферная валеология – новое научное направление в области 

локальной, планетарной и вселенской экологии человека 
Валеология – наука о здоровье человека в тесном взаимодействии с 

окружающей средой, ее духовной, психической, интеллектуальной и 
физической составляющих. Термин «валеология» впервые введено 
И. И. Брехманом в 1980 г. как определение науки о здоровье. Его 
специфика заключается в том, что валеология синтезирует знания о 
человеке и особенностях его взаимодействия с природой и социумом, 
которые накоплены в таких областях знаний, как теология, философия, 
теософия, социология, психология, биология, анатомия и физиология 
человека, экология, классическая и народная медицина, этнография, 
(эзотерика, – не стоит упоминать) метафизика, религиоведение, культура.  

ВАЛЕОЛОГИЯ (от лат. Valeo – быть здоровым и гр. Logos – наука) – 
современная интегральная наука о фундаментальных законах духовного и 
физического здоровья, как отдельной личности, так и всего человеческого 
общества на новом этапе его духовно-творческой эволюции; наука, в 
основе которой лежит проверенная опытом многих столетий идея о том, 
что благодаря правильной мироориентации (признание неразрывной связи 
Макро- и Микрокосмоса, т.е. Природы и Человека) и соответствующему 
поведению человек способен обеспечить себе долгую, радостную и 
активную творческую жизнь. 

В практически-прикладном отношениивалеология – это целостный 
комплекс профилактически-оздоровительных мероприятий по 
структурированию  функций человеческого организма, его естественных 
защитных механизмов во взаимодействии с биосферой и космосом, об их 
развитии и совершенствовании, их эффективное использование, как в 
обычных, так и в экстремальных условиях современного экологического 
состояния планеты. 

Ноосферная валеология – новое прорывное прикладное 
направление в науке, образовавшееся как симбиоз ноосферной и 
космичной науки. Его основоположником является автор. Истинность 
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ноосферной валеологии – это простота, прозрачность, дорога к 
трансцендентальности  и Истоку через расширение Сознания, поднятие 
вибраций, активизацию тонких уровней ДНК и гармонию внутреннего и 
внешнего Я. Это путь к Единому, ибо Вы – дитя Вселенной. 

Как следствие – пролонгированная (удлиненная) молодость, 
качественная жизнь и долголетие. Вы научитесь быть всегда самим собой 
(аутентичным, неповторимым). Если Вы будете сравнивать себя с 
другими, то вознесетесь или разочаруетесь, потому что всегда будут люди 
менее интеллектуальные или более умные, чем Вы. 

Вы научитесь поддерживать организм в устойчивом динамическом 
равновесии в неравновесных условиях, как внешних, так и внутренних, 
быть добрым и нежным к себе и другим, не отягощать себя 
самобичеванием, убрать ошибку, т.е. снять с себя самоограничения и 
самое большое ограничение – самоограничение самоограничений. Тогда 
Вселенная откроется для Вас, независимо от того, понимаете Вы это или 
нет. Вы обретете Мир Души и будете в Мире с Богом, каким бы Вы не 
воображали Его.  

Есть множество вспомогательных технологий для устранения 
ошибок в функционировании Вашего организма. Их можно разделить на 
две категории: 1) имеющие предел (ограниченные) и 2).многомерные 
(беспредельные, квантовые).  

Ограниченные технологии выводят на определенный уровень 
(вытягивают из болота), но не дальше предела. Многомерные технологии – 
это путь к Первоистоку. Самоорганизацию живой материи невозможно 
понять, не учитывая процессы, происходящие в физическом вакууме и 
Мире Протокосмоса. Живые существа имеют свое продолжение в вакууме 
и Мире Протокосмоса, являясь там, в определенном смысле 
управляющими структурами. 

Живые существа – это органические и неорганические физические 
материальные открытые системы и их объединения. Каждое физическое 
материальное тело (ФМТ) трехмерно и оно имеет свое продолжение на 
уровне физического нематериального тела (ФНМТ), которое многомерно. 

Можно сказать, что в теле Человека есть две разновидности 
иммунной системы. Одна оперирует трехмерными химическими 
процессами, обеспечивающими первичную защиту. Но ей необходима 
связь с многомерной иммунной системой, которая представлена 
многомерными слоями ДНК. Многомерный слой ДНК, содержится во всех 
частях ДНК, но молчит, т.е. «ничего не делает», пока Человеческое 
Существо, через расширение Сознания или другая многомерная энергия 
каким-то образом не заговорит с ним. 

Вторая часть иммунной системы очень сложная и не подчиняется 
химическим законам. Она может изменить магнитную составляющую 
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клеточной структуры через конденсацию энергии из Космического 
Магнита.  

В «Живой Этике» есть такое понятие, как Космический Магнит. 
Магнит – это энергия, притягивающая к себе другую энергию. В Теории 
Творения и генетического единства Мира (Б. А. Астафьев) – это творяще-
созидающая энергия, превосходящая по силе стимулирующую энергию. 
Это важнейшее явление системы Космоса. Такое взаимодействие энергии с 
материей, физически сцепляет и организует ее, т.е. возвращает ей память 
Первоистока – Творца и генетически передаёт информацию о единстве 
любой системы с Ним и необходимости следовать Всеобщим Законам 
Мира. 

Таким образом, посредством этой силы обусловлен 
энергоинформационный обмен в Мире каждого атома, молекулы. 
Конденсация космической энергии проходит неконтактным способом 
(туннелированием) с её переносом на первичные рецепторы человека.  

Мы должны помнить, что самая эффективная и мощная социальная 
технология – это расширенное человеческое сознание. Человеку, как 
энергоинформационному существу, поддерживать, восстанавливать и 
укреплять связь с Космосом могут помогать многомерные квантовые 
устройства и технологии. 

Одной из таких технологий является ванна «МАРЦИНИШИН®», 
созданная инженером-изобретателем, кандидатом психологических наук, 
автором данной статьи. Будучи профессиональным инженером-
изобретателем, мы интегрировали ряд наших изобретений, предложив 
самое быстрое и эффективное средство самовосстановления и 
оздоровления организма – флоатинг . 

Флоатинг – (от англ. Floating – плавающий, плавучий) – это водная 
процедура принятия лечебно-оздоровительных ванн с особыми водными 
композитами, структурирующими и обогащающими воду энергией, 
информацией, светом и вибрациями. Эта процедура способствует 
очищению клеток тела от шлаков, которые выводятся через поры кожи в 
воду ванны.  

Флоатинг делает тело молодым и крепким, душу возвышенной и 
летящей, а сердце – чистым. При этом каждый человек легко входит в 
состояние медитации. Медитация, легко настраивает головной мозг на 
целебную низкочастотную альфа и тета- активность, расслабляет организм 
и способствует профилактике многих заболеваний, в том числе и многих 
тяжелых. 

Описание процедуры флоатинга в ваннах «МАРЦИНИШИН®» 
Сеанс проходит в обычных ваннах. Для этого необходимо наполнить 

ванну теплой, приятной для человека водой в пределах 33–36°С. 
Индивидуальную комфортность температуры можно замерить локтем 
своей руки. Выбор температуры воды – процесс сугубо индивидуальный. 
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После чего налить в ванну мерным стаканчиком 20 мл. концентрата 
кластерной воды для того, чтобы воду в ванной сделать ЖИВОЙ 
(структурированной). Погрузитесь в ванну, лягте (это обязательное 
условие для последующего внесения жидкостей из бутылочек).  

Мерным стаканчиком на 1 минуте налить в ванну 9 мл. жидкости из 
бутылочки №1, через 5 минут (т.е. на 6 минуте) налить 9 мл. жидкости из 
бутылочки №2 с, еще через 5 минут (т.е. на 11 минуте) налить 9 мл. 
жидкости из бутылочки №3, еще через 5 минут (т.е. на 16 минуте) налить 9 
мл. жидкости из бутылочки №4, еще через 5 минут (т.е. на 21 минуте) 
налить 9 мл. жидкости из бутылочки №5 с, еще через 5 минут (т.е. на 26 
минуте) налить 9 мл. жидкости из бутылочки №6. Время контролируем 
песочными часами. 

После вливания жидкости из каждой бутылочки необходимо окунуть 
голову в воду полностью или облить водой из ванны. Если нет 
возможности мочить волосы, то можно одеть шапочку для душа и полить 
воду по шапочке. 

Общее время принятия ванны – не менее 15 и не более 30 минут. 
После ванны необходимо принять прохладный душ и 20–30 минут 
спокойно полежать. 

Курс лечения – 14 ванн, продолжительность – 40 дней. Ванны 
принимаются с перерывом в 2 дня, не чаще.  

Минимальный перерыв между курсами одной коллекции 28 дней, 
максимальный 3 месяца. Перерыв между коллекциями – не менее 100 
дней. 

Ванны имеют длительное пролонгированное действие. Организму 
нужно время для восстановления (регенерации). Перерыв между ваннами 
может быть больше, что при пролонгированном действии ванн абсолютно 
не уменьшает оздоровительный эффект. 

Флоатинг позволяет быстро достичь полного расслабления и выйти 
на едва уловимую грань между сном и бодрствованием, достичь которой 
стремятся практикующие медитацию. Влияние этого расслабления на 
психику и тело настолько позитивны и разнообразны, что его можно смело 
поставить в ряд самых мощных инструментов оздоровления и 
омоложения. Сегодня такое состояние достигается за время пребывания в 
ванне «МАРЦИНИШИН®». 

Созданы три коллекции ванн «МАРЦИНИШИН®»: 
• Золотая  
− трехступенчатая (бут. №1-3 – 14 ванн, время приема – 15 мин.) 
− четырехступенчатая (бут. №1-4 – 14 ванн, время приема – 20 мин.)  
− шестиступенчатая (бут. №1-6 – 14 ванн, время приема – 30 минут) 
• Платиновая  
− шестиступенчатая (бут. №1-6 – 14 ванн, время приема – 30 минут) 
• Бриллиантовая  
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− шестиступенчатая (бут. №1-6 – 14 ванн, время приема – 30 минут) 
Золотая коллекция восстанавливает утраченное человеком 

здоровье, при этом проходит реставрация и регенерация (увеличение 
тканевой массы отсутствующей части органа или системы), т.е. той части, 
которая была утрачена на протяжении жизни. Золотая коллекция 
способствует устранению психокомплексов, доминант Ухтомского, 
конгломератов с коллективным сознанием, миазм сифилиса, гонореи, 
чесотки, туберкулеза, микроорганизмов эндобионтов Mucor racemosus. 
Золотая коллекция, кроме вышеупомянутого, выравнивает биологический 
возраст человека с календарным возрастом. Сегодняшний биологический 
возраст человека, как правило, превышает его календарный в 2-2,5 раза. 
Жизненный потенциал человека – 144 года. Если разделить эту цифру на 2 
или 2,5, то получим продолжительность жизни соответственно 72 и около 
60 лет. 

Платиновая коллекция способствует уменьшению биологического 
возраста по сравнению с календарным в 2–3 раза, омоложению организма, 
устранению микроорганизмов эндобионтов  Aspergillius niger. 

Бриллиантовая коллекция – это пролонгированная молодость, 
гармония, высококачественная жизнь и долголетие. Появляется 
возможность накопить запасенную жизненную энергию и устранить 
микроорганизмы эндобионты Penicillinum. 

Устранение микроорганизмов эндобионтов происходит за счет 
восстановления колоний недостающих полезных форм (авирулентных) 
микроорганизмов. Антибиотики, иммуносупрессивные препараты, 
гормоны (кортизон), а также некоторые виды терапии разрушают большое 
количество базовых видов микробов. Как следствие, образуется избыток 
высших форм (вирулентных) или другими словами, образуется недостаток 
полезных форм (авирулентных), что всегда увеличивает риск заболевания.  

Ванны «МАРЦИНИШИН®» подбираются в зависимости от степени 
индивидуальной ошибки и сдвига (нарушений физических, психических, 
духовно-нравственных или других информационных функций) в 
организме. Программу начинают с трехступенчатой Золотой коллекции. 
Лишь в исключительных случаях допускается начало оздоровления с 
четырех- или шестиступенчатой Золотой коллекции. Только в состоянии 
гармонии наш организм может перейти на новый эволюционный 
качественный уровень. В других состояниях он деградирует как система.  

Описание действия композитов биологически-активной воды 
для ванн «МАРЦИНИШИН®»: 

1. Бутылочка №1– гармонизирующий композит биологически-
активной воды STANDART способствует снятию стресса, депрессии, 
перевозбуждения, синдрома хронической усталости не только человека в 
целом, но его органов и систем, приводит органы, системы и человека в 
целом в состояние гармонии.  
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2. Бутылочка №2 – дэтокс-композит CLASSIC биологически-
активной воды. Способствует превращение шлаков в соли, очищению 
организма от солей в почках, мочевом и желчном  пузырях, в 
соединительных тканях и костях. Проходит очищение организма от 
токсинов, ядохимикатов, радиации, тяжелых металлов, алюминия, ртути, 
никеля, меди. Организм выводится из состояния закисления, проходит 
расщепление старых клеток со сниженной жизненной функцией, 
дефектных клеток, поврежденных канцерогенными веществами, 
свободными радикалами, различными ядами солей тяжелых металлов и 
радионуклидами, растворение раковых клеток и клеток, болезнетворных 
организмов (болезнетворных бактерий), т.е. проходит мощная очистка. 

Следствием действия дэтокс-композита CLASSIC биологически-
активной воды является: 

• Омоложение организма; 
• Место старых и дефектных клеток займут молодые здоровые 

клетки; 
• Очистка лимфатической системы; 
• Подавление онкогенеза (устранение свободных радикалов). 
3. Бутылочка №3 – реставрирующе-иммунновосстанавливающий 

композит ELIT биологически-активной воды. Оказывает 
иммуностимулирующее действие, ванна становится одновременно 
донором и акцептором для человека, активизирует уровни ДНК клеток и 
процессы метаболизма, способствует выведению организма из состояния 
хронических болезней, гармонизирует органы и системы в организме, 
слабые и больные подтягивает до уровня здоровых 

Следствием действия композита ELIT биологически-активной 
воды является: 

• Реставрация поврежденных органов; 
• Омоложение человека, его органов и систем организма; 
• Подтягивание органов и систем организма со сниженной 

жизненной функцией к уровню здоровых; 
• Снижение сахара в крови; 
• Нормализация давления, улучшение кровообращения. 
4. Бутылочка №4 – клеточно регенерирующий композит 

PREMIUM. Восстанавливает разрушительные последствия агрессивного 
воздействия окружающей среды на клеточном уровне, устраняет 
возрастные изменения на уровне клетки. Обеспечивает ключевые 
ингредиенты для работы на клеточном уровне, улучшает кровообращение, 
поддерживая здоровую функцию ДНК и выработку энергии в клетках. 
Ускоряет регенерацию мышц, повышает умственную и физическую 
выносливость, балансирует уровень гормонов. Поддерживает здоровье 
сердечнососудистой системы, улучшая кровообращение, обеспечивая 
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мощную антиоксидантную поддержку. Способствует нормализации 
уровня сахара в крови. 

Следствием действия биологически-активной воды 
клеточнорегенерирующего композита PREMIUM является: 

• Поддержка здоровой многоуровневой функции ДНК, клеточного 
производства энергии АТФ, здоровья сердечнососудистой системы; 

• Омоложение крови, очистка и восстановление лимфы; 
• Ускорение процесса восстановления роста мышц, обменных 

процессов, восстановление образование коллагена; 
• Баланс уровня гормонов, в том числе для восстановления и 

улучшения сексуального здоровья. 
5. Бутылочка №5 -композит биологически-активной воды GOLD, 

меняющий вектор сдвиговых нарушений органов и систем в сторону их 
регенерации, поэтапно устраняющий психокомплексы, личные и 
наследственные, доминанты Ухтомского-Давыдовской, патогенные 
телегонические информационные накопления системными 
конгломератами МАРЦИНИШИН®. 

Здесь заложена философия истины, чистоты, гармонии, равновесия и 
меры. 

Ванна становится одновременно донором и акцептором, в ней 
происходит устранение программно-функциональных ошибок в организме 
и насыщение его необходимыми питательными веществами. 

Следствием действия композита биологически-активной воды 
GOLD является: 

• Разжижение защелоченной (густой) крови до нормы; 
• Регенерация ослабленных органов через наращивание клеточной 

массы органа (например, если часть клеточной ткани почек, 
поджелудочной или легких отмирает, то самостоятельно она уже не может 
восстановиться. Организм не способен справится с таким критическим 
состоянием. Такие нарушения, при которых отмирает часть клеточной 
массы органов, называются сдвиговыми нарушениями); 

• Устранение доминанты Ухтомского (вредных привычек, разного 
рода психокомплексов, образований в виде био-психоконгломератов с 
коллективным сознанием, которые создают серьезные нарушения в 
организме и приводят к тяжелым болезням); 

• Подавление и устранение онкогенеза; 
• Улучшение настроения, самочувствия, выносливости организма; 
• Гармонизация душевного равновесия, омоложение органов. 
6. Бутылочка №6 – композит биологически-активной высоко 

организованной воды PLATINUM, восстанавливающий защитные 
функции организма (иммунитет), меняющий вектор сдвиговых нарушений 
хрящевых, костных тканей, межпозвоночных дисков, суставов, смазочных 
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жидкостей в т. ч. костного мозга в сторону их регенерации и мощная 
активация рептильных клеток. 

Здоровый организм не способен болеть. Недуг поражает только 
органы, у которых ослаблены защитные функции. В случае возвращения 
организму, его системам и органам утраченного иммунитета бесследно 
исчезают болезни, в том числе тяжёлые. 

Иммунитет организма определяется количеством 
мукополисахаридов в организме. Если в органе их достаточно, то он не 
восприимчив к болезням. 

Кровь формируется в основном в костном мозге в объемах покрытых 
хрящом, а хрящ пропускает только мукополисахариды, то есть сульфаты. 
Кровь, насыщенная сульфатами очищает организм и обеспечивает высокий 
иммунитет. 

Насыщение организма мукополисахаридами – надёжный способ 
профилактики и устранения любого заболевания. Кислоты 
мукополисахаридов останавливают развитие метастазов благодаря 
действию серной, соляной и уксусной кислоты.  

Следствием действия композита биологически-активной высоко 
организованной воды PLATINUM является: 

• Насыщение эндокринных систем организма мукополисахаридами; 
• Регенерация костных и хрящевых тканей, суставов и суставных 

жидкостей, позвонков и межпозвоночных дисков, сухожилий и нервных 
тканей костного мозга; 

• Возобновления иммунитета органов и организма в целом; 
• Перетрансформация жиров и белков. 
Ванна «МАРЦИНИШИН®» для человека является одновременно 

донором и акцептором. Во время пребывания в ванне проходит процесс 
фасилитации – процесс снятия ограничений, устранения психокомплексов, 
доминант Ухтомского-Давыдовской, миазм, наведенных полей помех, 
болезнетворных ошибок в организме и т.д. 

Ванны «МАРЦИНИШИН®» создают условия для реставрации и 
регенерации органов и систем – это рукотворное «место силы», которое 
может быть везде, где есть ванна, теплая вода и желание быть здоровым.  

«Место силы» – это такое место, где присутствует особо 
благоприятное сочетание комфортных для данного человека внешних 
вибраций. Без всяких усилий эти вибрации завладевают его мозгом, телом 
и создаётся когерентное вибрационное состояние, гармонизирующее, а 
потому и усиливающее человека. 

Во время нахождения в ванне мозг постепенно начинает 
генерировать альфа и тета- волны, позволяя войти в полное расслабление и 
умиротворенное состояние. Как известно, человеческий мозг способен 
работать в 4 режимах: альфа, бета, тетта, дельта ритмов. различающихся 
частотами. Бета-ритм (18–30 гц) обеспечивает активную деятельность 
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человека. Альфа-ритм (8-17гц) обеспечивает расслабленное 
бодрствование, отдых, Тетта-ритм погружает человека в состояние 
предсна (4–8 гц) и обеспечивает глубокую релаксацию. Сон возникает при 
преобладании дельта-ритмов(0,5–4гц) в работе человеческого мозга. На 
стыке альфа и тетта-ритмов (частота Шумана 7,8 гц) есть уникальное 
состояние, когда мозг работает в диапазоне на частоте вибраций Земли, 
наводя мосты между сознанием и подсознанием, когда человек мечтает 
или спокойно размышляет о чем-нибудь на стыке сна и яви. Начинает 
активно работать правое полушарие мозга, отвечающее за образно-
интуитивное мышление. 

Входя в диапазон частоты Шумана мозговой активности, человек 
погружается в пространство собственной души, истины, которое 
оздоравливает, активизирует интуицию и помогает запоминать сны, а 
также образы и мысли, решать ранее неразрешимые задачи и находить 
ответы на сложные вопросы. В этот момент естественной гармонизации 
сознания и подсознания происходит осознание «собственной истины»,  что 
приводит к настройке на собственное «Я» человека. Именно эта 
долгожданная аутентичность, прорывает наносные покровы личности и 
квантовым скачком происходит «узнавание себя истинного, т.е. 
оздоровление, излечение человека. Такая самоорганизация приводит к 
мощному эффекту комплексного очищения организма.  

«Место силы» описывается многими людьми: здесь возникает 
особое состояние умиротворенности души, а сознание теряет такие 
понятия как ненависть, зависть и т.д., когда нет страха перед 
завтрашним днем и вообще нет ни завтра, ни вчера, когда ты есть 
только в ту минуту, секунду, мгновение, когда включаешь свое намерение 
что-то творить. Эта неведомая сила заставляет человека по-иному 
взглянуть на себя, своих близких, на всю свою жизнь в целом. Люди 
творческие  получают заряд вдохновения, будто их посетила муза, 
деловые и предприимчивые – обретают уверенность в своих силах и 
энергию для новых дел, мятущиеся и потерявшие точку опоры в этой 
жизни – находят успокоение, истощенные морально и физически – 
становятся здоровыми. Считается, что именно в «местах силы» все 
духовные практики оказывают наибольшее влияние. «Места силы» 
являются одновременно и аккумуляторами, и генераторами витальных 
(жизненных) факторов, где можно «подзарядиться» положительной 
энергией и что-то поменять в своей жизни. Ведь абсолютное 
большинство «мест силы» открыты людьми очень давно, и испокон веков 
они считаются глубоко сокровенными, имеющими сакральное значение. 

Во время сеанса флоатинга расслабляются все мышцы тела. 
Достигается эффект целостного мышления, когда правое и левое 
полушария работают гармонично и целостно, когда сознание сливается с 
подсознанием. В кровь поступает большое число эндорфинов – гормонов 
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радости и счастья. Один сеанс флоатинга дает больше для отдыха 
человеческого организма, чем 6-8 часов полноценного сна. На тонкой 
грани сна и реальности, организм максимально сам себя восстанавливает и 
омолаживает. Это своеобразный род фитнеса для души, укрепляющий 
тело. Все клетки, органы и системы тела, получают колоссальной силы 
заряд бодрости и энергии. Ванны «МАРЦИНИШИН®» уменьшают 
биологический возраст человека, добавляют человеку возраст души, 
восстанавливают тонкие тела и ауральные оболочки человека, 
ликвидируют энергетические пробои, добавляют дополнительные 
тонкие тела в ауральную структуру, а также происходит 
«перетягивание» больных органов и систем из тяжелой и хронической 
фазы в фазу здоровья и полноценного функционирования. Человек 
конденсирует запасенную жизненную энергию на будущее. Запасенная 
энергия – это залог качественной жизни, успеха, молодости и долголетия 
организма.  

Флоатинг рекомендуется для профилактики стресса, в период 
эмоционального напряжения, в качестве одного из инструментов лечения 
депрессии, синдрома хронической усталости, иммунодефицита. После 
сеанса в организме улучшается метаболизм и ликвидируется молочная 
кислота, что позволяет применять флоатинг спортсменам, для 
восстановления после серьезных нагрузок. Расслабление всех мышц дает 
уникальную возможность забыть о болях в спине и пояснице. Происходит 
разжижение крови и регулируется кислотно-щелочной баланс организма. 
Разглаживаются морщины на лице и теле, наступает гармонизация веса с 
ростом человека, организм биологически молодеет на 15 – 20 и более лет, 
что приводит к внешнему омоложению. 

Во время флоатинга состояние на границе сна и яви глубже, чем в 
процессе гипноза. Поэтому специалисты рекомендуют его всем тем, кто 
хочет быстрее учиться. Британская ассоциация SPA настоятельно 
рекомендует беременным женщинам флоатинг для расслабления. Во время 
процедуры в кровь выбрасывается большое количество эндорфинов 
(гормонов радости и счастья) и ликвидируется кортизол (гормон стресса). 
Как результат – спокойное и легкое, расслабленное состояние от 
нескольких дней до нескольких недель после сеанса. Занимаясь им 
регулярно (и естественно прикладывая все усилия к тому, чтобы избегать 
стрессов), беременная женщина будет в состоянии обеспечить своему 
плоду максимально благоприятные условия для развития, что скажется 
положительно и на самих родах, и на всей жизни ребенка в дальнейшем. А 
структурированная по системе «МАРЦИНИШИН®» вода, ликвидирует 
негативные последствия употребления в пищу генно-модифицированных 
продуктов и легко выносить и родить здорового ребенка. 
Противопоказаний к этой процедуре практически нет. А вот спектр 
проблем, которые можно решить с ее помощью, достаточно широк. 
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Древнегреческий философ Сократ считал: «Если человек сам следит 
за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше 
полезное для его здоровья, чем сам человек». 

Ванна «МАРЦИНИШИН®» поможет здоровому человеку омолодить 
кожу, улучшить общее психо-эмоциональное, физическое состояние, 
уменьшить биологический возраст, омолодить себя внешне и внутренне, и 
накопить (сконденсировать) запасенную жизненную энергию на будущее.  

Специальные концентраты для ванн «МАРЦИНИШИН®» содержат 
22 необходимые аминокислоты, включая 8 незаменимых (экзогенных) 
аминокислот, не производимых организмом, а получаемых с пищей, 
Омега-3,6,9 ненасыщенные жирные кислоты, необходимые витамины и 
минералы: А, В1, В2, В3,С, Е, витамины с ß-каротином, а также железо, 
фосфор, кальций, калий, ненасыщенные жирные кислоты фитостеролы, 
каротиноиды, лютеин, зеаксантин и ликопин, мукополисахариды, 
фитоэкстрогены, полифенолы, лизин, аланин, глутатион и т.д. 

Ванны «МАРЦИНИШИН®» – источник молодости, долголетия, 
эликсир здоровой высококачественной и полноценной жизни. Они создают 
Мир Души и гармонии, душевного равновесия.Ванны «МАРЦИНИШИН®» 
дают синергический эффект от «полифонического» воздействия, в 
результате чего уходит депрессия, синдром хронической усталости, 
происходит детоксикация организма, замедляется старение, тормозится 
рост раковых клеток (опухолей), улучшается проницаемость сосудов, 
ускоряется их восстановление. Ванны «МАРЦИНИШИН®» обладают 
противовоспалительным, антиоксидантным, антисептическим действием, 
дают возможность регенерировать и восстанавливать утраченные или 
поврежденные органы и ткани. 

Ванны «МАРЦИНИШИН®» – это композит концентрированной, 
высококачественной, высокоорганизованной, биологически–активной 
воды и натуральных органических соединений, являющихся бесценным 
источником жизненной энергии, устраняющей болезни, возвращающей 
молодость и обеспечивающей здоровьенакопление и долголетие человека. 

Ванны «МАРЦИНИШИН®» – это союз древней мудрости предков и 
современных авторских ноосферных технологий, давший синергетический 
эффект для гармонизации тела и трансформации психокомплексов, 
доминант Ухтомского-Давыдовской, через устранение ошибок в организме 
человека не только личных, но и архитипических с исторической памятью 
(грех до седьмого колена, кармы, причинно-следственные связи), 
системных образований паразитарных конгломератов с коллективным 
сознанием (в т.ч. конгломератов микробов, устойчивых к антибиотикам, 
исследованных автором). 
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Антибиотикоустойчивые бактерии – катастрофа мирового 

масштаба, как глобальное изменение климата на планете 
Мир находится на пороге кризиса, вызванного устойчивостью 

микробов к антибиотикам, заявила на конференции в Копенгагене глава 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен. 
Человечество, по словам Чен, имеет дело с таким уровнем 
антибиотикоустойчивости, что эта ситуация может означать «конец такой 
медицины, которую мы знаем». Мы вступаем в «пост-антибиотиковую 
эпоху», – подчеркнула Чен. Каждый разработанный когда-либо 
антибиотик в любой момент может стать бесполезным. 

По словам Чен, врачи лишаются так называемых «антибиотиков 
первого ряда». В результате, манипуляции, прежде бывшие рутинными, 
становятся попросту невозможными. Это в равной мере касается, как 
лечения таких инфекций, как туберкулез, или малярия, так и банальной 
хирургической обработки порезов. Утратившие свою активность 
антибиотики, становятся всё дороже, а чтобы добиться того же эффекта, 
нужны всё более продолжительные курсы лечения. «Такие обычные вещи 
как ангина или царапина на коленке у ребенка снова станут смертельно 
опасны», – сказала Чен. Смертность пациентов, инфицированных 
антибиотикоустойчивыми штаммами микроорганизмов в некоторых 
случаях увеличивается на 50 процентов. При этом использование 
малораспространенных антбиотиков нередко требует госпитализации, 
сопряжено с токсическим воздействием на организм пациента и всегда 
дороже. 

Условия для этого кризиса, отметила глава ВОЗ, формировались 
десятилетиями. Основными причинами для него является некорректное 
использование антибактериальных препаратов, которые выбираются 
неправильно, принимаются слишком часто или слишком длительно. ВОЗ 
призывает правительства стран мира поддержать исследования 
анбиотикорезистентности. «Недостаток средств в арсенале врачей требует 
инноваций», – говорится в сообщении.  

Британский министр науки и высшего образования Дэвид Уиллетс 
еще в 2013 г. призвал развитые страны ввести законодательные 
ограничения на использование антибиотиков во всех отраслях медицины, 
включая ветеринарию, а также в животноводстве и при искусственном 
разведении рыбы. 

Выступая на состоявшейся в Лондоне встрече министров науки 
стран «восьмерки», он назвал потенциальный риск распространения 
неизлечимых из-за роста антибиотикоустойчивости бактерий 
заболеваний катастрофой мирового масштаба, несущей такую же 
угрозу человечеству, как глобальное изменение климата на планете. 
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«Страны-члены G8 должны расценивать распространение 
резистентности микроорганизмов как глобальный вызов, аналогичный 
климатическим изменениям, нехватке чистой воды или ухудшению 
состояния окружающей среды, в ответ, на который должны последовать 
соответствующие изменения в политике государств», – цитирует издание 
слова Уиллетса. 

В своем выступлении Уиллетс предложил коллегам по «восьмерке» 
комплекс долгосрочных мер, которые должны способствовать 
прекращению практики избыточного назначения антибиотикотерапии как 
при амбулаторном лечении, так и в стационарах, а также предложил 
ограничить использование антибиотиков на животноводческих фермах и в 
рыбоводческих хозяйствах, где препараты добавляют в корм для 
стимуляции роста. 

Кроме того, Уиллетс заявил о необходимости объединить 
международные научные силы для ускорения поиска новых методов 
противостояния патогенным бактериям, упростить бюрократические 
процедуры по их лицензированию с тем, чтобы облегчить их путь к 
пациентам, а также усилить на территории стран G8 обмен информацией о 
выявлении новых резистентных штаммов бактерий. 

Ранее в этом году главный британский эксперт в области 
здравоохранения Салли Дэвис призвала внести рост 
антибиотикоустойчивости возбудителей заболеваний в национальный 
регистр чрезвычайных ситуаций, с которыми Великобритания может 
столкнуться в ближайшие пять лет. 

Ванны «МАРЦИНИШИН®» – это решение вышеизложенной 
проблемы уже сегодня. Во время приема ванн проходит ликвидация 
антибиотикоустойчивых бактерий и их системных разумных объединений 
(конгломератов) с коллективным сознанием. 

Под воздействием тяжелой экологической ситуации на планете 
продукты питания, фрукты и овощи катастрофически (в десятки раз) 
теряют свою витаминную, энергетическую и полезную ценность. Яркий 
пример этому результаты исследований швейцарских коллег, изложенные 
в таблице. 
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Люди должны употреблять в пищу много витаминов. Витаминные 
комплексы, синтезированные химическим путем, организмом не 
усваиваются, а просто выводятся. Чтобы получить необходимое 
ежедневное количество  биологически активных веществ, мы должны 
съедать 50 кг. разнообразной пищи в день. Это просто нереально!  

Необходимое количество разных витаминов и микроэлементов в 
продуктах:  

• витамина С: 15 апельсинов, 2 помидора  
• витамина Е: 10 чашек оливкового масла 
• β-каротина: 5 морковок 
• селена: 15 жареных яиц или 160 бананов. 
И это только самые основные антиоксиданты, витамины, минералы. 
Гениальная технология ванн «МАРЦИНИШИН®» дает возможность 

наполнить наш организм биологически-активными веществами и 
аккумулировать их в виде запасенной жизненной энергии. Одна 
трехступенчатая ванна «МАРЦИНИШИН®» Золотой коллекции 
эффективнее 50 кг. разнообразной пищи в 3 раза, четырехступенчатая 
ванна «МАРЦИНИШИН®» – в 13 раз, шестиступенчатая ванна 
«МАРЦИНИШИН®» – в 21 раз. 

Почему болеет человек и зачем нужны ванны 
«МАРЦИНИШИН®»? 

Человек на 80% состоит из воды. Мы есть то, что мы пьем и едим. За 
последние десятилетия вода и еда стали патогенными (патогенном) для 
человека. От десятков до сотен раз уменьшилось количество полезных 
веществ в продуктах питания, не говоря уже о генно-модифицированных  
продуктах. Еще Гиппократ отмечал: «Еда должна быть лекарством, а 
лекарство едой». 

Ванны «МАРЦИНИШИН®» являются одновременно донором и 
акцептом для каждого человека, приводят его организм в состояние 
гармонии духа и тела, поставляют в его организм через кожу вещества 
экзогенного происхождения и настраивают организм на выработку в 
нужном количестве эндогенных веществ.  

Человек подобен сосуду, который надо наполнить Живой водой и 
жизненной энергией, но перед наполнением сосуд надо очистить от 
старого патогенного и мертвого тела, устранить ошибки и недостатки, 
настроить организм на выработку и накопление энергии. 

Случалось ли Вам чувствовать, что с Вашим организмом что-то не 
так? Вроде Вы и не болеете, а силы как будто не те, и любимая еда не 
радует. Отчего это все? Ответов может быть несколько. Чаще всего Ваш 
организм так сигнализирует Вам о том, что в теле скопилось слишком 
много шлаков и токсинов. Если это так, значит пришло время очищения 
организма. 
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Зачем нужно очищение? Дело в том, что мы живем долгие годы в 
неважных экологических условиях. Едим полуфабрикаты, дышим 
выхлопами машин, в крупнейших городах мира загрязнение воздуха 
минимум в 10 раз превышает допустимые нормы безопасности. 
Естественно, организм не в силах справиться с таким грузом балластных 
веществ, и со временем они начинают откладываться на стенках сосудов, 
внутри суставных сумок, в почках и желчном пузыре в виде камней и так 
далее. 

Может показаться странным, что ванны «МАРЦИНИШИН®» 
обладают таким огромным потенциалом в борьбе со значительным 
количеством заболеваний. Но это странно лишь для тех пор, пока мы не 
поймем, что на самом деле многие болезни имеют одинаковые причины 
возникновения. Исследования последнего десятилетия указывают на три 
основные причины разнообразных заболеваний: 

1. Окисление свободными радикалами; 
2. Хронические заболевания; 
3. Заболевания, причиной которых являются психокомплексы, 

доминанты Ухтомского-Давыдовской, патогенные системные образования 
конгломератов с коллективным сознанием паразитарного, 
информационного, медикаментозного и др. происхождения, как личные, 
так и те, истоки которых находятся в исторической памяти человека и 
тянутся от архетипов наших предков (генетическая память, кармическое 
наследие и др). 

Генетический код 
Мы становимся ответственными за кармическое наследие, которое 

мы оставляем своим детям, внукам, правнукам и т.д. через изменение 
генетического кода.  

Англия является мировым лидером в области генетики и 
клонирования. Методом генной инженерии удалось клонировать овцу. 
Овцу назвали Долли. Эксперимент прошёл удачно. Овечка росла, 
развивалась, крепла. Долли была под таким медицинским наблюдением, о 
котором не смеют и мечтать большинство населения планеты. 

Прошло около шести лет. Неожиданно, почти не болевшая овечка 
Долли умерла. Вскрытие показало, что овечка умерла от старости. Это 
было огромной неожиданностью, ведь овцы живут по 9-10 лет. По 
существующим понятиям, овечка Долли была только на середине своего 
возрастного жизненного пути. В середине жизни умереть от старости – это 
феномен! Это не просто так. На это должны быть серьезные причины.  

Всем нам известно народное изречение: «Кто не курит и не пьёт, тот 
здоровеньким помрёт». Далеко не все люди умирают больными. Сегодня 
сократилась продолжительность жизни людей, как минимум в 2–3 раз. 
Если человек не болеет, это не значит, что он будет долго жить. Есть 
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календарный возраст человека, а есть биологический возраст. Если 
биологический возраст человека опережает календарный, наступает 
преждевременное старение, а если биологический возраст меньше 
календарного – это пролонгированная молодость и долголетие. 

У всякой системы есть форма и есть внешнее и внутренние 
наполнение. Есть внешний вид и внутренний мир человека – его 
наполнение. Наполнение доминирует над формой. Наполнение определяет 
качество формы. Биологический возраст и генетический код – это 
наполнение, которое определяет качество жизни и её долголетие. 
Биологический возраст и генетический код прямо пропорционально 
связанны между собой, как «сиамские близнецы». Всё чаще люди умирают 
в середине жизни или даже в молодости, не от старости. Это не просто так. 
Этому должны быть серьёзные причины. 

Вернёмся к овечке Долли. Все заинтересованные организации начали 
интенсивные исследования этого факта, и появились интересные выводы. 
Как выяснилось, такого быстрого старения и следовало ожидать. 
Предполагается, что разгадка кроется в генетике. 

Чем является генетический код? Что известно человечеству о его 
функциях? Как оказалось, здесь непознанной информации нет границ. Во-
первых, генетический код обеспечивает формирование и развитие 
организма по заложенной в нём программе. Все особенности человека: 
цвет волос, кожи, глаз, рот, вес, абсолютно все «параметры» определяются 
генетикой.  

Человек размножается посредством половых клеток, обладающих 
половиной набора генов: одна половина в мужской половой клетке, вторая 
половина в женской яйцеклетке. При слиянии они образуют полный набор, 
происходит чудо – таинство зачатия и начинается развиваться зародыш 
(эмбрион). Эмбрионы в матке за 280 дней преодолевают временные этапы, 
измеряемые в реальности веками, тысячелетиями, эпохами, эрами.  

Наблюдается процесс, когда эры, эпохи, тысячелетия, века 
спрессовываются в дни, недели, месяцы. А, ведь, это заложено в 
генетической программе. Наш генетический код способен хранить, 
накапливать и запускать память предыдущих эпох. В этом и заключается 
его основное свойство и предназначение. Он является хранителем памяти 
предков, памяти прошлого. Генетический код несет информацию 
внутриутробного развития и обычную информацию развития в период 
самостоятельного существования индивида. 

Известен эффект Эйнштейна – Розена – Подольского, согласно 
которому все части ранее целой системы связаны между собой, даже если 
они разделены очень большими расстояниями, которые свет преодолевает 
достаточно длительное время, изменения в одной из них мгновенно 
передаётся другим, т.е. люди всегда связанны информационно 
(генетически) со своими предшественниками (родовым деревом). Плод 
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является подсистемой матери и начинает свое развитие из 
новообразованной системы отцовского сперматозоида и материнской 
яйцеклетки. Качество наработанной информации предшественниками и 
есть основа генетического кода человека (грех до седьмого колена, карма и 
т. д.).  

В генетическом коде накапливается информация. Для клонирования 
берутся любые не половые клетки организма. Учёный исследователь 
Роганов Владимир Николаевич сделал вывод, а по сути, это открытие: 
«Обычные неполовые клетки организма несут в себе генетический код, 
накопивший информацию текущей от самого рождения жизни и 
исчерпавший частично резерв своего времени существования». В этом и 
заключается сам механизм старения. 

Оплодотворение таким генетическим материалом, у которого уже 
частично использованные возрастные временные резервы, по-видимому, 
приводит к ускоренному течению жизненных процессов. Итак, 
генетический код, при клонировании вызывает преждевременное старение. 

Не исключено, что клоны долго жить не смогут. Подтверждением 
такого вывода является судьба овечки Долли. Но преждевременное 
старение может принести пользу в производстве мясной продукции. Если 
обычный организм развивается, например год, то клонированный будет 
«готов» через примерно полгода. 

Все мы пробовали окорочка бройлеров, которые выращиваются в 
течении трёх месяцев на вскармливании антибиотиками или стероидами. В 
них нет ни вкуса, ни даже тканей: сплошная бесструктурная мякоть. Она 
наполнена искореженным генетическим материалом. Нельзя исключить, 
но можно предположить с большой уверенностью, что эта извращённая 
генетика может передаться и генам человека. Ведь в мире всё тесно 
взаимосвязано. Кушая какого-либо «клона или мутанта», вы можете 
«заразиться». Пища должна быть естественной и в развитых странах 
Запада это уже поняли. Что можно сделать здесь и сейчас? 

Принимая ванны «МАРЦИНИШИН®», человек чистит генетический 
код от патогенной информации и реставрирует тело. Разработан водный 
концентрированный композит биологически активной воды под 
названием «Концентрат Кластерной Воды». С его помощью в бытовых, 
домашних, походных условиях мы можем структурировать все продукты 
питания, в т.ч. воду, устраняя патогенные, мутационные, химические и 
другие деструктивные наполнения в продуктах питания. Почистив себя 
ваннами «МАРЦИНИШИН®», и добавляя в продукты концентрат 
кластерной воды в соотношении 1:1000, мы обеспечиваем себе 
качественную и счастливую жизнь.  

Генетический код, состоит из аминокислот, имеет активный центр, в 
котором четыре аминокислоты расположены строго в определённом 
порядке и который, как квант света, не имеет состояние покоя и передаёт 
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свою информацию по генетическому коду. Эта структура из четырёх 
аминокислот образовывает общую единую систему только «перекачивая» 
через себя информацию – энергию.  

Этот центр называется «Геном». Он является «вечным внутренним 
двигателем» генетической системы. Генетический код – это 
материализованная мысль биологической материи и она способна 
развиться в человеке. 

Код несёт в себе все тайны быстротекущей жизни и долголетия, 
качества и комфортности жизни. Вся информация то ли найденной мысли 
человека, то ли попавшая с пищей или другими контактными и 
бесконтактными способами при жизни регистрируется в генетическом 
коде. На нас влияет генетический код наших отцов, дедов, прадедов и т.д. 
А наш генетический код оказывает влияние на наших детей, внуков, 
правнуков как минимум до седьмого колена. Ещё один факт регистрации 
нашим генетическим кодом прижизненной информации проявляется в 
явлении, получившим название «Телегония». Это явление известно 
достаточно широко среди специалистов, занимающихся разведением 
породистых собак, или среди пчеловодов. Собаководы знают, что если их 
породистая самка «повязалась» с дворняжкой, то от этого «брака» 
рождаются непородистые щенки. И более того, от этой «самки», даже 
после «вязки» с породистым псом уже никогда не родятся породистые 
щенки. Порода теряется. 

Всем известна порода собак Алабай. Их на профессиональном 
уровне выращивают туркмены и осетины. Это смесь собаки с волком. 
Чтобы не потерять породу каждую третью «вязку» «сучки» Алабая 
проводят с волком. 

У пчеловодов это явление известно в следующем виде: молодая 
пчелиная матка оплодотворяется только один раз в жизни. А жить она 
может до 3–4 лет. Для оплодотворения она вылетает из улья. В полёте её 
догоняют самые сильные трутни, и она с каждым из них спаривается по 
очереди. После чего возвращается в свой улей и до конца дней своих 
откладывает яйца в количестве до трёх тысяч в сутки. При этом сначала 
откладываются яйца, дающие расплод одной породы пчёл, затем другой, 
третьей и так далее. 

У человека явление «Телегонии» проявляется тоже. Так, в 
литературе описаны случаи, когда у бывших студенток, окончивших 
институты иностранных языков, по прошествии нескольких лет где-то в 
Сибири от своих белокожих супругов при отсутствии негров на 
расстоянии несколько тысяч километров, рождались чернокожие дети. Как 
оказалось, эти студентки приобретали свой сексуальный жизненный опыт 
в тесном общении со своими чернокожими  сокурсниками. 

Женщина «лёгкого поведения» – это вообще бездонный «колодец» 
генетической информации. Все мужчины, с которыми она была близка, 
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оставляют свой след на их генетическом коде. Это мужчины самого 
разного интеллекта, наклонностей, здоровья, возраста, материального 
достатка. Среди них есть и наркоманы, и алкоголики, и представители 
сексуальных меньшинств, и маньяки, и дебилы, и педофилы, и импотенты, 
и одержимые, и весь набор конгломератов и т.д. Но самое интересное 
заключается в том, что и для мужчин эти увлечения не проходят 
бесследно. Речь не идёт о болезнях любви. О них наслышаны все. Есть 
более важные вещи, о которых мало говорят. 

Факт заключается в том, что вся информация накопленная 
женщиной, передается и мужчине при физической близости и закрепляется 
в его генетическом аппарате. Это происходит «автоматически», сознанием 
не регистрируется и не управляется. Так что можно получить такой 
«довесок» «чёрного биополя» к своей ауре, что потом не закроешь эту 
энергетическую дыру до конца жизни. 

Одни наши мысли позитивные, другие негативные. Они друг друга 
взаимно ослабляют, компенсируют и уничтожают. Материализуются 
только те мысли, на которых ты серьезно сосредоточишься, и которые 
созрели и подготовлены. Нужно добавить, что мы участвуем в 
материализации и чужих мыслей, в которых мы оказываемся 
задействованными не по своей воли. 

 

Сознание человека 
Человек – единственное материализованное существо на планете, 

имеющее Сознание. Наше Сознание должно находиться в 
трансцендентальной области, за гранью косного (космического) мира. 
Если человек имеет ограничения, не имеет значения с архетипов они 
(исторической памяти предшественников) или личные (наработанные за 
жизнь), то он приземляет свое Сознание, втягивая его в материальный 
(земной) мир, тем самым натягивает на себя карму (отрицательные 
наработки (грехи) родового дерева). 

Человек может через снятие ограничений в своём Сознании и снятие 
самого большого ограничения – ограничения ограничений вывести своё 
Сознание в трансцендентальную область. Таким образом, происходит 
выход из кармического мешка, переход на более высокий квантовый 
уровень, что позволяет уйти от патогенной информации, накопленной 
родом (перерасти её). Такой выход называется «ход конём», в шахматах 
(перепрыгнуть через фигуру), стать впереди, уйти от патогенного 
(негативного) кармического воздействия. Это под силу каждому человеку 
через переосмысление своих поступков, через целостное мышление. 
Именно в ваннах «МАРЦИНИШИН®» гармонично работают два 
полушария, проходит фасилитация, устранение психокомплексов, доминат 
Ухтомского-Давыдовской, патогенных телепатических информационных 
накоплений, конгломератов. 
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Вы спросите, как быть с наведенными полями (в народе это 
называется «порча»). Если сознание человека находится в 
трансцендентальной области, он чист от психокомплексов, доминант, 
конгломератов паразитов, он перерос родовые деструктивные наработки, 
т.е. на него невозможно навести «порчу». У него нет той грязи, за которую 
она могла бы зацепиться. Работает закон:  

«Подобное притягивает подобное». Таким образом, мы убираем 
деструктивную информацию из своего генетического кода, тем самым 
меняем наполнение, уменьшаем биологический возраст. Это может 
сделать только человек потому, что у него есть сознание. У животных нет 
сознания, есть только инстинкт. 

Живые интеллектуальные ванны с индивидуальным действием 
Ванны «МАРЦИНИШИН®» – это ЖИВЫЕ ВАННЫ с 

индивидуальным действием на человека, способные включить его 
интуицию. Одинаковых  людей нет, каждый человек аутентичен и 
оригинален. Человек - это творение рук Творца. Человек – это система 
систем (клеток, органов, систем организма). Наш подход к Человеку - как к 
целостной системе. Мы не смотрим на симптом, т.е. локальный диагноз, а 
на Человека в целом – это интегративный подход. Человек – это система 
систем Вселенной. 

Ты – Человек В тебе есть Все Миротворенье 
Частичка Бога, часть Вселенной 
Ты – таинство Отца и Откровенье 
Вечность Ты Носитель Света для людей 
Создатель Света для Вселенной 
И Все есть Все. И Все Едино 
Ты – Сотворец в сотворчестве с Отцом Единый,  
Познай же творчество Отца 
И будешь Ты неуязвимый 
Небесной Матерью хранимый 
И Благодатью одаримый 
И Мир Души награда ВАМ 
И Все есть ВСЕ. И Все Едино 
Отцом небесным сотворимо. 

Ю. Марцинишин 
 

Ванны «МАРЦИНИШИН®» имеют антиоксидантное действие, в них 
запускаются фасилитационные процессы по оздоровлению и омоложению 
организма (англ. Facilitate – облегчать, помогать). Как результат – 
облегчение на органическом уровне (улучшение обмена веществ, общего 
функционального состояния и т.п.), снятие самоограничения (ошибки) на 
уровне психической активности, выход на новые квантовые уровни для 
оценки своей жизни от преобладания оценок по форме (ведущие 
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категории: «организм», «роль») – к нахождению оценки, по сути (ведущие 
категории: «духотелесность», «конкретность задачи»).  

Любая деятельность по оздоровлению – это деятельность, имеющая 
отношение к самопознанию и самопониманию. Так проявляется второй 
компонент фасилитации – помощь. Она является способом поддержки 
пользователя в принятии им адекватных потребностям развития решений, 
достижения принципиальных выводов по поводу оптимальной 
организации своей жизни. 

Эффект фасилитации – улучшение индивидуального результата за 
счет присутствия другого человека (живой органической системы) или 
живой неорганической системы третьего типа (многомерных квантовых 
устройств) или высокоорганизованных системных объединений, которыми 
являются ванны «МАРЦИНИШИН®». 

В процессе фасилитации уходит то, что уже исчерпало информацию 
или несет ограничивающую человека информацию и становится преградой 
для него, ограничивает его связь с трансцендентальной областью, т.е. с его 
истоком. В результате ограничивается приток сверхтекучих электронов, 
соответственно идет понижение иммунитета и в Генетическом коде 
записывается информация старения, стрессов, воспалительных 
хронических процессов, паразитов и др. патогенных воздействий. 

Здесь хотелось бы привести слова великого физика, давшего 
определение свету, лауреата Нобелевской премии Макса Планка, который 
во время своей лекции в 1944 году высказал предположение, которое не 
было понято учеными того времени. В ХХІ веке пророческие слове 
великого физика потрясают основания постнеклассической науки не 
меньше, чем в современную ему эпоху: «Я как человек, посвятивший 
жизнь самой точной из наук – изучению материи, могу резюмировать 
свои изыскания в области атомной физики следующим образом: не 
существует материи как таковой! Материя организуется и существует 
благодаря силе, вызывающей вибрацию во всех элементах атома и 
сохраняющей целостность этой микроскопической солнечной системы… 
Мы должны чувствовать за ней наличие некоего сознательного Разума, 
который и является матрицей всего сущего».  

Значение фасилитации в процессе жизнетворчества в большей 
степени понятно в связи с разработкой в философии ХХ века понятий 
«экзистенции» и «трансценденции». Экзистенция (лат. Exsistentia – 
существование) – одно из основных понятий экзистенциализма, 
означающее способ бытия человеческой личности, ее «открытая 
возможность». По мнению философа К. Ясперса, возможная экзистенция – 
это проявляющееся в нас чувство того, что мы вырастаем из истоков, 
которые находятся за пределами эмпирически объективного наличного 
бытия, за пределами сознания вообще. Бытие по К. Ясперсу, раскрывается 
также в трансцендентности (лат. Transcenalens – перешагивающий за 
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пределы). Трансцендентным называется то, что лежит по ту сторону 
любой предметности, это выход из предметного в непредметное.  

Человек как нелинейная система систем по-другому смотрит на 
собственную жизнь, здоровье, «жизненные ситуации» и т.д. Он становится 
внешним наблюдателем по отношению к себе же. Достигается 
масштабность, а значит многомерность видения своих состояний как 
нелинейных процессов. Изменение масштабов видения своей жизни в 
сторону их увеличения, глубины и качества – приводит к пониманию 
незначительности целого ряда вопросов, занимающих много внимания, 
времени, усилий и выбору адекватных мер для решения действительно 
важных, а не мнимых вопросов собственной жизни… 

Человек может стать «выше этого»: выйти за пределы 
самоограничений и зависимых состояний, а также преодолеть основные 
ограничения (в т.ч. самоограничения) – незнание.  

Знания приходят сами. Такое движение есть переход к другой логике 
– логике парадокса, логике творчества и многомерной логике. Они 
облегчают Человеку его жизненный путь, являются мерой 
трансценденции, способствуют действительному оздоровлению на всех 
уровнях здоровья, как следствие перемен. Человек становится внешним 
наблюдателем к себе – знает, куда не ходить и куда идти, появляется 
умение не врать себе, идет изменение точки зрения. 

Появляется мудрость, а это знание своего Пути. Появляется мера 
Пути. Соблюдение меры – не выходить за границу равновесия. Одна 
лишняя вещь все разрушит, нарушение меры проводит к испорченности – 
искривляется форма жизни. Если форма жизни искривлена, тогда 
появляется другая форма жизни! Человек перестает быть целостным, 
создает себе соперника или нескольких за счет себя, уничтожая свою 
гармонию. Идет потеря целостности, появляется война внутри себя. Когда 
война внутри человека, из него уходит жизнь и свобода. Нарушитель 
свободы любого человека, в т.ч. и своей – не имеет будущего. Будущее – 
это свобода. Чем дальше удаление Человека от Бога, тем больше он 
начинает себя возносить и это приводит к кризису. Человеку нужно 
вспомнить свой Первоисточник.  

Через расширение сознания, снятие ограничений, можно прийти к 
мышлению, которое не имеет ни начала, ни конца. Это является 
проявлением эмерджентности, это дорога выхода за пределы 
самоограничений и зависимых состояний, а также основного ограничения 
(в т.ч. самоограничения самоограничений) – незнания. Такое изменение 
дает большую меру свободы в нахождении лучшего будущего своей жизни 
и перехода от трансценденции к самотрансценденции, как ориентиру, и 
далее к самотрансценденции через соединение Образа с Подобием. 
Очистить Душу от патогенных обстоятельств или изменить патогенные 
обстоятельства. 
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Антиоксидантное действие ванн «МАРЦИНИШИН®» 
Антиоксидантные ванны – это ответный удар по свободным 

радикалам. Свободные радикалы – опасные частицы, постоянно 
поступающие в наш организм из окружающей среды и образующиеся в 
нем в процессе детоксикации. Свободные радикалы, которые так же 
называют оксидантами (окислителями), способны  к окислению, таким 
образом, они наносят повреждения, разрушая наши клетки, ДНК, а значит 
и органы. Их разрушительное воздействие можно предотвратить только с 
помощью насыщения организма достаточным количеством 
антиоксидантов. 

Ванны «МАРЦИНИШИН®» – это ключ в борьбе со свободными 
радикалами, идеальное средство, помогающее предотвратить развитие той 
или иной болезни, оказывающее мощное профилактическое действие, 
существенно облегчающее состояние больного органа, системы, 
организма, и выводящее их на уровень здоровых органов и систем 
организма, а на последующих этапах уменьшающее биологический 
возраст человека. 

Ванны «МАРЦИНИШИН®» содержат натуральные антиоксиданты и 
вещества, обладающие противовоспалительным, реставрирующим и 
регенерирующим действием для мягких и костных тканей, они не только 
безопасны, но и однозначно полезны для всего организма в целом. В 
результате нейтрализации свободных радикалов: 

− из организма выводятся токсины; 
− замедляется клеточное старение; 
− стимулируется и укрепляется иммунная система; 
− оптимизируется пищеварение; 
− тонизируется сердечная и дыхательная система; 
− регулируется аппетит и метаболизм; 
− улучшаются процессы заживления; 
− органы, системы и человек в целом из депрессивно-

перевозбужденного состояния, входят в систему гармонии; 
− устраняется синдром хронической усталости; 
− кости, хрящи и суставы лучше защищены; 
− очищаются кожные покровы; 
− значительно увеличивается выработок организмом коллагена; 
− увеличивается количество молодых клеток; 
− увеличивается в крови количество пепсиноподобных веществ и 

мукополисахаридов; 
− шлаки превращаются в соли; 
− соли и токсины выводятся из организма; 
− проходит очищение от тяжёлых металлов и их соединений; 
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− организм насыщается аминокислотами – 14 из которых являются 
эндогенными, а 8 имеют экзогенное происхождение; 

− нормализируется кровообращение, что стимулирует мозговую 
деятельность; 

− улучшается гликемический контроль; 
− поддерживается в норме уровень содержания сахара в крови; 
− физические и умственные способности поддерживаются на  

должном уровне даже в период недомогания, изнеможения, хронической 
усталости организма и в период снижения концентрации; 

− улучшается сон и сопротивление к стрессам; 
− увеличивается выносливость организма; 
− оздоровление сосудов; 
− восстанавливаются и запускаются регенерационные способности 

организма, органов и систем; 
− восстанавливаются утраченные и поврежденные органы и 

системы, через насыщение клеточной массой; 
− наступает существенное уменьшение биологического возраста 

человека – омоложение организма; 
− уходят хронические и тяжелые болезни; 
− улучшается зрение и уходят глазные болезни; 
− организм насыщается Омега-3,6,9 ненасыщенными жирными 

кислотами, необходимыми витаминами и минералами: А, В1, В2, В3,С, Е, 
витаминами с ß-каротином, а также железом, фосфором, кальцием, калием, 
фитостеролами, каротиноидами, лютеином, зеаксантином и ликопином, 
мукополисахаридами, фитоэкстрогенами, полифенолами, лизином, 
аланином, глутатионом и др.; 

− уничтожаются клетки-убийцы, клетки-каннибалы, старые клетки 
со сниженной жизненной функцией. 

Вместе с этим, мы должны четко понимать от чего очищаем 
организм, чтобы в дальнейшем минимизировать контакты с такими 
веществами в своей жизни. Речь идет о «токсинах». 

Токсины и интоксикация организма  
Понятие «токсины» – это вредные вещества, попадающие в наш 

организм с пищей, водой и воздухом. День за днем они накапливаются в 
организм и подрывают здоровье. Неблагоприятная планетарная и 
региональная экологическая обстановка, ежедневные порции выхлопных 
газов, отравление мёртвой водой, бытовой химией, иными продуктами 
современной химической промышленности, тысячи тонн пестицидов, 
гербицидов, удобрений, ежегодно распыляемых над фруктами и овощами 
и попадающими в наш организм, генно-модифицированные продукты и 
т.д. За последние два десятилетия фрукты и овощи существенно потеряли 
количество питательных веществ. Человек не может съедать десятками 
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килограмм овощи и фрукты для возобновления своего витаминного, 
минерального, аминокислотного и микроэлементного баланса. Ряд 
витаминов и аминокислот не синтезируются организмом и должны быть 
доставлены с пищей.  

Геопатогенное, патогенное, техногенное воздействие на человека 
В организме каждого человека находится определенное количество 

вредных веществ, которые называются токсинами (от греч. Toxikon – яд). 
Они подразделяются на две большие группы: 

1. Экзотоксины – вредные вещества химического и природного 
происхождения, которые попадают в организм из внешней среды с 
воздухом, водой, пищей и т.д.  

С экзотоксинами сталкиваются: 
− при пищевых отравлениях (токсины микробов, грибов, нитраты, 

нитриты, тяжёлые металлы и т.д.) 
− при вдыхании воздуха, насыщенного вредными примесями 

(например, в больших промышленных городах, на вредном производстве, 
в экологически-неблагоприятных регионах); 

− при приёме чрезмерных доз алкоголя; 
− при лекарственной интоксикации (прием препаратов, содержащих 

токсичные вещества или приём в больших дозах, а также длительное 
время); 

2. Эндотоксины – вредные вещества, которые образуются в 
организме в процессе его жизнедеятельности. Особенно много их 
появляется при различных заболеваниях и нарушениях обмена веществ: 

− нарушение функции печени, гепатиты; 
− пародонтит, пародонтоз, гингивит; 
− нарушения работы кишечника (дисбактериоз); 
− заболевание ротоносоглотки (ангина, фарингит, грипп, ОРЗ); 
− заболевание почек; 
− аллергическое состояние; 
− стресс, депрессия, синдром хронической усталости; 
− воздействие наведённых полей помех; 
− геопатогенное, технопатогенное и др. патогенные воздействия . 
Это далеко не полный список заболеваний и состояний организма, 

которые приводят к образованию и накоплению большого количества 
вредных веществ. Токсины отравляют организм и нарушают его сложную 
работу (чаще всего иммунную систему, гормональную, 
сердечнососудистою, обменные процессы). Это приводит к ухудшению 
различных болезней и препятствует выздоровлению. Токсины приводят к 
снижению сопротивляемости организма, ухудшению общего состояния и 
упадку сил. Практически любое заболевание протекает значительно легче 
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и поддается лечению проще, если токсины не накапливаются, а быстро 
выводятся из организма. 

Если организм зашлакован токсинами, то трудно ожидать здорового 
цвета и хорошего состояния кожи, а также эффективного действия даже 
самых хороших косметических средств. Очень чувствительны к 
«токсинам» волосы. Зашлакованность организма делает их тонкими, 
блеклыми и редкими. 

В научном мире существует теория, утверждающая, что старение 
организма обусловлено, в первую очередь, накоплением в организме 
токсинов, которые угнетают работу органов, тканей, клеток, нарушают ход 
биохимических процессов. Это приводит к нарушению их функций и, как 
следствие, к более быстрому старению. Совершенно очевидно: чем 
меньше в организме токсинов, тем лучше он функционирует, тем лучше 
состояние здоровья и внешний вид. 

Для долгой, здоровой, высококачественной и полноценной жизни 
необходима эффективная детоксикация организма – очищение на 
клеточном уровне. 

Ванна «Марцинишин®» содержит всё, что требует наш организм: 
− Живую концентрированную, высокоорганизованную, 

биологически-активную воду, которая одновременно является и 
кислотой, и щёлочью. Это позволяет ей играть роль носителя информации 
биологического вещества, быть туннелем информации и вещества между 
двумя химическими средами. 

− Антиоксиданты – это отрицательно заряженные молекулы, 
которые несут  свободный электрон, не требуя ничего взамен, словно 
доноры отдают его свободным радикалам, тем самым нейтрализуя их, сами 
при этом остаются стабильными и неповрежденными за счет 
перераспределения собственных электронов. Они замедляют или 
предотвращают окисление органических соединений, активно участвуют в 
процессах очищения организма, помогают снижать уровень повреждения 
тканей, ускоряют процесс восстановления,  работая  на клеточном уровне. 
Доказано, что антиоксиданты могут увеличивать продолжительность 
жизни человека на 20 лет за счет замедления процесса старения. 
Антиоксиданты в нашем организме работают на благо нашего здоровья с 
рождения, всю нашу жизнь, но, к сожалению, постепенно слабея с годами. 
Поэтому возникает необходимость их подпитки и поддержки на высоком 
уровне активности во время приёма ванн. 

− Аминокислоты. Человеческий организм состоит из клеток, 
которые построены из белков, строительным материалом для которых 
являются аминокислоты. Ванны «МАРЦИНИШИН®» содержат все 22 
необходимые аминокислоты, включая все 8 экзогенных, т.е. незаменимых 
(не производимых организмом, которые мы должны получить с пищей). 
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− Аргинин очищает мозг от аммиаков и хлоридов, что приводит к 
успокоению организма и позволяет лучше спать, восстанавливает печень и 
обеспечивает правильное производство спермы у мужчин, при его наличии 
образуется оксид азота (аргинин + витамин С + цитролин), который 
расслабляет мышцы и расширяет кровеносные сосуды, тем самым снижает 
кровяное давление, предотвращает закисление мышц. 

− TRYHTOFAN + Омега-3,6,9 кислоты облегчают боль и удаляют 
воспаление.  

− Каротиноиды ( ß-каротин, лютеин, зеаксантин, ликопин, фитоин) 
замедляют старение, тормозят рост раковых опухолей, регулируют 
проницаемость сосудов, ускоряют их восстановление, обладают 
противовоспалительным действием, антисептическими свойствами. 
Витамин А с ß-каротином усваиваются нашим организмом ровно столько, 
сколько нужно. В глазах человека из всех каротиноидов в наибольшем 
количестве присутствуют  

− лютеин и зеаксантин, которые выступают факторами 
антиоксидантной защиты глаза, а также являются светофильтром, 
экранирующим нижележащий пигментный эпителий от повреждающего 
действия света. Также для здоровья органа зрения важен ликопин, который 
снижает развитие двух проблем – глаукомы и пресбиопии  (возрастное 
снижение зрения). Ликопин защищает сетчатку от индуцированных светом 
повреждений и возрастной дегенерации макулы (жёлтого пятна), 
вызывающей старческую слепоту; замедляет окисление белков кристалла, 
предохраняя от развития катаракты; он защищает также и цилиарное тело 
от морфологических изменений, не давая развиваться глаукоме. Ликопин в 
человеческом организме не вырабатывается, мы можем получит его только 
из пищи, ванн « МАРЦИНИШИН®» и других источников. 

− Цистеин и Метионин предотвращают отравление медью, которая 
накапливается в почках, печени, мозге и роговице глаза, одновременно 
цистеин обладает свойствами, очищающими организм от тяжёлых 
металлов и последствий курения и принятия спиртных напитков. 

− Аланин снижает риск заболевания каменной болезнью почек, 
снижает чувство голода, облегчает состояние депрессии, повышает 
половое влечение. 

− Лизин необходим для образования коллагена (соединительной 
ткани) – строительного материала для молодых клеток, омолаживает кожу, 
сухожилья, хрящи, стенки кровеносных сосудов, обладает 
противомигренозными свойствами, предотвращает метастазы рака, 
облегчает состояние менопаузы, усиливает усвоение кальция. 

− Пролин, благодаря ему в мозге производится дофамин, серотонин, 
меланин, поддерживает их концентрацию, помогает растворять отложения 
и предотвращает их образование. 
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− Глицин благотворно действует на гипофиз, эпилепсию, помогает 
при рефлюксе. 

− Глутамин улучшает умственную ясность, успокаивает язву 
желудка и двенадцатиперстную кишку, снимает депрессию, помогает в 
лечении алкоголизма, тормозит производство раковых белков, действует 
противомикозно, противовирусно, противовоспалительно и 
противотромбозно. 

− Мукополисахариды. Иммунитет организма в основном 
определяется именно мукополисахаридами, гетереполисахаридами. Всё 
дело в их количестве. Если в каком-либо органе недостаточно 
мукополисахаридов, то он восприимчив к болезням, в том числе 
онкологическим. К мукополисахаридам относятся гиалуроновая кислота, 
гепарин, кератосульфаты, хондроитинсерная кислота. Мукополисахариды 
эффективны для нейтрализации щелочных аминокислот, белков и 
ферментов раковых опухолей.  

В процессе пищеварения аминокислоты, сахара и жидкие кислоты 
поступают из кишечника в печень, которая превращает сахар в гликоген 
(животный крахмал), в комплексе с белками образующий важнейшее 
вещество. 

Насыщение органов в целом – надёжный способ профилактики и 
лечения любого заболевания, особенно рака. Кислоты мукополисахаридов 
останавливают  развитие метастаз, благодаря действию серной, соляной и 
уксусной кислот. 

Гепарин присутствует в печени, лёгких, сердце и скелетных мышцах. 
В молекуле гепарина содержится гиалуроновая кислота, глюкозамин и 
серная кислота. Гепарин синтезируется в клетках печени, а его распад 
происходит в почках. Этот кислый мукополисахарид обладает мощным 
анионным зарядом и, попадая в кровь, вызывает изменения электрического 
потенциала тромбоцитов. 

Кровь формируется в основном в костном мозге в объёмах, 
покрытых хрящом, а хрящ пропускает только мукополисахариды, то есть 
сульфаты. Кровь, насыщенная сульфатами, очищает организм и 
обеспечивает высокий иммунитет.  

Главной особенностью ванн «МАРЦИНИШИН®» для человека 
является то, что мукополисахариды самостоятельно находят тонкое место 
и начинают его оздоравливать, то есть поднимать его иммунитет. Другими 
словами в ваннах «МАРЦИНИШИН®», заложен механизм, при котором 
идёт синергетический эффект от «полифонического» действия 
биологических питательных компонентов, которые попадают в наш 
организм через кожу и работают в тех органах, где нуждается организм и 
настолько насколько нужно органу и организму. Мукополисахариды 
используются для лечения онкологических больных. Это дорогое средство 
Килограмм гиалуроновой кислоты стоит около миллиона долларов. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 299 

Мукополисахариды способствуют: 
● выделению фермента пепсина в желудке. Желудочные соки, 

попадая в кровь, расщепляют не только старые, но и дефектные клетки 
(например, поврежденные канцерогенными веществами, свободными 
радикалами, различными ядами солей тяжёлых металлов и 
радионуклидами). Пепсиноподобные вещества крови растворяют также 
раковые клетки и клетки болезнетворных организмов, так как пепсин по 
аминокислотному составу  подобен белкам молодых клеток; 

• регенерации (от латинского regeneration – возрождение), 
восстановлению утраченных или повреждённых органов и тканей; 

• превращению шлаков в соли, очищению организма от солей, 
ядохимикатов и тяжёлых металлов, радиации на клеточном уровне; 

• ликвидации синдрома хронической усталости и депрессии, как 
органов, так и человека; 

• выведению раковых клеток, клеток-убийц и других патогенных 
клеток на уровень, где проходит их самоуничтожение. 

Смерть наступает, как правило, от загустения крови. Загустевшая 
кровь не пробивается по кровеносным сосудам, особенно по сосудам 
мозга, и не транспортирует питательные вещества и кислород. Мозг 
прекращает действовать, и наступает остановка сердца и легких. 

Если не дать крови загустеть, то смерть человека невозможна. При 
этом совершенно не важно, чем болеет человек. Главный фактор 
загустения крови – ее ощелачивание. Оно происходит ежедневно при 
неправильном питании, т.е. если мы употребляем продукты с нитратами, 
генно-модифицированные, алкоголь, табак, испытываем влияние гео-, 
технопатогенных зон, других патогенных зон на человека, а также через 
стрессы, депрессии. Одним из самых мощных средств для разжижения 
крови и приведения её в норму являются мукополисахариды. 

Здоровый организм не способен болеть. Недуг поражает только 
органы, у которых ослаблены защитные функции. Если вернуть 
утраченный иммунитет, то болезни, в том числе и рак, бесследно исчезнут. 

Ванны «МАРЦИНИШИН®» насыщают организм достаточным 
количеством лейцина, ускоряя регенерацию мышц и повышая их тонус. 
Исчезает дряблость на лице, усиливаются мышцы всего тела, с 
одновременной потерей жировых отложений. 

Глутатион – самый сильный антиоксидант, который образуется в 
печени, повышает иммунитет организма, очищает организм от тяжёлых 
металлов и хлорида, повышает уровень энергии и улучшает самочувствие 
организма, уменьшает мышечную усталость, помогает лучше переносить 
стресс. В ваннах «МАРЦИНИШИН®» содержатся все необходимые 
ингредиенты для синтеза в глутатиона и лейцина в организме. При этом 
восстанавливается способность организма поглощать достаточное 
количество лейцина из общих источников белка, таких как мясо, молочные 
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продукты и орехи. После 30-ти летнего возраста начинает теряться 
мышечная масса примерно 1–2% в год. Старение мышц происходит из-за 
неспособности организма поглощать достаточное количество лейцина из 
общих источников белка. 

Ненасыщенные жирные кислоты (фитостероны, Омега 3,6,9) 
проникают через клеточную мембрану, обеспечивая им гибкость, снижает 
уровень сплошного холестерина, предотвращают сердечные приступы, 
рак, устраняя депрессии, недостаток энергии, беспокойство и бессонницу. 

Кверцетин защищает от окисления жиров, тем самым тормозит 
процесс атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний, улучшает 
зрение, предотвращает катаракту, уплотняет и укрепляет кровеносные 
сосуды, снижает уровень гистамина (снижение активности аллергии  и 
астмы), облегчает патогенное воздействие радиации при лучевой и 
химиотерапии, улучшает структуру коллагена, ускоряет заживление ран. 

Фолиевая кислота (фалазин) необходима для всех людей в любом 
возрасте, особенно важна для беременных женщин, которые для 
правильной насыщенности организма фолицином, должны пройти курс 
ванн «МАРЦИНИШИН®» за 2–3 месяца до планирования зачатия. 

Эллаговая кислота – противораковое соединение, которое тормозит 
мутацию клеток уже после приёма ванны «МАРЦИНИШИН®» (тяжёлая 
болезнь лёгких, простаты и другие.) 

Антоцианиды. При закислении организма удаляют кислоты из 
организма. Кровь приходит в состояние нормы в легко-щелочное 
состояние (поэтому отступают воспалительные состояния), положительно 
действуют на артерии системы кровообращения (вены, артерии, 
капилляры). 

Каротиноиды – это природные пигменты синтезируемые 
бактериями, водорослями, грибами, высшими растениями, кораллами и 
другими организмами. К основным каротиноидам относят:α, β, γ, δ, ε- 
каротины, ликопин, фитоин. 

Каротиноиды замедляют старение, тормозят рост раковых опухолей, 
регенерируют проницаемость сосудов, ускоряют их восстановление, 
обладают противовоспалительным действием.β-каротин, ликопин и 
фитоин действуют синергетически, потенцируя влияние у каждого. 

Ликопин среди каротиноидов выделяется высокой 
антиокислительной активностью. Он почти в 3 разы более активен, чем β-
каротин. Он способен  нейтрализовать синглетный кислород. Ликопин 
концентрируется в клеточных мембранах, защищая их от повреждённого 
действия активных форм кислорода и оксида азота. 

Ликопинобладает сильными антиоксидантными свойствами: он 
защищает липопротеины низкой плотности в крови от окисления, а 
окисление холестерина – это причина возникновения атеросклеротических 
бляшек и закупорки артерий, то есть развития атеросклероза. Кроме того, 
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ликопин повышает эластичность стенок сосудов и защищает их от 
тромбообразования, снижает кровяное давление, снижает риск 
возникновения сердечнососудистых заболеваний, болезней лёгких, 
опухолей простаты, лёгких желудка, кишечника. 

Ликопин защищает цилиарное тело от окисления под действием 
ферментов, находящихся в составе внутриглазной жидкости. Таким 
образом, ликопин снижает риск развития двух проблем глаукомы и 
пресбиопии (возрастного снижения зрения). Ликопин защищает сетчатку 
от индуцированных светом повреждений и возрастной дегенерации 
макулы (жёлтого пятна), вызывающий  старческую слепоту, он замедляет 
окисление белков кристалла, он защищает также и цилиарное тело от 
морфологических изменении, не давая развиться глаукоме. Ликопин в 
человеческом организме не вырабатывается, мы можем получить его 
только из пищи или увеличить его концентрацию в крови в ваннах 
«МАРЦИНИШИН®» платиновой коллекции. 

Существует множество доказательств того, что каждый 
антиоксидант по-разному воспринимается различными органами 
человеческого тела. Результаты исследований показали, что лютеин и 
зеаксантин (зеаксантин образовывается из лютеина) лучше всего 
аккумулируется в тех частях тела, которые наиболее подвержены угрозе 
вредного воздействия свободных радикалов. Исходя из вышесказанного, 
лютеин и зеаксантин играют большое значение в профилактике 
заболевании глаз, сердца, молочной железы, в укреплении иммунной 
системы и снижении риска возникновения рака.  

Лютеин и зеаксантин обладают пролонгированным 
антиоксидантным действием. Чем старше человек, тем более опасным 
является действие свободных радикалов, так как по мере естественного 
старения, снижается активность собственной защитной антиоксидантной 
системы организма. Фитоин является предшественником каротиноидов, и 
в зависимости от потребностей организма из него могут синтезироваться  
другие каротиноиды. В ваннах «МАРЦИНИШИН®» проходит синтез из 
фитоина всех необходимых для организма конкретного человека 
каротиноидов. 

Фитоин положительно влияет на повышение иммунитета на 
клеточном и системном уровне, предупреждает развитие онкологических 
заболеваний. Фитоины имеют способность накапливаться в печени, 
толстой кишке кишечника, однако наибольшая его концентрация в лёгких. 
Наличие фитоина в лёгких способствует снижению заболеваний лёгких, 
простудных заболеваний, заболеваний дыхательных путей. Способствует 
профилактике рака. 

Таблица. Содержание ликопина и фитоина в органах (ссылка на 
источник) 
Каротиноид печен лёгки Молочна Шейк простат Толста кож
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ь е я 
железа 

а 
матки 

а я 
кишка 

а 

Ликопин,нг/
г 352 300 234 95 374 534 69 

Фитоин, нг/г 168 1275 69 – 45 70 65 
 
Самый известный провитамин А – β-каротин, проявляет мощные 

антиоксидантные свойства и поглощает свободные радикалы, снижая тем 
самым риск раковых заболеваний и замедляет старение организма.  

Ванны «МАРЦИНИШИН®» стимулируют выделение фермента 
пепсина в желудке. В результате начинает рефлекторно выделяться 
желудочный сок, содержащий все элементы, необходимые для 
расщепления старых клеток. 

Желудочные соки, попадая в кровь, расщепляют не только старые, 
но и дефектные клетки (например, поврежденные канцерогенными 
веществами, свободными радикалами, различными ядами солей тяжелых 
металлов и радионуклидов). Пепсиподобные вещества крови растворяют 
также раковые клетки и клетки болезнетворных организмов. Они не 
разрушают только молодые клетки, так как пепсин по аминокислотному 
составу подобен белкам молодых клеток. Увеличение в крови 
пепсиноподобных веществ крайне важно для омоложения и оздоровления 
организма. 

Материя существует во времени и пространстве. Материя – 
триединая субстанция, состоящая из вещества, энергии, информации. 
Вещество и энергия постоянно переходят друг в друга под контролем 
информации согласно уравнению Эйнштейна E=mc2. Информация вечна. 
Она не имеет ни массы, ни энергии, ей нечего терять. 

Лет семь назад нами введено такое понятие, как ρ (ро) – плотность 
информации и наслоение информации. Информация делится по 
происхождению на: антропогенную (произведенную человеком) и 
естественную, которая является компонентой материи. 

Схема строения материи: 
І Et   Где:  

                                                                                           m – вещество (масса)  
                                                                                            E  – энергия 
          m   I  – информация. 

 

На приведенной схеме информация «I» обозначена как часть 
материи, которая существует во времени и пространстве. От качества 
информации зависит качество материи. Информация или структурирует 
(эволюционирует) материю и запускает негэнтропийные процессы в 
материи или приводит к деградации материи, запуская энтропийные 
процессы. 
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Регенерация (от латинского regeneration – возрождение) – 
восстановление утраченных или поврежденных органов и тканей. 
Различают физиологическую регенерацию – непрерывное обновление 
тканей и клеток на протяжении всей жизни организма, и репаративную 
регенерацию – восстановление структур, поврежденных в результате 
внешних воздействий, воспалительных процессов и др. При заживлении 
ран выздоровление наступает, когда регенерация преобладает над 
перерождением. В противном случае в результате быстрого перерождения 
клеток заболевание прогрессирует, что приводит к необратимым 
последствиям. 

Опаснейшие болезни – гангрена и рак – не имеют на первый взгляд 
ничего общего, но их сущность одинакова, так как в обоих случаях 
заблокирована регенерация, то есть поврежденные клетки не 
уничтожаются и не заменяются новыми здоровыми. Обморожения, ожоги 
и травмы могут вызвать гангрену. При сосудистых болезнях, например 
облитерирующем эндартериите, а также диабете, гангрена неизлечима 
методами официальной медицины, которая использует только ампутацию. 
Между тем развитие гангрены любого вида, хронических болезней можно 
остановить изменением соотношения между числом рождающиеся и 
растворяемых клеток. 

Если апоптоз (это слово переводится, как листопад) нормальный, 
умершие клетки вовремя растворяются. При гангрене, хронических и 
тяжёлых болезнях отмирающих клеток больше, чем растворяющихся. 
Применение ванн «МАРЦИНИШИН®»радикально изменяет ситуацию. Во 
время приема ванн идёт растворение мёртвых клеток и активизируется 
образование новых молодых клеток, что приводит к восстановлению 
утраченных частей клеточной массы в органах. Болезни, при которых 
утрачена часть клеточной массы – это сдвиговые нарушения. К ним 
относятся почечная, сердечная, лёгочная недостаточность, в том числе 
цирроз печени. Эти недуги можно устранить с помощью ванн 
«МАРЦИНИШИН®», способствующих регенерации тканей. 

К примеру, если часть клеточной ткани почек отомрёт или любой 
орган по какой либо причине, то она уже не восстановится. Почка не будет 
справиться со своей работой, и организм утратит защиту от продуктов 
клеточного распада. Организм не способен самостоятельно выйти из 
критического состояния. 

Неинфекционная гангрена (сухая, газовая), которую очень трудно 
лечить, вызвана процессом разрушения клеток из-за ограничения доступа к 
ним питания (кислорода). В тканях формируются «клетки-убийцы». Если 
поместить группу крыс в ограниченное пространство и не кормить их, то 
одна из них будет пожирать остальных. При неинфекционной гангрене 
происходит нечто подобное. Среди клеток в замкнутом пространстве 
развивается пожирание себе подобных. 
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«Клетки-убийцы» пожирают другие здоровые клетки, которые не 
могут защищаться. Спастись невозможно, тем более что клетки – 
каннибалы ничем не отличаются от обычных клеток. В ваннах 
«МАРЦИНИШИН®» проходят процессы, которые устраняют клетки-
каннибалы и снимают блокаду с поражённого участка. Чтобы устранить 
такие болезни, как инфекционная гангрена, облитерирующий эндатериит, 
флебит, микрофлебит, тромбофлебит, лечение болезни нужно начинать с 
восстановления работы желудочно-кишечного тракта. Одновременно 
проводить процедуры выведения солей из сосудов. 

Как мы уже упоминали ванны «МАРЦИНИШИН®» одновременно 
являются для человека донором (дающим недостающее) и акцептором 
(отбирающим ненужное). В ваннах создаются условия, в которых 
одновременно проходит мягкая чистка и восстановление человека, его 
органов и систем настолько, насколько ему нужно для достижения 
гармонии на данный момент. 

Ванны имеют пролонгированное действие, которое длится ещё 
несколько недель после завершения курса. Не имеет значения, чем болен 
человек, какие у него ошибки. 

Человек – это система, состоящая из множества систем 
(сердечнососудистая, системы пищеварения, выделения, нервная и др.), 
которая связана с Вселенной. Плотина всегда рвётся в слабом месте. 
Человек аутентичен и каждый  имеет свое слабое место. Но человек – 
система систем и поход к нему должен быть системный. Не нужно 
рассматривать только симптомы (болезнь органа), надо искать исток 
болезни, то есть устранять причину. Ванны действуют на человека, как на 
систему, одновременно устраняя все его ошибки, начиная с причины.  

Выше мы приводили пример ряда болезней, которые имеют одну и 
ту же причину. Облитерирующий эндантериит – это сложная форма 
склероза, при которой щелочными солями закупоривается множество 
мягких сосудов и резко снижается обмен веществ в нижней части 
конечностей. Это приводит к омертвлению больших участков мышц, 
отчего может наступить гангрена конечностей. Микрофлебит начинается 
обычно с появления сетки капилляров на ногах выше колен и указывает на 
начальную форму развития склероза. 

Флебит – склероз более крупных сосудов. При осложнении флебита 
на стенках сосудов начинают разрастаться солевые комочки, которые 
потом, отрываясь, закупоривают более узкие места в сосудах. 
Тромбофлебит – чрезвычайно опасное заболевание, которое может 
привести к инсульту. Причиной выше приведённых болезней является 
нарушения системы пищеварения. 

В процессе пищеварения аминокислоты, сахара и жирные кислоты 
поступают из кишечника в печень, которая превращает сахар в гликоген 
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(животный крахмал), в комплексе с белками образующий  важнейшие 
вещества – мукополисахариды. 

Приведём пример: при различных заболеваниях соединительной 
ткани (ревматизме, неспецифическом полиартрите, остеогенезе) 
нарушается процесс биосинтеза и проходит распад мукополисахаридов.  

Печень является важнейшим органом №1. Иммунитет организма 
напрямую связан с работой печени. Здоровый организм не способен 
болеть. Недуг поражает только органы, у которых ослаблены защитные 
функции. Если вернуть утраченный иммунитет, то болезнь, в том числе и 
рак, бесследно исчезнут. 

В ваннах «МАРЦИНИШИН®» проходит наполнение органов и 
систем организма мукополисахаридами, рассасывание мёртвых и 
болезнетворных тканей, а на их месте регенерация молодых здоровых 
тканей. Восстановление организма в ваннах начинается с печени, 
наращивая ее клеточную массу. Развитие органа или даже организма из 
одной клетки не противоречит фундаментальным законам природы – 
замена больных клеток здоровыми. 

Восстановить орган оптимально в режиме полного покоя. В ваннах 
«МАРЦИНИШИН®» мы включаем в работу самый большой эндокринный 
орган кожу, вводя в состояния разгрузки и покоя остальные органы и 
системы. Нагретое тело в ваннах начинает потеть и выводить через кожу 
из организма ядохимикаты, соли, предварительно переводя шлаки в 
состояние солей. После прекращения потения начнётся обратный процесс: 
кожа начнет всасывать жидкости, которые содержаться в ванной в том 
количестве, в котором они  нужны организму. 

При сдвиговых нарушениях органы, в том числе и почки, работают 
неудовлетворительно, поскольку их клеточная масса слишком мала и у 
человека будет наблюдаться очень сильная потливость всего тела.  

С точки зрения классической медицины болезнь неизлечима, так как 
увеличить размер почек, как будто невозможно: рождаемость клеток равна 
их смертности. Тем не менее, чрезмерную потливость можно излечить, 
если искусственно нарастить в почках клеточную массу. 

Необходимость лечения нарушений сдвига возникает при циррозе 
печени и других заболеваниях, когда обнаруживается резкое понижение 
секреции гликогена и аминокислот. 

При развитии преддиабетического состояния и понижения секреции 
инсулина, трипсина и химотрипсина налицо нарушения сдвига. Ванны 
«МАРЦИНИШИН®» вызывают изменение гомеостаза поджелудочной 
железы в результате наращивания клеточной массы тел Лангерганса и 
усиления секреции инсулина. Восстановление поджелудочной железы 
полезно проводить при лечении диабета. 

Сдвиговым изменением в системе пищеварения при заболевании 
желудочно-кишечного тракта является нарушение работы привратника 
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луковицы двенадцатиперстной кишки. Клапан привратника плохо 
сжимается и из двенадцатиперстной кишки в желудок прорывается желчь, 
а также ферменты трипсины и химотрипсины. Никакого повреждения 
клапана не обнаруживается, и с точки зрения врачей человек здоров, хотя 
наблюдаются признаки недуга. Давление уменьшается, ноги холодеют, 
сильно пахнет изо рта, язык белеет, снижается кислотность. Налицо 
рассогласования важнейших процессов, происходящих  в организме.  

В здоровом организме клетки желудка и двенадцатиперстной кишки 
обновляются – сколько их растворяется желудочными соками, столько же 
и восстанавливается.  

При стрессах имеет место уменьшение клеточной массы стенок 
клапана, в результате чего между желудком и двенадцатиперстной кишкой 
образуется сквозное отверстие. Желчь и трипсины начинают поступать в 
желудок и нейтрализуют наращивание поверхностных тканей и 
восстановление стенок клапана двенадцатиперстной кишки. 

Чтобы похудеть, нужно также устранить сдвиговые нарушения. 
Люди, привыкшие к ожирению, даже не испытывают больших неудобств. 

Рекомендуемые врачами диеты для похудения помогают достичь 
видимых результатов, то есть уменьшить вес, но не излечивают. Больной 
вскоре опять  полнеет, что часто заканчивается сердечнососудистыми 
заболеваниями со смертельным исходом. Диета – это способ сохранить 
болезнь до старости. 

Организм не так-то просто сдвинуть из положения равновесия, он 
всё время борется. И очень важно создать эту равновесную среду в случае 
болезни. Если одна почка удалена – другая берет на себя её функции, при 
удалении селезенки функции её в какой-то мере исполняет печень, легкие 
– левое и правое – взаимозаменяемы, при удалении яичников у женщины 
их роль выполняют надпочечники. Самая крупная эндокринная железа – 
это кожа. Через кожу можно не только выводить из организма соли, 
токсины, ядохимикаты, но и питать организм чем угодно. Для этого нужно 
разогреть кожу и создать условия для очищения, питания и регенерации, 
активизировать работу рептильных клеток, отвечающих за регенерацию 
организма. Рептильные клетки живут за счёт распада некрозной ткани. 

 
Теория и практика профессора Гюнтера Эндерляйна 
В современной медицине все еще коренятся три фундаментальные 

ошибки. Именно они стали преградой к пониманию природы и, как 
следствие, биологических связей, которые являются причиной заболеваний 
вообще и хронических болезней в частности. 

Первая ошибка связана с именем профессора Фердинанда Кона 
(ботаника из Бреслау), который в 1870 пришел к выводу, что микробам 
свойственна только одна форма репродукции и развития (мономорфизм). 
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Профессор Гюнтер Эндерляйн научно доказал явление 
полиморфизма – существования различных стадий, фаз и форм развития и 
репродукции микробов и изложил их в своей работе («Циклогенез 
бактерий»). Он считал, что мономорфизм невозможен биологически, 
природа никогда не создает статических, неизменных жизненных форм. 

Все паразиты, персистируя в организме человека, проходят в своём 
развития следующие стадии: 

• Коллоид (примитивная); 
• Бактерия (промежуточная); 
• Гриб (завершающая, или кульминационная). 
Однако это не означает, что все микробы развиваются до грибковой 

стадии. Их развитие во многом зависит от питательной среды и от 
собственного генома, определяющего уникальность свойств каждого 
микроорганизма. 

Питательная среда рассматривается профессором Эндерляйном как 
существенный фактор развития паразитов. При этом её кислотность во 
многом определяет вирулентность и жизнеспособность микробов. 

При этом установлено, что на каждой стадии развития 
микроорганизм синтезирует специфические органические кислоты 
(например, молочную, лимонную и др.). 

Патогенность микробов всегда обусловлена какой-то одной стадией 
развития, реже двумя или тремя (например, дифтерийная палочка). У 
эндобионтов почти все стадии развития достаточно вирулентны, за 
исключением примитивных стадий – протит и хондрит, которые вступают 
даже в антагонистические взаимоотношения по отношению к другим 
патогенным микробам (антагонистический симбиоз). 

Все стадии развития эндобионтов можно наблюдать в крови 
человека и животного при помощи метода темнополевой микроскопии. 

Вторая ошибка исходит от профессора Вильяма Харве (патолога и 
физиолога из Лондона), который ещё в 1651 году рассматривал клетку как 
наименьшую функциональную биологическую единицу. 

Профессор Эндерляйн в своих работах «Конец царства клетки как 
основной биологической единицы», опубликованной в «Botanisches 
Zentralblatt» в 1921, в «Циклогенезе бактерий» 1925 года и в «Archiv fur 
Entwicklungsgeschichte der Bakterien» 1931 г. опубликовал данные, 
опровергающие эту точку зрения. По мнению прфессора Эндерляйна, 
именно протит, а не клетка, является наименьшей биологической 
единицей. Название протит им было выбрано по аналогии с протоном, 
являющимся в то время самой мельчайшей ядерной частицей. 

Третья ошибка была допущена профессором Луи Пастером 
(химиком и биологом из Парижа) в 1873 г., утверждавшим, что кровь – 
стерильна. 
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Профессор Эндерляйн писал, что наша кровь – не стерильна; более 
того, она служит «игровой площадкой» для множества патогенных и 
непатогенных микроорганизмов. Сейчас эта точка зрения уже никем не 
оспаривается. Кроме того, хорошо известно, что кровь является наилучшей 
питательной средой для паразитов. 

Микробами, как и более сложно организованными существами, 
движут желания и инстинкты, писал профессор Эндерляйн. В данном 
контексте для эндобионтов профессора Эндерляйна вполне приемлем 
подход Фрейда, где движущими силами поддержания жизнедеятельности 
паразитов являются: 

• инстинкт самосохранения; 
• стремление к воспроизведению; 
• стремление доминировать. 
Инстинкт самосохранения проявляет себя в «прожорливости»: 

эндобионт (Mucor racemosus Fresen) – жадный потребитель протеина. 
Логическое следствие этого: микробам присущ мини-метаболизм, в 
результате которого синтезируются специфические для каждого микроба 
органические кислоты:  

• молочная кислота – Mucor racemosus Fresen,  
• лимонная кислота – микробактерия туберкулеза, Aspergillus. 
Стремление к воспроизведению проявляет себя как «стремление к 

соединению» (копуляции) и характерно всем стадиям развития микробов 
(начиная с примитивной и включая внутриклеточную в крови). В 
результате чего образуются «симпласты» по Эндерляйну, которые 
закупоривают кровеносное русло, вызывая гипоксию тканей. Симпласты 
представляют собой коллоидную массу из эндобионтов (симпротитов по 
Эндердяйну), тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов. 

Стремление доминировать выражается в тенденции объединяться – 
собираться вместе и «пускать корни», чтобы достигнуть более высоких и 
стабильных форм существования и развития. И здесь все стадии развития, 
в т.ч. различного происхождения, могут участвовать в этом процессе. По 
наблюдениям профессора Johannes Wislicenus (немецкого химика и 
основателя стереохимии), образуемые коллоидные блоки могут иметь 
более 18 триллионов вариаций, которые, в свою очередь, могут 
соединяться в организме с различными химическими субстанциями, 
включая тяжелые металлы (по Эндерляйну, это – закрепление). 

Это образования телесных конгломератов с коллективным сознанием 
и с желанием доминировать, т.е. управлять человеком, использует тяжелые 
металлы для обуздания хозяина. Избыток алюминия ведет к болезни 
Альцгеймера, забывчивости, старческому слабоумию, полной потере 
памяти. Например, организм людей, никогда не бывавших в зонах 
радиоактивного загрязнения, перенасыщен радиоактивными элементами. 
Здесь напрашивается вывод, тянущий на открытие. Фундаментом создания 
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паразитарных образований является наличие миазм в организме человека. 
Безтелесные паразитарные образования создают условия и готовят 
плацдарм для развития телесных паразитарных образований.  

Подобное «закрепление» препятствует дальнейшему развитию (по 
восходящей) микроорганизмов, но с другой стороны, эти структуры 
выступают в качестве своего рода микротромбов, затрудняющих 
микроциркуляцию. 

Прошло более ста лет с тех пор, как немецкий микробиолог Гюнтер 
Эндерляйн выдвинул эндобионтную теорию. Она актуальна и по сей день. 
Эндобионты – микроорганизмы, живущие внутри других организмов. 
Наибольший интерес представляют болезнетворные эндобионты, которые 
паразитируют внутри клеток организма человека, в физиологических 
жидкостях, а при ослаблении защитных свойств вызывают развитие 
патологии. 

Эндобионтная теория легла в основу инфекционных теорий многих 
заболеваний. 

Длительно существующие очаги хронической инфекции являются 
источником сенсибилизации организма и поддержания аллергии, 
аутоиммунных процессов. Очаги хронического воспаления представляют 
собой локализованное раздражение тканей, инфицированных бактериями, 
вирусами, грибами. Чаще всего очаги локализуются в миндалинах 
лимфоглоточного кольца (тонзиллит), зубах (кариес, киста корня, 
гранулема), тканях пародонта (гнойные карманы), придаточных пазухах 
носа (синусит, киста), внутренних органах (аднексит, простатит, 
холецистит, пиелонефрит, цистит, кисты и др.). 

Ванны «МАРЦИНИШИН®» обладают удивительными эффектами: 
подавляют патогенную трансформацию микробов, вызывая их реверсию в 
авирулентные формы, активируют функцию распознавания иммунной 
системы по отношению к широкому спектру возбудителей. Результаты 
такой бальнеотерапии можно оценить по данным не только клинических, 
лабораторных, но и микробиологических исследований, а также методом 
тёмнополевой микроскопии. 

Ванны «МАРЦИНИШИН®» вместе с другими существующими 
методами усиливают синергизм противомикробных эффектов. 

 

Циклы развития микроорганизмов 
В результате проведенных исследований профессор Эндерляйн 

выявил и описал три цикла развития микроорганизмов – эндобионтов: 
• Mucor racemosus; 
• Aspergillius niger; 
• Penicillinum. 
Гриб Mucor racemosus, являясь эндобионтом, занимает центральное 

место в крови и клетках человека и млекопитающих. Его можно 
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обнаружить практически в любой клетке человека (в т.ч. в сперматозойдах 
и яйцеклетках) и в клетках теплокровных млекопитающих, а значит, всех 
животных, которых мы употребляем в пищу. 

Цикл развития Mucor racimosus в основном происходит в 
фибриногене. Поэтому этот цикл связан со всеми заболеваниями 
нарушения свертываемости крови. Профессор Эндерляйн считал Mucor 
racemosus причиной возникновения инфаркта и инсульта, варикоза и 
геморроя. 

Цикл развития Mucor racemosus представляет собой в своей 
физиологической, непатогенной области начало цикла развития 
Aspergillius niger, а в своей патологической области – начало цикла 
развития Penicillinum. Термическим способом мы можем убрать патоген из 
продуктов.  

Золотая коллекция ванн «МАРЦИНИШИН®» (14 ванн) устраняет 
миазмы и развитие Mucor racemosus. 

Платиновая коллекция ванн «МАРЦИНИШИН®» (14 ванн) 
устраняет развитие Mucor racemosus, цикл Aspergillius niger и начальные 
стадии Penicillinum. Цикл развития Aspergillius niger влияет на: функции 
лимфатических путей и лимфатических желёз (лимфома, лимфаденит). 

Бриллиантовая коллекция ванн «МАРЦИНИШИН®»  (14 ванн) 
устраняет все стадии развития Penicillinu. 
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Хронические болезни 
Высшей формой циклического развития Aspergillius niger является 

Bakterium tuberkulosis. Эта бактерия ответственна для перехода 
заболевания в хроническую форму. Её активация и рост являются 
следствием частого использования антибиотиков или противогрибковых 
средств. Современные иммунодепрессанты (антибиотики, кортикоиды и 
т.д.) являются частой причиной трансформации микробов в так 
называемые CW–формы: бактерии без клеточных стенок. Это относится к 
микобактерии туберкулёза. 

При паратуберкулёзе вовлекаются в процесс органы, которые 
относятся к так называемому туберкулиновому патологическому кругу. 
Это органы, которые поражаются туберкулёзом в соответствии с циклом 
развития Aspergillius niger: 

• слизистая оболочка кишечника; 
• лимфатические сосуды и лимфатические железы; 
• мочеполовая система: почки, мочевой пузырь, матка, яичники, 

параметрий, яички, придатки яичек, предстательная железа; 
• легкие и дыхательные пути; 
• кожа и слизистые; 
• кости, сухожилия, суставы; 
• мозг и нервная система. 
Цикл развития Penicillium характеризуется следующим: ответвляется 

от патологической области цикла Mucor. Цикл развития Penicillium 
ответственен за возникновение острых воспалений. Этот цикл 
способствует возникновению: всех гнилостных заболеваний; всех острых 
воспалений любого органа; перехода заболевания в хроническую форму, 
т.к. каждый рецидив является частью хронического.  

Все три коллекции ванн «МАРЦИНИШИН®» восстанавливают 
эндоэкологию человека. Ванны являются донором и акцептором для 
человека, устраняют болезни, патогенные воздействия, организм 
становится гармоничным и здоровым. 

 

Взаимосвязь хронических заболеваний с циклами развития 
эндобионтов 

Здоровый организм – это состояние, которое характеризуется 
нормальной для отдельных органов внутренней средой и наличием в 
организме достаточно большого количества физиологических, 
непатогенных базовых форм микробов, находящихся на низких стадиях 
развития. 

И, наоборот, с точки зрения САНУМ биотерапии, заболевание 
вызывает огромный дефицит непатогенных базовых форм эндобионтов и 
аномальную внутреннюю среду (эндоэкологию). Это обстоятельство 
требует внимательного отношения к внутренней среде организма. 
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Когда употребляется большое количество мяса млекопитающих, 
человек автоматически получает высокоразвитые вирулентные формы 
эндобионтов, которым организм должен противопоставить большое 
количество базовых авирулентных форм. 

Чем больше человек съедает мяса животных, тем больше базовых 
видов микробов он должен иметь в своём организме, чтобы 
нейтрализовать вирулентные формы. Чем скуднее фонд авирулентных 
базовых форм, тем скорее будет численное превосходство патогенных 
высших форм эндобионтов и вероятность развития хронических 
заболеваний. 

Таким образом, согласно профессору Эндерляйну, в организме 
теплокровных млекопитающих и человека содержится не только 
эндобионт Mucor racemosus, но и многие другие микроорганизмы, 
находящиеся на разных стадиях развития. 

Необходимо иметь в виду, что забой скота – всегда стресс, который 
вызывает изменение внутренней среды животного. В трупах животных 
интенсивно образуются высокоразвитые формы микроорганизмов-
эндобионтов. Это значит, что с мясом, колбасой потребляется масса 
высокоразвитых патогенных (вирулентных) микробов. При этом тепловая 
обработка (варка, жарка, гриль, запекание и др.) ничуть не уменьшает 
количество вышеназванных микробов. По данным Lida Mattman, Mucor 
racemosus и Aspergillius niger, а также все стадии цикла Penicillinum 
погибают при температурах свыше +400°С или при глубокой заморозке 
(ниже -70°С). Сегодня для сохранения продуктов питания активно 
используют антибиотики, которые мы волей-неволей поедаем вместе с 
пищей.  

Mucor racemosus выполняет важную функцию, определённую 
природой. После гибели организма он ответственен за возникновение 
процессов гниения, которые активируются в кислой среде. Поэтому, 
например, при использовании в пищу мяса неглубокой заморозки 
возникает дополнительная нагрузка на эндоэкологию (внутренняя 
экология организма). 

Антибиотики, иммуносупрессивные препараты, гормоны (кортизон), 
а также некоторые виды терапии разрушают большое количество базовых 
видов микробов из разных циклов. Как следствие, образуется избыток 
высших форм (вирулентных) или, по-другому, недостаток полезных форм 
(авирулентных), что всегда увеличивает риск заболевания. 

(Более детально эти вопросы рассмотрены в статьях: «Болезни, 
вызванные разумными бесплотными деструктивными силами, которые не 
поддаются медицинскому лечению, даже имея поставленный медицинский 
диагноз» и «Концентрат кластерной воды МАРЦИНИШИН®»). 
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СХЕМА ПРИЕМА ВАНН «МАРЦИНИШИН®» 
Курс первый  

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯТрехступенчатая  
Композиты: 

STANDART (баночка №1), CLASSIC(баночка №2) 
ELIT (баночка №3) 

  

 
 
Перерыв между  
курсами 

Min 28 дней 
Max 90 дней 

 
 

Курс второй      
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Четырехступенчатая  

Композиты: 
STANDART (баночка №1), CLASSIC(баночка №2), 

ELIT (баночка №3), PREMIUM(баночка №4) 

 

 
 
Перерыв между  
курсами 

Min 28 дней 
Max 90 дней 

 
 

Курс третий 
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Шестиступенчатая  

Композиты: 
STANDART (баночка №1), CLASSIC(баночка №2) 

ELIT (баночка №3), PREMIUM(баночка №4) 
GOLD(баночка №5), PLATINUM(баночка №6) 

 
 
Перерыв между  
курсами 

 Min 28 дней 
Max 90 дней 

 
 

Курс четвертый     
ПЛАТИНОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Шестиступенчатая  

Композиты: 
STANDART (баночка №1), CLASSIC(баночка №2) 

ELIT (баночка №3), PREMIUM(баночка №4) 
GOLD(баночка №5), PLATINUM(баночка №6) 

 
 
Перерыв между 
коллекциями 

Min90дней 
Max 180 дней 

 
 

Курс пятый     
БРИЛЛИАНТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

Шестиступенчатая  
Композиты: 

STANDART (баночка №1), CLASSIC(баночка №2) 
ELIT (баночка №3), PREMIUM(баночка №4) 

GOLD(баночка №5), PLATINUM(баночка №6) 
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О
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и 
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м
и 
и 
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ы
м
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от
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м
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Перерыв между 
коллекциями 

Min90дней 
Max 180 дней 

 
  

Обратите внимание! 
• Ванны «МАРЦИНИШИН®» имеют пролонгированное  действие, поэтому перерыв 
между курсами и коллекциями может быть больше, но ни в коем случае не меньше 
приведенных выше значений 
• По согласованию с автором возможен индивидуальный график приема ванн, 
курсов, коллекций. 
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•  
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Наукове видання 
 
 
 

ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМКИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Тези доповідей 

ХІII Міжнародної науково-практичної конференції 
 
 

українською, російською та англійською мовами 
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