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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я — АКТУАЛЬНА
ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
Гриньова М.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Загальноосвітній предмет "Здоров'я людини" вивчається в основній школі з п'ятого по дев'ятий класи загальним обсягом 5 годин
на тиждень. Але навчання основ здоров'я здійснюють вчителі, які не
мають відповідної фахової підготовки або пройшли підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної педагогічної освіти. Орієнтовна ж
потреба лише загальноосвітніх шкіл України в учителях основ здоров'я становить приблизно 15-20 тис. осіб. Підготовка таких вчителів
здійснюється лише в кількох ВНЗ (Київському національному педуніверситеті ім. М.П.Драгоманова, Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна, Луганському національному університеті ім.
Тараса Шевченка, Східноукраїнському національному університеті ім.
В.Даля, Бердянському державному педагогічному університеті). Готовність ліцензувати цей напрям підготовки мають Харківський державний педуніверситет ім. Г.С.Сковороди, Південноукраїнський національний педуніверситет ім. К.Д.Ушинського, Полтавський національний
педуніверситет імені В.Г.Короленка, Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти та інші.
Здоров’я є основоположним підгрунтям, що визначає діяльність
людини у всіх сферах її життя. Загальновідомою є тенденція до зниження рівня здоров’я серед населення України, у тому числі серед
школярів. Серед багатьох факторів, які викликають захворювання,
одним з визначальних є необізнаність населення з основами здорового способу життя. Саме школа повинна виправити цю ситуацію. Висока потреба регіону у висококваліфікованих вчителях шкільного предмету «Основи здоров’я» обумовлює необхідність підготовки у Полтавському
національному
педагогічному
університеті
імені В.Г. Короленка фахівців зі спеціальності «Здоров’я людини*».
Напрям підготовки «Здоров’я людини» на сьогодні включений
до галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини». До
цього напряму включено три спеціальності: 1 - здоров'я людини (суто
педагогічна спеціальність, за якою здійснюється підготовка вчителя
основ здоров'я, організатора валеологічної служби); 2 - фізична реабілітація; 3 - фітнес та рекреація.
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
(м. Київ) спільно з нашим Полтавським національним педагогічним
університетом імені В.Г.Короленка, за підтримки Департаменту вищої
освіти та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 17-18 листопада 2011 року провели у Полтаві семінар нараду з розробки другого покоління Галузевого стандарту вищої освіти за напрямом підготовки "Здоров'я людини" для освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр. У семінарі-нараді взяли участь розробники
стандарту, завідувачі кафедр, що здійснюють підготовку вчителів
основ здоров'я, організаторів валеологічної служби, провідні фахівці
України з питань валеології та здоров’я людини, представники Мініс-
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терства освіти і науки, молоді та спорту України. На семінарі обговорювалися актуальні проблеми стандартизації, методичного забезпечення та ліцензування напряму підготовки «Здоров’я людини*».
Результати семінару-наради мають велике практичне значення
для розробки освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньопрофесійних програм, навчальних планів, робочих навчальних програм та іншого навчально-методичного забезпечення для підготовки
майбутніх вчителів основ здоров’я.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ*»
Страшко С.В.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Недооцінка природних основ формування людини призвела до
відчуження її від родини, порушення органічного зв’язку з середовищем, способом життя, до нехтування національним, громадянським,
моральним вихованням. У житті кожної людини є такі періоди, коли їй
потрібна допомога іншої людини, групи людей, цілого суспільства, і в
цій ситуації особливу роль можуть відігравати як окремі соціальні
інститути, так і окремі спеціалісти. Суспільна потреба в таких фахівцях сьогодні є вкрай необхідною, оскільки серед пріоритетних напрямів сучасної педагогічної науки вагоме місце посідає дослідження
широкого кола питань підготовки майбутнього фахівця.
У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях приділяється
належна увага професійній підготовці майбутнього вчителя, зокрема
змісту педагогічної освіти (А. Алексюк, С. Гончаренко, М. Гриньова,
М. Євтух, І. Зязюн, І. Підласий та інші), вдосконаленню технологій
навчання майбутніх вчителів (В. Бондар, О. Мороз, О. Пєхота,
О. Савченко), оптимізації методів і прийомів професійної підготовки
майбутніх фахівців (Д. Кавторадзе, М. Поташник, Т. Яценко та інші);
підготовці майбутніх вчителів основ здоров’я (С. Волошанська,
М. Гончаренко, С. Гордійчук. В. Єфімова. Г. Жара, В. Заплатинський,
Г. Ковальчук,
С. Кудін,
С. Монастирська,
В. Оржеховська,
П. Пашинський, В. Пенскі, С. Страшко, Н. Субота, С. Сусло та інші);
змісту навчання біологічних та медичних аспектів ведення профілактики ВІЛ-інфекції присвячено праці Г. Воскобойнікової, П. Горяної,
П. Дюсберга,
О. Єжової,
І. Кривич,
А. Макка,
С. Страшка,
В. Чорненької та інших.
Школа має відігравати провідну роль у створенні умов для здобуття знань. Формування ставлення та розвитку навичок, які зумовлюватимуть здоровий спосіб життя, зберігатимуть і зміцнюватимуть
здоров’я учнів. Тому проблема підготовки вчителя для викладання
предметів оздоровчого спрямування (основ здоров’я, валеології, безпеки життєдіяльності, медико-санітарної підготовки) є вкрай актуальною [2].
Зміст валеологічної діяльності визначається сукупністю
пов’язаних зі здоров’ям проблем, на подолання яких повинна бути
спрямована і підготовка вчителя основ здоров’я.
Серед них ми можемо виділити:
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−
−

втрату молоддю соціально значущих ціннісних орієнтирів;
поширення серед молоді тенденції до протиправної і
асоціальної поведінки;
− девіантну поведінку, пов’язану з уживанням наркотичних і
токсичних речовин (алкоголю, наркотиків, тютюну, психотропних речовин тощо);
− відсутність мотивації до здорового способу життя і збільшення внаслідок (гіподинамії, нераціонального харчування,
емоційного перенапруження тощо) кількості хронічних захворювань;
− ранні і небезпечні статеві стосунки та їхні наслідки (венеричні хвороби, ВІЛ/СНІД, аборти, хронічні захворювання
репродуктивної системи, покинуті діти);
− зростання дитячої інвалідності у зв’язку з відсутністю необхідних знань щодо планування сім’ї;
− поширення серед молоді депресивних станів і суїцидів тощо
[1].
Вирішення зазначених вище проблем може здійснити лише
особистість, яка характеризується певними індивідуальними рисами
гуманістичного спрямування. Вимоги до особистості вчителя основ
здоров’я визначаються сукупністю валеологічних цінностей, що формують його ціннісні орієнтації і визначають спрямованість його суспільно корисної діяльності.
Ми можемо виділити наступні групи валеологічних цінностей,
які розкривають:
− значення і сутність цілей валеологічної діяльності педагога,
концепцію його особистості в усіх її різноманітних проявах,
тобто концепцію «Я — професіонал» як джерело і результат
валеологічного вдосконалення;
− значення і сутність способів і засобів здійснення
валеологічної
діяльності,
концепції
педагогічного
спілкування, педагогічних технологій і валеологічного
моніторингу;
− значення і сутність відношень як основного механізму
валеологічної діяльності; концепцію власної позиції як
сукупності відношень до інших і до себе, о валеологічної
діяльності та до об’єкту валеологічного виховання і освіти;
− значення
наукових
(фізіологічних,
психологічних,
педагогічних. природничо-наукових, санітарно-гігієнічних,
теоретико-методологічних
тощо)
знань
у
здійсненні
валеологічної діяльності;
− значення і сутність якостей особистості вчителя основ
здоров’я як суб’єкта валеологічної діяльності: здатність
програмувати свою діяльність і передбачати її наслідки,
здатність до творчої діяльності, здатність співвідносити
власні цілі і діяльність з цілями і діяльністю інших, здатність
до діалогового мислення і гуманістичного сприйняття
виховного процесу тощо [1].
Наказом Міністра освіти України №308 від 20.04.2006 року затверджений Галузевий стандарт вищої освіти (ГСВО) за спеціальністю
6.010100 Валеологія напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта. В
ньому були закладені всі необхідні для формування зазначених вище
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компетенцій та особистісних якостей учителя основ здоров’я. Та нажаль у цьому ж 2006 році відповідно до вимог щодо входження України в європейський освітній простір, було здійснено уточнення Переліку спеціальностей 1995 року, за яким здійснювалася підготовка фахівців з вищою освітою. Основною його метою було зменшення кількості спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців і, за
можливістю, об’єднання бакалаврських програм підготовки за спорідненими спеціальностями. Наслідком, на нашу думку негативним стало
руйнування системи вищої педагогічної освіти — всі педагогічні спеціальності, за якими здійснювалася підготовка вчителів для середньої
загальноосвітньої школи із зазначенням предмета, були рознесені у
відповідні галузі знань. Наприклад, підготовка вчителя основ здоров’я
тепер має здійснюватися за єдиним бакалавратом — у галузі знань
0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини». Те, що мова йде
про підготовку саме вчителя в Переліку 2006 нагадує «*» [1].
Таким сином, у цьому документі під одним кодом і напрямом
підготовки позначається підготовка як мінімум двох різних фахівців.
Наприклад, напрям підготовки 6.010203 «Здоров’я людини*» — це
підготовка вчителя основ здоров’я, організатора валеологічної служби, тоді як за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» здійснюється підготовка фахівців з «фізичної реабілітації» та «фітнесу».
Неможливість створення єдиного бакалаврату для всіх напрямів підготовки, що позначені зірочкою, стала очевидною з моменту
затвердження Переліку 2006. Це пов’язано з наступними причинами:
а) підготовка вчителів здебільше здійснюється за подвійними педагогічними спеціальностями, при цьому на другу спеціальність
передбачається значна кількість кредитів (25-35%) у циклі професійної та практичної підготовки за рахунок кредитів його варіативної компоненти;
б) цикл професійної та практичної підготовки вчителя обов’язково
включає понад 20 кредитів ECTS психолого-педагогічної підготовки;
в) поєднання педагогічних спеціальностей можливе лише за умови
єдності дисциплін циклу математичної і природничо-наукової підготовки;
Враховуючи все вищевказане, департамент вищої освіти МОН
України погодився з необхідністю створення самостійних стандартів
вищої педагогічної освіти, зокрема, за напрямом підготовки 6.010203
«Здоров’я людини*».
Відповідно до листа департаменту вищої освіти МОН України
від 19.02.2009 № 4.4-20/545 була розроблена і затверджена
08.02.2010 освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з
напряму підготовки «Здоров’я людини*» (в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу
нормативних дисциплін за циклами підготовки).
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я - НОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ НАПРЯМОК В
СИТСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Горащук В.П.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Розвиток сучасного суспільства супроводжується зміною всіх
сторін його життя, що вимушує по-новому, ширше поглянути на проблему здоров’я. На думку фахівців, здоров’я людей, тривалість життя
є показником соціально-економічного благополуччя країни.
Успішній розробці і вирішенню проблеми здоров’я нації сприятиме розуміння громадянами і керівництвом держави й суспільства
того, що здоров’я людини залежить від чотирьох груп чинників. Ученими встановлено, що на 20 – 25% здоров’я людини залежить від
стану навколишнього середовища; на 15 – 20% стан здоров’я обумовлений генетичним чинником; на 50 – 55% стан здоров’я визначається способом життя і лише на 8 – 10% здоров’я залежить від діяльності
і стану системи охорони здоров’я, її служб і установ.
Мета медицини як науки і практики – лікування і попередження хвороб людини. Медицина вивчає різні психологічні, фізіологічні
відхилення в стані організму, але найменше її цікавить стан людини,
яку можна назвати здоровою. Через об'єктивні й суб'єктивні причини
здорова людина залишається на периферії лікарських інтересів.
Практика показує, що шляхом переважно лікувальної медицини і лікарняної охорони здоров’я далі йти не можна. Потрібно більше
витрачати засобів і докладати зусилля до людини, яка ще не хвора,
привернути на допомогу їй усі сили й засоби суспільства і держави.
Це завдання не укладається в рамки медицини, медицина не справляється з ним, тому потрібна консолідація різних соціальних служб,
які формують здорове покоління.
Як бачимо, здоров’я людей залежить далеко не тільки від медицини і охорони здоров’я, а й від усього комплексу природних і
соціально-економічних умов життя суспільства.
Інтерес до проблеми здоров’я особистості ніколи не спадав, а
навпаки, істотно зростав у зв’язку зі вступом нашого суспільства в
нову, надзвичайно відповідальну стадію свого історичного розвитку,
принципова новизна якої пов’язана з глобальними змінами в соціально-економічній сфері країни. Це викликає необхідність здійснення
якісних перетворень в усіх сферах суспільного життя. В тому числі в
системі освіти, що забезпечить швидкі темпи прогресивного розвитку
суверенної України.
Досягнення таких темпів розвитку суспільства й держави можливо лише за умови формування в усіх громадян, у тому числі в дітей
і молоді, високого рівня здоров’я.
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Проблема здоров’я індивіда як суб'єкта сучасного суспільства
завжди була предметом неослабної уваги вчених і практиків, медиків
і педагогів. Відповідно до сучасного розвитку і стану науки й практики щодо формування здоров’я людини природно змінюються й уявлення про цей феномен.
Якщо раніше сутність здоров’я людини розглядалася тільки з
позиції природних наукових знань, то сучасний рівень розвитку науки, культури, соціуму вимагає розглядати сутність здоров’я людини з
гуманітарної позиції в єдності з природничо-науковою і культурологічною, тобто треба говорити про системність, аксиологічність, цілісність вивчення і розуміння феномену здоров’я. Назріла історична
необхідність розширення уявлень і знань про здоров’я людини, його
духовний, психічний, фізичний аспекти.
Здоров’я – це стан зовнішньої і внутрішньої рівноваги людини з
самою собою і навколишнім середовищем у духовному, психічному і
фізичному аспектах, а також здатність виконувати на високому рівні
біологічні та соціальні функції.
Таке визначення враховує все позитивне, що накопичене теорією і практикою та виключає недоліки, які мали місце при розкритті
сутнісної характеристики здоров’я у минулому.
Під визначальною дією культури розуміється розвиток суспільства і, у першу чергу, людини. Поза культурою, поза культурним
оформленням поведінки й діяльності людини втрачаються доцільність
і цілеспрямованість розвитку, сенс його існування, оскільки в них
виражається людський досвід, суспільні традиції і механізми їх реалізації на практиці. Тому найнебезпечніший дефіцит суспільства – це
дефіцит культури. Стан культури – це обличчя, душа суспільства,
його найбільш характерна загальнозначуща цінність. Рівень розвитку
культури є вирішальною умовою прогресу суспільства і людини.
Культура як універсальне явище пронизує всі сфери суспільного життя і види людської діяльності. Залежно від цього виділяють різні
види культури: політичну, економічну, духовну, правову, фізичну та
ін.
З урахуванням сучасного стану та розвитку філософії, культурології, педагогіки, валеології, медицини та інших наук можна розглядати культуру здоров’я як відносно самостійний і новий педагогічний напрямок, як соціальне явищ, що характеризує загальний процес
суспільства.
На нашу думку, на сучасному етапі розвитку системи освіти
необхідно говорити про її слабку рухливість, лабільність щодо пошуку шляхів і зв'язків з соціально-економічним життям суспільства. Формування культури здоров’я особистості виступає, на наш погляд,
центральною науковою і практичною проблемою сучасної системи
освіти і виховання.
Що ж являє собою культура здоров’я? Культура здоров’я – не
просто механічний зв'язок цих слів, понять, а синтез, що творить нову
якість, новий сенс. На сьогодні в педагогічній, валеологічній і медичній науках є поодинокі дослідники, які вивчають окремі питання
культури
здоров’я
особистості
Г.Апанасенко,
Я.Белогурова,
І.Брехман,
А.Видюк,
Е.Дем’яненко,
С.Кириленко,
В.Климова,
Г.Кривошеєва, Л.Попова, В.Скумін та ін.
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Одна з головних проблем валеології – це насам перед визначення суті поняття “культура здоров’я особистості”. Це питання на
теоретичному та методологічному рівнях розроблятися тількі починається. Культура здоров’я розуміється нами як частина загальної культури особистості. Вона істотно відрізняється від інших різновидів культури своїми структурними елементами й змістом, які знаходяться у
сфері пізнання педагогічної, валеологічної та медичної наук. Отже,
вона є самостійним педагогічним феноменом. Аналіз основних філософських, соціологічних, культурологічних й педагогічних концепцій
культури взагалі й культури особистості зокрема надае нам солідну
наукову основу для розуміння суті категорії культури здоров’я особистості.
Нами запропонована структура моделі культури здоров’я особистості, що складається з трьох блоків: програмно-змістовного, потрібнесно-мотиваційного та діяльнісно-практичного.
Програмно-змістовний блок характеризує всі види уявлень і
знань молоді про здоров’я , що є відбитком свідомості людини, об'єктивних явищ педагогічної, валеологічної дійсності. Вони включають
підготовку учнівської молоді до розробки, удосконалення й виконання
індивідуальної оздоровчої системи на основі певних закономірностей,
взаємозв'язків змісту та добору індивідуальних оздоровчих технологій
у відповідності до вікових, статевих особливостей, а також якісні
показники їхньої загальної і науково-методичної ерудованості. Успішне формування культури здоров’я особистості можна здійснювати
лише за умови оптимально дібраного програмно-змістовного блоку
моделі культури здоров’я особистості.
При визначенні структури та наповнення змісту цього блоку ми
виходили передусім з сутності поняття здоров’я, розглядали людину і
її здоров’я як систему з пірамідальним принципом побудови. Спираючись на принципи системного, аксіологічного підходів, ми виділили
три аспекти змістовної сторони культури здоров’я особистості: духовний, психічний та фізичний, де визначальним і спрямовуючим у цій
системі є духовний аспект. У відповідності до цього ми прагнули дібрати змістовне поле так, щоб набуваючи і засвоюючи цей обсяг знань
могла формувати, зберігати і зміцнювати своє здоров’я з урахуванням
вікових, статевих, індивідуальних особливостей.
У наповненні змістом цього компоненту культури здоров’я велике значення набуває оволодіння національними традиціями, пов'язаними із закономірностями здорового способу життя. Проникнення в
духовну скарбницю народної медицини, валеології та педагогіки, що
включає в себе багатовіковий досвід і має значний інтерес для вивчення не тільки національних, але і світових оздоровчих систем,
може стати основою для формування національної самосвідомості і
розвитку здатності у молоді до діалогу різноманітних оздоровчих
культур.
Ми вважаємо, що теоретичний компонент знань про культуру
здоров’я особистості повинен бути особистісно-зорієнтованим і забарвленим емоційно-ціннісним ставленням молоді до свого здоров’я та
оточуючих.
Потребнісно-мотиваційний блок передусім включає такий суб'єктивний чинник, як мотив. Він зароджується в мотиваційній сфері
свідомості учнівської молоді, що охоплює прагнення, потреби й інте-
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реси. В якості мотиву формування культури здоров’я молоді можуть
виступати зовнішні обставини, але визначальне значення в її формуванні мають такі мотиви, як любов до людей, радість пізнання, бажання бути щасливим, участь у творчості, прагнення бути здоровим
тощо.
Системоутворюючим компонентом культури здоров’я особистості є світогляд. Світогляд розуміється також як одна з форм спрямування життя і діяльності особистості – системи її поглядів на себе і
своє місце у світі та зумовлених ними переконань, ідеалів, принципів,
ціннісних орієнтацій і життєвих позицій тощо. Світогляд складає основу змісту ціннісних орієнтацій в культурі здоров’я особистості.
Формування культури здоров’я молоді повинно ґрунтуватися на
такому світогляді, при якому молода людина буде усвідомлювати себе
на космопланетарному, біосоціальному та національно-особистісному
рівнях. Необхідно сформувати у молоді системне розуміння сутності
людини, а для цього вимагається нове осмислення цінності та сенсу її
життя.
Космопланетарний рівень свідомості припускає, що людина
живе всередині величезного живого організму – Космосу, який впливає на її здоров’я. Людина є елементом Космосу, космічною істотою,
яка народжується, розвивається, живе й підкоряється законам Космосу. Людина підпорядкована усім енерго-інформаційним коливанням,
що відбуваються в Космосі. А отже, на існування та стан здоров’я
людини впливають різноманітні зміни, що відбуваються в Космосі і
впливають на людину безпосередньо або опосередковано. Наприклад, на людині та її здоров’ї позначаються спалахи на Сонці, місячні
цикли й т. ін. Зміна дня та ночі впливає на інтенсивність діяльності
систем організму людини, що, у свою чергу, відбивається на стані
здоров’я.
Під планетарним рівнем здоров’я слід розуміти те, що природне
середовище, яке оточує людину, сильно позначається на її духовнофізичному стані. Такий же вплив виявляють колихання стану води на
планеті (пар, крига, рідина), пересування її по поверхні, зміни внутрішнього і поверхневого шарів ґрунту, її рослинного та тваринного
світу. Особливості клімату (температура, вологість, стан повітря), рух
повітряних потоків, їхні різноманітні поєднання, пори року, будь-які
енергетичні особливості місця тривалого знаходження, гравітація,
електромагнітні хвилі впливають на здоров’я людини.
Під біологічним рівнем здоров’я людини необхідно розуміти те,
що людина є складною біологічною системою, яка народжується,
розвивається, живе та помирає за біологічними законами. Вони, у
свою чергу, є невід’ємною частиною Природи, що задає характер
діяльності всіх функціональних систем організму людини. Щоб людина була здоровою, вона повинна в своєму житті бути в гармонії з
природними ритмами. Порушення цих ритмів, недодержання біологічних законів функціонування організму людини призводить до порушень здоров’я і хвороб.
Соціальний рівень здоров’я припускає, що людина, живучи в
суспільстві, постійно спілкується з іншими індивідами, вступаючи з
ними в ідейні, виробничі, побутові, родинні, сексуальні та інші стосунки, й знаходиться в ментальному середовищі. Народившись, людина
стає членом суспільства, а суспільство не завжди формує здорові
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життєві потреби, інтереси, мотиви, цінності й через це породжує багато хвороб, таких як наркоманія, вживання алкоголю, паління та ін.
Для того щоб не припустити деградації, індивід повинен усвідомлювати себе як особистість, як представник певного історичного суспільства, який знаходиться в оточенні індивідуальностей, які живуть за
законами конкретного соціуму. Людина повинна прагнути своєю життєдіяльністю сприяти створенню соціально здорового середовища
проживання.
Під національним рівнем здоров’я розуміється те, що будь-яка
людина є представником тієї або іншої нації, що має свій менталітет,
культуру, спосіб життя, традиції, звичаї. Знаючи про них, треба будувати свою життєдіяльність з урахуванням національних особливостей,
і кожна людина буде здоровою.
Індивідуальний рівень здоров’я означає, що на його особливості впливає уклад життя, мода, оточення. В залежності від них змінюються погляди й засоби формування, збереження і зміцнення здоров’я. Наприклад, для збереження і зміцнення здоров’я деякі бігають
„трусцой”, „качаються”, займаються аеробікою, йогою, ушу, різноманітними видами єдиноборств або голодують за П.Брегом тощо. Однак
кожній людині необхідно розробити індивідуальну оздоровчу систему
з добором певних оздоровчих технологій, які впливають на духовний,
психічний та фізичний аспекти здоров’я конкретної особистості з
урахуванням її віку, статі, індивідуальних особливостей та інше.
Будь-яка людина повинна усвідомлювати себе як індивідуальність,
яка має певний рівень здоров’я, реалізує себе на основі цього рівня у
творчій діяльності, яка володіє певним ступенем духовного, інтелектуального, психічного та фізичного розвитку, усвідомлює своє існування й місце у світі.
Такий рівень сформованості світогляду дозволить молодим людям досягти високого рівня духовного аспекту здоров’я. Це дозволить
їм прожити плідне і щасливе життя.
Діяльнісно-практичний блок можна вважати найбільш важливим з позиції системного підходу до формування культури здоров’я
учнівської молоді. Відомо, що в процесі навчальної діяльності молоді
здійснюється засвоєння знань, розвивається їх ціннісне ставлення до
світу, формуються і виявляються різноманітні якості особистості. Однак культура здоров’я набуває свого повного сенсу тільки стосовно
до результатів практичної діяльності молодої людини.
Багатство й глибина особистості учня, який володіє високим рівнем культури здоров’я, визначається тим, що він може, використовуючи сучасні прийоми, засоби, оздоровчі технології, розробити дієву
індивідуальну оздоровчу систему. Така особистість має можливість
інтерпретувати, вчасно коригувати зміст індивідуальної оздоровчої
системи протягом життя.
Культура здоров’я молоді виражається у: глибині й системності знань, рівні сформованості гуманістичних ціннісних орієнтацій,
розвиненості різних типів мислення, розумінні виховних можливостей
національних культуpно-істоpичних традицій, активності оздоровчої
діяльності, вияві творчої ініціативи, емоційно-ціннісному ставленні до
навчання і майбутньої професії, спроможності до спілкування на
оздоровчу тематику, умінні розробляти індивідуальну оздоровчу систему та вести здоровий спосіб життя.
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Творча позиція особистості є найвищим показником культури
здоров’я молоді й виявляється в усвідомленні соціальної і особистої
значущості валеологічної освіти та виховання, в умінні самостійно
знайти й визначити проблему нездоров’я, аргументовано, компетентно та діалектично підійти до її розв'язання, змінювати, якщо необхідно, при виконанні оздоровчих технології індивідуальної оздоровчої
системи.
Слід підкреслити тісний взаємозв'язок теоретичного, мотиваційного й практичного компонентів культури здоров’я особистості.
Вважаємо, що особиста позиція молодої людини, яка має високий
рівень культури здоров’я – це свого роду проекція на ідеал культури
здоров’я особистості в єдності усіх компонентів. Вона розкриває цілісність культури здоров’я й синтезує її.
Слід зазначити, що структурні компоненти системи культури
здоров’я молодої людини характеризуються рівнем її загальної культури в цілому. Вони функціонально пов'язані між собою і визначають
розвиток один одного.
Подана модель культури здоров’я учнівської молоді може бути
основою підготовки її до життя, спрямування на загальний розвиток
особистості.
Культура здоров’я молодої людини виступає як єдність хисту,
гуманістичних ціннісних орієнтацій, знань і навичок поведінки. Вона
виражається в наявності й ступені розвитку потреби та здатності
бути здоровим: у змісті настанов на оздоровчу діяльність; в системі й
глибині валеологічних та оздоровчих знань, які виявляються в оволодінні оздоровчими технологіями; у наявності високого рівня духовності, що дозволяє орієнтуватися в різновидах цінностей і формувати
через механізми гуманістичних ціннісних орієнтацій сприймання навколишнього світу; в оздоровленні себе та навколишніх.
Культура здоров’я особистості молодої людини функціонує як
складна динамічна система й покликана виявляти вплив на формування гуманістичних ціннісних орієнтацій і, у відповідності до них,
поведінку особистості в суспільстві. Додержання здорового способу
життя – це показник рівня володіння культурою здоров’я особистості.
Суспільство і держава зацікавлені в тому, щоб процес оволодіння
культурою здоров’я молоді був цілеспрямованим та ефективним. Звідси гостро постає проблема формування культури здоров’я особистості, а особливо дітей і учнівської молоді, від розв’язання якої значною
мірою залежить нинішнє та майбутнє України.
За всієї складності, динамічності й тривалості процесу формування культури здоров’я особистості молодої людини цей процес
керований – про це свідчить вітчизняний та світовий досвід. Культура
здоров’я формується, передусім, систематичною цілеспрямованою
освітньо-просвітницькою діяльністю закладів освіти. Оволодіння основами валеологічної науки – це головний крок у формуванні культури
здоров’я молодої особистості.
Культура здоров’я особистості молодої людини є основним показником готовності до успішної подальшої діяльності в різних сферах
життя випускника. Результатом діяльності з формування культури
здоров’я молоді є усвідомлення особистості студента, як частини Всесвіту, потреба цієї особистості в удосконаленні своєї духовної, психічної, інтелектуальної та фізичної сфер.
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Велике значення, на нашу думку, в процесі формування культури здоров’я молоді має культурологічний компонент. Національний
аспект культурологічної підготовки особистості молодої людини є
частиною валеологічної освіти й виховання в школі й вузі. Таким
чином, формування культури здоров’я молоді не тільки залежить від
соціальних чинників, а значною мірою впливає на процеси, що відбуваються в суспільстві. Це передбачає розгляд процесу формування
культури здоров’я молоді як підсистеми в цілісній соціальнопедагогічній системі, де відбиваються національні потреби в навчанні
й вихованні культури здоров’я учнівської молоді.
Як ми бачимо, структурно-функціональна організація нового
педагогічного напрямку формування культури здоров’я учнівської
молоді спирається на сучасні наукові дослідження з сутності феномену здоров’я. Спираючись на аксиологічний, системний підходи при
формуванні культури здоров’я учнівської молоді дозволить змінити
ставлення молодої людини до свого здоров’я й здоров’я оточуючих,
як цінності. Як нам здається, одна з провідних причин „пробуксовки”
реформування системи освіти є зміна цінностей у зв’язку з соціальноекономічною перебудовою суспільства та відсутність в учнівської
молоді ставлення до здоров’я, як цінності.
У сучасній духовно-культуpній ситуації поляризація оздоровчих
напрямків, формування культури здоров’я молоді, що характеризує
здоров’я майбутньої нації засобами національних традицій, набуває
соціального значення. Ми вважаємо також, що не можна уявити реалізацію завдання з формування культури здоров’я учнівської молоді
без ефективного співробітництва вчителів, викладачів, учнів і батьків.
Єдність загальної культури молодої особи і культури здоров’я її в
системі відбиває рівень духовно-фізичного розвитку майбутнього
громадянина. Засвоєні ним норми, знання, вміння та навички будуть
сприяти гармонізації особистості з метою забезпечення її активного,
плідного та щасливого життя. Високий рівень сформованості культури
здоров’я молоді дозволить їй реалізувати свій духовний, інтелектуальний та фізичний потенціал на благо України.
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ ДУХОВНОГО
ЗДОРОВ’Я
Гончаренко М.С.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

Долгое время бытовало мнение, что уровень развития духовности человека определить невозможно. Но по мере углубления наших знаний о структуре сознания, энергоинформационном устройстве
человека и иерархической роли духовности в механизмах формирования здоровья, стало понятно, что критерии оценки духовного и
морального здоровья могут определяться от-ношением личности к
Космосу, общечеловеческим, национальным и общест-венным ценностям. Главной из них является индивидуальная гармоничность человека относительно мировосприятия, понимания своего места в окружающей среде, характера взаимоотношений с другими людьми. Ведь
гармония являет собой наилучшее соединение и соотношение качественных и ко-личественных признаков личности.
В процессе исследования здоровья индивида необходимо руководство-ваться новыми представлениями о структурной организации человека с пози-ций холистического подхода, то есть развивать
понимание механизмов функ-ционирования и взаимодействия сознания, души и тела как целостной системы, изучать и оценивать состояние духовной, психической и физической со-ставляющих здоровья.
На состояние духовного здоровья в значительной мере влияют
позитивные и негативные факторы.
К факторам позитивного влияния можно отнести:
− наличие четко определенной цели жизни, к которой стремится человек;
− формирование менталитета, направленного на здоровье;
− уровень культуры - общей, моральной, духовной;
− социально полезная деятельность, высокий уровень профессионализма;
− удовлетворенность жизнью (ощущение счастья и благополучия).
Среди негативных факторов влияния на духовное здоровье
следует от-метить:
− отсутствие или неясность понимания смысла жизни;
− предоставление приоритетного значения в жизни материальным благам, вещам, карьере;
− отсутствие культуры здоровья;
− социальная изоляция, то есть отсутствие социальной поддержки;
− недостатки в организации службы валеологической диагностики детей, молодежи и взрослых, в частности недостаточная оснащенность ее со-временным инструментарием методами оценки состояния духовного здоровья.
Э. А. Помыткин отмечает, что диагностика духовного здоровья
и мониторинг роста его уровня будет способствовать сохранению,
развитию и само-реализации духовного потенциала молодежи, и
подчеркивает, что формирование духовного нуждается в значительно
больших расходах, чем подготовка специалистов в той или другой
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отрасли знаний, так как высокодуховные спе-циалисты могут принести собственной стране намного более существенную пользу, чем
специалисты, которые имеют недостаточно развитое духовное сознание.
Оценка качества духовного здоровья предусматривает использование средств и методов его диагностики, а также изучение оптимальных норм ре-акции на влияние окружающей среды, которые
постоянно изменяются.
Рассматривая проблему диагностики показателей духовного
развития личности, следует подчеркнуть, что более всего они коррелируют с уровнем духовного потенциала, являющимся отражением
степени самоорганизации человека, уровня его сознания, направленности на общечеловеческие духов-ные идеалы и ценности.
Результаты теоретических и экспериментальных исследований
методов диагностики морального и духовного состояния личности
позволяют выделить главные принципы комплексной системы его
оценки:
− соблюдение этических норм, то есть проведение диагностики только с согласия обследуемого с последующим ознакомлением его с результатами;
− гуманизма, который предусматривает выяснение влияния
процессов развития общества на человека, приспособление
среды к его потребностям, интересам, способностям;
− экологичноети, который обеспечивает определение понимания личностью своего единства с природой, потребности
в защите среды, в которой она существует, в тесной взаимосвязи с социальными условиями жиз-недеятельности,
специфики коллектива, семейных отношений и т.д.;
− целостности, который требует аналитико-синтетического
изучения духовного развития личности в ее взаимосвязи с
присущими ей чертами;
− неудовлетворительная работа по подготовке специалистов
в области валеологии;
− индивидуальности, которая воспроизводит зависимость
темпов развития молодого человека от изменений, которые
происходят в естественной, социальной, техногенной и информационной среде;
− креативности, которая связывается с последующим социальным, научным, культурным и экономическим прогрессом
человечества и предусматривает выяснение и совершенствование творческой составляющей человеческой сущности;
− всестороннего познания личности на основе объективного
материала, то есть на основании показателей и фактов, которые допускают их проверку. Этот принцип реализуется за
счет теоретического анализа и обобщения существующих
научных данных по вопросам духовного развития личности,
а также разработки и апробации методов тестирования и
анкетирования, наблюдения за поведением и деятельностью лица;
− толерантности, который дает возможность выяснить опыт
общения и взаимодействия личности с представителями
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разных национальностей, религий, культурных традиций,
профессий, образа жизни и тому подобное.
Как свидетельствует перечень основных принципов, духовное
развитие может быть как объектом, так и субъектом научного познания, и отражаться в повседневном поведении и деятельности личности.
Именно этим принципам соответствуют избранные нами составляющие комплексной системы оценки морального состояния личности, которая даст возможность определить такие черты человека, как
целенаправленность, са-мосознание, собственное видение жизненных ценностей, способность к об-щению, собственное видение себя
как части Вселенной и тому подобное. Вышеуказанные вопросы
освещены в методическом пособии, разработанном на кафедре валеологии философского факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Диагностика духовного развития, воспитанности и культуры
здоровья призвана определить эффективность воспитательной работы в школе, ВУЗе и семье, а также обеспечить успешное управление
этими процессами. Исполь-зование самых простых диагностических
методик в собственной практике и владение ими, навыки анализа и
обобщения полученных данных обогатят че-ловека, расширят диапазон его умений, а также обеспечат целенаправленность воспитания и
самовоспитания, гуманизации и всестороннего развития личности.
Оценка духовного здоровья индивида не может базироваться
на показа-телях, являющихся достаточно информативными для диагностики физического или психического здоровья. Методы определения его уровня должны включать тесты, нагрузочные пробы, специальные программы самоконтроля и самооценки.
Следует отметить, что комплекс специальных диагностических
инстру-ментов для оценки духовности личности, который оперировал
бы средствами, способными обеспечить достоверные результаты, к
сожалению, пока еще не-достаточно разработаны. Сейчас главными
методами оценки духовного здо-ровья, являются анкетирование,
опрос и тестирование респондентов с исполь-зованием опросников,
анкет и тестов, к которым, как правило, добавляются конкретные
рекомендации относительно определения качества и количества этой
составляющей здоровья.
Правильно проведеный опрос или анкетирование дадут возможность обнаружить знания опрашиваемых о культуре здоровья. Последующий анализ получаемых ответов поможет им сформировать
сознательное и заботливое отношение к здоровью как наивысшей
ценности, как условию реализации духовного, творческого и физического потенциала своей личности, предот-вращения инфекционных,
соматических и психических заболеваний, а также приобрести навыки безопасной жизнедеятельности, предотвращения действия неблагоприятных факторов окружающей среды, предупреждения травматизма и несчастных случаев, самооздоровления. Общие и индивидуальные рекомендации студентам, ученикам, родителям и педагогам по
результатам диагностики дадут возможность правильно организовать
учебно- воспитательный процесс в школе, ВУЗе и дома, наладить
взаимное общение, которое будет способствовать эффективному
решению проблем морального и духовного совершенствования детей
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и молодежи. Результаты повторных исследований помогут определить
степень эффективности проведенных мероприятий.
Методы, содействующие развитию духовности, а также некоторые пси-хотерапевтические направления (аутогенная тренировка,
дианетическая тера-пия) уходят своими корнями в древние системы
(йога, религиозные символи-ческие обряды и другие практики). Поэтому валеолог должен обладать зна-ниями о главных идеях и практическом опыте духовного наследия человече-ства, используя эти знания в своей практической работе.
Оценивая уровень духовного здоровья и нравственности, следует выяснить, насколько расширено сознание человека. Это даст
возможность внести в последующем коррективы на основе ознакомления детей и молодежи с ду-ховным опытом человечества, а также с
методами активного саморазвития. Для расширения сознания студентов и учеников можно использовать собесе-дования на фоне большой
карты звездного неба. Это будет способствовать возникновению у
детей чувства единства с Вселенной и восприятия ее как единого
организма, а себя - как части космоса. Этот метод дает возможность
показать, что последующее развитие человечества связано с раскрытием воз-можностей каждого человека, объединением усилий жителей всей планеты Земля в направлении безграничных возможностей
совершенствования самого себя и внешнего мира, что обеспечит
гармоничное развитие каждого индивида.
Суть метода трансформации характера заключается в том, что
сначала каждый ученик в письменном виде фиксирует собственные
позитивные каче-ства, которые помогают ему в жизни, и негативные,
которые мешают ему. На следующем этапе происходит коллективное
изучение положительных и отрицательных черт каждого члена коллектива, которое дает возможность сравнить собственные представления о себе с представлением своих ровесников и внести в последующем определенные коррективы в самооценку и самоусовершенствование.
Как показатель духовного здоровья можно использовать наличие у человека цели и смысла жизни, его желания жить, его убеждений, черт характера, способности к творчеству и тому подобное. От
осознанного выбора цели в значительной мере зависит внимание,
которое человек уделяет своему здоро-вью. Именно ценность здоровья является главным проявлением его духовно-сти, определяет образ и содержание его жизни.
Конкретными научными методами валеопсихологии, которые
используются для оценки духовного здоровья личности, являются
опрос (собеседования и беседы, интервью), анкетирование, тестирование, методы расширения сознания, трансформации характера,
повышения культуры мышления и само-усовершенствования.
С целью диагностики показателей духовного развития личности Э.А. Помыткин предлагает четыре методических подхода.
Первый предусматривает осуществление анализа влияния на
формиро-вание духовного мира личности социально-психологических
условий ее су-ществования.
Второй базируется на определении ценностной ориентации и
выяснении весомости духовных ценностей в общей системе ценностей личности.
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Третий опирается на исследование поведения личности в
условиях кол-лектива и создает возможности для обеспечения интеграции социометрических оценок и оценок духовной направленности
поведения ученика или студента.
Четвертый подход к оцениванию степени духовного развития
личности требует наличия эталонных показателей, которые свидетельствуют о стрем-лениях конкретного человека к духовному росту и
самоусовершенствованию.
Ввиду отмеченного, приводим разработанную эталонную модель качеств и способностей высокоразвитого духовного человека.
Эта модель предусматривает квалификацию способностей высокодуховной личности к общению и межличностному взаимодействию, ее направленность на гармоничное развитие и самоусовершенствование, отмечаются черты характера, присущие такой личности.
Предоставленный перечень качеств и способностей действительно ду-ховной личности может использоваться как своеобразный
ориентир не только в процессе построения той или иной методики, но
и в процессе оценивания состояния духовности и развития духовного
потенциала субъектов исследо-ваний.

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ ПРИМОРСКИХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ КУРОРТОВ ЕВРОПЫ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ
РЕГИОНОВ АЗИИ И АФРИКИ
Ефимова В.М.
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова

Из всей мировой курортной сети для отечественного читателя
наибольший интерес представляют курорты Европы и близлежащих
районов Азии и Африки, поскольку на них чаще всего едут жители
Украины.
Весь этот макрорегион можно разделить на 9 зон с примерно
однородными климатическими условиями:
1. Канарские острова и острова Мадейра
2. Континентальное побережье Португалии
3. Северное Средиземноморье (юг Франции, северо-запад и
северо- восток Италии, север Хорватии, Южный берег Крыма)
4. Юго-западное Средиземноморье (Испания, юг Италии, юг
Хорватии, север Туниса)
5. Северное Причерноморье (побережье Украины за исключением Южного берега Крыма, Румыния, Болгария, северная
часть российского побережья, Приазовье)
6. Юго-восточное Средиземноморье (Греция, южное побережье Турции, Кипр, Израиль, юго-восток Туниса)
7. Кавказ (южная часть черноморского побережья России,
Грузия)
8. Побережье Бискайского залива (северное побережье Испании, Се-ребряный берег Франции)
9. Северные курорты (Ла-Манш, Северное и Балтийское моря)
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К рекреационно наиболее ценным следует отнести курорты
Канарских островов и островов Мадейра. Большую часть года они
оптимальны или субоптимальны для большинства видов климатической рекреации и реабилитации. Только в разгар лета (июль, август)
на Канарских островах возникает жаркий субкомфорт, а зимой (январь- март) на островах Мадейра бывает холодный субкомфорт для
обнаженного человека, но ближе к прохладному субоптимуму. При
этом во все сезоны на островах достаточно сухо, ясно. Интенсивность
солнечного излучения позволяет круглогодично проводить гелиопроцедуры, а температура морской воды — даже зимой купаться без
перенапряжения механизмов терморегуляции.
К рекреационно наименее благоприятным относятся северные
курорты (район Ла-Манша, Северное и Балтийское моря), где даже в
разгар лета (июль, август) температура воздуха преимущественно
соответствует холодному субкомфорту для обнаженного человека, а
морская вода прохладна даже для здоровых людей. Воздух сырой или
близок к сырому, осадки весьма часты. При этом в июле балтийские
курорты даже немного теплее и суше североморских и района ЛаМанша.
Ранжируя остальные курорты рассматриваемого макрорегиона,
на второе место после Канарских островов и островов Мадейра можно
поставить курорты континентального побережья Португалии, особенно его южной части. Будучи зимой практически столь же теплыми и
сухими, как курорты Юго-западного Средиземноморья, они намного
мягче летом. В июле - августе, когда на курортах Юго-западного
Средиземноморья (Испания, юг Италии, север Туниса) жаркий субкомфорт и духота, в Португалии температурный оптимум для всех видов
рекреации, не душно, сухо, тихо, солнечно. Единственный недостаток
этих курортов — более низкая температура морской воды, чем в Средиземноморье, что обусловлено проходящим вблизи берегов Португалии холодным течением. Тем не менее, ее температура вполне
достаточна для купания здоровых и не очень чувствительных к охлаждению больных людей.
Далее по рекреационной ценности идут курорты Северного
Среди-земноморья. В летний период они оптимально или субоптимально теплы. Здесь сухо, тихо, не душно. Теплая вода. Для них характерна длительная теплая осень и мягкая зима на уровне холодного
субкомфорта или минимальной степени холодного дискомфорта для
активных видов рекреации. К ним относятся средиземноморские курорты Франции, курорты северо- запада и северо-востока Италии,
севера Хорватии. Единственный участок черноморского побережья,
соответствующий по своим климатическим характеристикам Северному Средиземноморью — Южный берег Крыма.
Следующим в рейтинге идет Юго-западное Средиземноморье
(Испания, юг Италии, север Туниса). К этому же субрегиону можно
отнести по климатическим характеристикам и юг Хорватии, несмотря
на его географическую удаленность. На это место данный субрегион
ставит неоптимальность рекреационно самого ценного сезона — лета.
В июле- августе, а местами — ив сентябре здесь преобладают субкомфортно жаркие душные погоды. Положительным моментом климата
этого субрегиона является длительная теплая осень и очень мягкая
зима. В Испании зима сухая. Зимой Испания — самое лучшее место
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для отдыха во всем черноморско-средиземноморском регионе. На
остальных курортах этого субрегиона зимой довольно дождливо.
Следующее место в рейтинге занимает Северное Причерноморье (Болгария, Румыния, Украина кроме ЮБК, северная часть российского побережья, Приазовье). Лето в этом субрегионе похоже на лето
в северном Средиземноморье — такое же оптимальное или субоптимально теплое, тихое, солнечное, хотя и немного душное. В определенной степени негативным моментом климата этого субрегиона является холодная, нередко с отрицательными температурами воздуха,
ветреная, сырая зима. Зима северного Причерноморья по погоде
очень похожа на зиму южных побережий Северного и Балтийского
морей.
Еще менее благоприятный субрегион для рекреации жителей
центральной и северной Европы — Юго-восточное Средиземноморье.
К нему относятся юг Греции, юг Турции, Кипр, Израиль, а также такое географически удаленное, но климатически похожее на них место, как юг Туниса. Для этого субрегиона характерно очень жаркое (от
жаркого субкомфорта до жаркого дискомфорта), душное лето. Очень
часто возникают ситуации перегрева, которые опасны даже для здоровых людей, не говоря уже о больных. Зима очень мягкая, в среднем даже немного теплее, чем в Юго-западном Средиземноморье. Но
очень дождливая (за исключением юга Туниса), что снижает ценность
зимнего отдыха на этих курортах. Рекреационно благоприятны в этом
субрегионе два временных "окна" — весна (с конца апреля до начала
июня) и осень (с конца сентября до середины ноября).
Последнее место по рекреационной ценности в Черноморскосредиземноморском регионе занимает кавказское побережье Черного
моря (юг черноморского побережья России, Грузия). По термическому
режиму этот субрегион в течение всего года соответствует Северному
Средиземноморью. Но резко отличается от него по динамике осадков
и влажности воздуха. Это единственное место в Черноморско-средиземноморском регионе, где воздух летом влажнее (сырой), чем зимой
(умеренно влажный). Сырость воздуха летом приводит к тому, что
при оптимуме или жарком субоптимуме температуры воздуха возникает вы-раженная духота. Ситуацию усугубляют очень частые осадки. Все это резко снижает рекреационную ценность данного субрегиона.
Наконец, последнее место среди промежуточных по рекреационной ценности субрегионов всею макрорегиона занимают курорты
побережья Бискайского залива (северное побережье Испании, Серебряный берег Франции). Летом эти курорты довольно прохладны
(преимущественно верхняя граница прохладного субоптимума, реже
— нижняя граница оптимума). Для них, как и для кавказских курортов, летом характерен сырой или близкий к сырому воздух и частые
дожди. Только благодаря более низкой, чем на Кавказе, температуре
воздуха, духота здесь возникает лишь эпизодически. При этом северное побережье Испании — второе, наряду с Кавказом, во всем макрорегионе место, где наблюдается сезонная инверсия влажности воздуха — зимой он суше, чем летом. Зимой термический режим Серебряного берега близок к таковому в северном Средиземноморье, а на
северном побережье Испании — даже в юго-западном Средиземноморье. Но воздух на Серебряном береге сырой, на северном побережье
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Испании — умеренно влажный, но ближе к сырому, и осадки очень
часты.
Как видно из изложенного выше, курорты Украины входят в
третью (Южный берег Крыма) и пятую (север Крыма, северные побережья Черного и Азовского морей) рейтинговые группы среди девяти
таких групп, что свидетельствует об их достаточно высокой рекреационной ценности, особенно курортов ЮБК. В свою очередь, курорты
ЮБК занимают не последнее место в своей группе. Из-за более холодной зимы они уступают курортам Лазурного берега (Франция), Ривьеры (Италия) и Хорватии. В то же время, они превосходят курорты
итальянской Адриатики, особенно ее северо-западного участка (район Венеции), которые зимой холоднее курортов ЮБК, а главное —
имеют гораздо менее привлекательный ландшафт. В этом плане они
более похожи на курорты северного Причерноморья, тогда как на
Южном береге Крыма типично средиземноморский горно-лесной
ландшафт.
Более детальная характеристика рекреационной ценности
описанных выше курортов основывается на оценке их пригодности в
разные сезоны для следующих групп рекреантов с учетом чувствительности последних к тем-пературе воздуха и воды, а также наличия
неблагоприятных метеоявлений:
I. здоровые взрослые,
II. взрослые, страдающие хроническими неспецифическими
заболе- ва-ниями легких (ХНЗЛ) и бронхиальной астмой
(БА) в фазе ремиссии,
III. взрослые с заболеваниями почек в фазе ремиссии без сопутствующей нервной и сердечно-сосудистой патологии,
IV. здоровые дети до 7 лет и люди старше 70 лет, больные БА
средней тяжести, гипертонической болезнью I стадии,
ишемической болезнью сердца без выраженной стенокардии, церебральным атеросклерозом, неврозами, страдающие диэнцефальной патологией,
V. дети, страдающие ХНЗЛ в фазе ремиссии, больные ревматическим пороком сердца в фазе ремиссии,
VI. больные гипертонической болезнью II стадии, ишемической болезнью сердца со стенокардией.
На основании данных о климате указанных выше курортных
зон и о чувствительности перечисленных групп рекреантов к климатовоздействиям установлена следующая рекреационная пригодность
курортов в разные сезоны.
Курорты можно считать полностью пригодными для данной
группы рекреантов, если последние могут без ограничений и сложных технических приспособлений получать весь комплекс специфичных для этих курортов рекреационных процедур. Для приморских
климатических курортов это, прежде всего, солнечные и воздушные
ванны, морские купания. Ограниченно пригодными считаются курорты, где погодные условия накладывают ограничения на указанные
рекреационные мероприятия. Эти ограничения могут быть обусловлены ситуациями перегрева или переохлаждения, низкой температурой морской воды, духотой для чувствительных к этим факторам
рекреантов. а сильным ветром, осадками и т.п. — для всех. При этом
ограничения морских купаний, а также негативное влияние умеренно
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выраженных гипертермии, духоты, сырости воздуха расцениваются
как ограничения 1-й степени, негативное влияние сильно выраженных тех же факторов — 2-й степени. Как непригодные расцениваются
те курорты, где указанные погодные факторы делают практически
невозможным проведение полноценных рекреационных мероприятий
либо для их проведения требуются сложные технические приспособления. Ограниченная пригодность и непригодность в указанном смысле для холодного времени года не исключает возможности проведения аэротерапии, терренкуров, спортивных игр и других видов рекреации в одежде по сезону. Более жесткими, трудно компенсируемыми ограничителями являются выраженная гипертермия и духота в
теплое время года.
Література
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Ефимова В.М., Ефимов С.А. Курортология, антропоклиматология, лечебный
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БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ
МЕДИЦИНИ
Цебржинський О.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

ВСТУП.
Світовий
соціально-економічний
і
культурнооздоровчий прогрес сприяв збільшенню тривалості життя, видалив
деякі інфекційні захворювання. Але є проблеми медико-педагогічного
характеру. Норма і патологія, чотири загальних механізми патології,
контроль ризиків та профілактика захворювань, індивідуальна превентивність хвороб, їх усвідомлення в освіті – взаємозв’язок цих понять
складає мету роботи.
НОРМА І ПАТОЛОГІЯ. Норма (близько до поняття здоров’я) для
організму людини – середній діапазон медико-біологічних величин
показників [5] здоров’я для певного етапу онтогенезу в популяції,
ідеал комфортності. Патологія – це основа хвороби, відхилення від
норми, що приводить до захворювань та загибелі організму. Патології
зв’язують подразник (екологічне середовище), авторегуляцію (генна
схильність), компенсацію (рівень функціонування клітин та органів) з
тривалістю життя і заміною організмів (у біоценозі).
Виділяють 4 механізми усіх патологій. 1) Генетичний (внаслідок порушень реплікації, експресії, невдалих генних комбінацій, шкідливих мутацій і транспозицій). 2) Екологічний (внаслідок шкідливих
впливів дуже сильних фізичних, хімічних, біологічних, соціальних
факторів, які виводять організм за генетичні визначені норми реакції,
тобто зривають компенсацію). 3) Онтогенетичний (внаслідок порушень нейро-імунно-ендокринних рецепторних систем регуляції у вигляді дис.-, гіпо-, гіперадаптозів). 4) Акумуляційний (внаслідок структурних слідів адаптації, що накопиченням та взаємодією викликають
старіння) [2].
ГЕНЕТИЧНИЙ ЧИННИК. Вважається, що з 10 тисячі хвороб 5000
генетично зумовлені (це первинні порушення метаболізму, наприклад, фенілкетонурія), а інші мають генетичну схильність. Генні ком-
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бінації при статевій репродукції (кросинговер у профазі-1, незалежне
розходження хромосом у анафазі-1 мейозу, незалежний розподіл
хромосом при заплідненні, надходженні мітохондріального геному
тільки від матері) визначають розвиток ревматоїдного артриту, псоріазу, цукрового діабету 2 типу, онкозахворювань, що найбільш
пов’язано з генами головного комплексу гістосумісності у 6 хромосомі,
гіпертонії (16 генів), атеросклерозу. З 25000 генів людини 50 функціонують у мозку, де інші не експресуються, в других тканинах експресуються інші гени. Більшість хвороб мають мультіфакторну полігенну
природу. Епігенетичні чинники сприяють метилуванню цитозину в 5mC та окисненню гуаніну у 8-oG, синтезу мікро-РНК, інтеркаляції,
відщепленню нуклеотидів теломери, все це гальмує реплікацію та
транскрипцію.
Однією з властивостей геному є його нестабільність. Мутації
(хромосомні, геномні, генні) викликаються мутагенами, частіші у стовбурових клітинах, що дає нові клони клітин, відмінні по генотипу від
зиготи, що знижує рівень функціонування органу. За життя чоловіків
мутацій у них в 2-5 разів більше, ніж у жінок. Транскрипції – це перенос генів в хромосомі (синтез імуноглобулінів), між ними, між клітинами; особливо значущим є привнесення до генотипу вірусами інших
генів з других організмів та бактерій; у людини біля 40% нуклеотидів
геному є вірусними (гени вірусу герпеса асоційовані з ДНК нейронами
кори півкуль, можуть передаватися протоонкогени вірусами за участю
РНК-залежної ДНК-полімерази).
Поліморфні генів – це гени, що представлені в популяції декількома алелями (з втратою частини нуклеотидів), що дають білки
подібні за функцією, але трохи відмінні за структурою. Вважається,
що таких поліморфних генів у геномі людини 12000000; наприклад.
Ген ангіотензин-перетворюючого ферменту (ACE) має 2 форми: I –
визначає флегматичність та меланхолічність, стійкість до гіпоксії та
витривалість, більшу у 7 разів працездатність; D – має у 16 інтроні на
287 пар нуклеотидів менше та визначає підвищену імпульсивність
(холеричність та сангвіні стичність), силу у підлітків, гіпертонію в
похилому віці, меншу працездатність, гіпертрофію міокарду. З 50
ізоформ цитохрому Р-450 гени (CYP1A1, CYP1A2, CYP2D6) при заміні А
на Г (у білку – ізолейцину на валин з частотою 27%) у популяції дають
рак
легень
на тлі тютюнопаління. Ген епоксидгідролази
(mEPHX) при заміні Т на Ц (тирозин на гістидин з частотою 6%) дає
обструктивну пневмонію та емфізему легень (послаблення інгібіторів
трипсину) на тлі паління. Ген глютатіонтрансферази (GSTM1) при
делеції (з частотою 40%) дає паркінсонізм, рак легень та сечового
міхура, хронічний бронхіт, ендометріоз, цироз печінки на тлі алкоголізму та паління. Ген N-ацетилтрансферази-2 (NAT-2) при місенсмутації (з частотою 50%) дає рак легень, сечового міхура, молочної залози, товстої кишки на тлі паління. Посилює ці захворювання
неповноцінність алелів фактору некрозу пухлин [4].
ОНТОГЕНЕТИЧНИЙ ЧИННИК. В організмі близько 1016 клітин у
різних стадіях життєвого циклу, є певний рівень апоптозних та некротичних клітин, цикл активності органів та систем. Зміни рівнів функціонування нервової, імунної, ендокринної систем пов’язані з рецепторними каскадами; це коливання рівнів секреції гормонів, імунної активності, збудження-гальмування, що стають сталими та ведуть к пору-
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шенню адаптації, наприклад, запалення, остеопорозу. Метаболічний
синдром Х полягає у розвитку на тлі ожиріння (гіперкортицизм, перетворення андрогенів у естрогени) гіпертонії (надлишок ангіотензину2), цукрового діабету 2 типу (порушення рецепторів до інсуліну),
атеросклерозу (гіпер-β-ліпопротеїдемія з гіперхолестеринемією),
подагричного артриту (гіперурікемія). Депресивний стан виникає
внаслідок зниження продукції нейромедіатора серотоніну та його
рецептору. Аутоімунні захворювання типу бронхіальної астми, імунодефіцити після стресу, пропуск онкоклітини імунним наглядом є прикладами розладу імунної системи..
ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК. Сприяє в невеликій кількості апоптозам, а великий некрозам, викликає генетичні дефекти. Фізичні (крашсиндром з травматичним токсикозом; дія радіації через розриви ДНК,
радіолізу води та посилення неферментативного вільно-радикального
пероксидного окиснення; дія електрики, температури), хімічні (дія
токсинів як мембранотропів, інгібіторів та стимуляторів ферментів,
мутагенів, агоністів та антагоністів лігандів рецепторів), біологічні
(віруси, бактерії, паразити, отруйні рослини і тварини, комахи з подразнюючою дією, харчові, питні), соціальні (вікові, працеголічні для
інфаркту міокарда, стрес з нейро-імуно-гормональною основою, що
викликають
психо-соматичні
хвороби,
наприклад,
нейроциркуляторну дистонію) фактори. Слід зазначити, що людство єдиний
вид, який живе у власно утвореному смітті внаслідок антропогенного
забруднення енергетичним, атомним, хімічним, аграрним виробництвом, іригацією та меліорацією [1]. Хоча людина – еврибіонтний вид,
внаслідок зверхбіологічної адаптації у вигляді праці, розуму, мови [6].
ПРОФІЛАКТИКА. «Майбутнє належить медицині профілактичній» – писав лікар і педагог М.І.Пирогов. У широкому розумінні виділяють декілька форм профілактики. Розрізняють індивідуальну та
суспільну профілактики, які потребують свідомого ставлення, виробленого відповідним вихованням. Індивідуальна об’єднує засоби попередження хвороб і зберігання здоров’я у вигляді здорового способу
життя, особистої та сімейної гігієни (у тому рахунку раціональним
одягу та харчуванню, режиму праці та відпочинку, заняттю фізичною
культурою, гігієнічному вихованню). Суспільна охоплює систему соціальних, економічних, законодавчих, виховних, санітарних (гігієнічних, технічних, протиепідемічних) заходів для забезпечення високого
рівня здоров’я нації, виключення причин утворення хвороб шляхом
створення оптимальних умов праці, відпочинку, споживання, розвитку охорони здоров’я, культури, освіти, фізичної культури. В залежності від стану здоров’я, наявності факторів ризику захворювання, хвороби виділяють три види профілактики. Первинна профілактика – це
система засобів попередження впливу факторів ризику захворювання
шляхом вакцинації, раціонального життєзабезпечення. Вторинна –
усуває головні фактори ризику (стрес, імунодефіцити, сильні навантаження на певні органи) шляхом диспансеризації. Третинна – виражається у соціальній, трудовій, психологічній, медичній реабілітації
[3].
Оцінки ризиків для здоров’я проводять клінічними лабораторними дослідженнями, визначенням генетичного поліморфізму, санітарно-екологічними паспортами довкілля, продуктів харчування. Ці
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оцінки та запобіжні засоби на сьогодення мало спираються на індивідуальність.
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ. Кожна людина (крім однояйцевих близнюків) генетично унікальна, що лежить в основі біологічної неповторності. Комбінацій генів людини може бути від 64х1012 до 20х1024
варіантів, що на багато порядків більше ніж число людей тепер та
тих, що жили до нас (близько 90 млрд). Ф.Добржанський за 50 років
до проекту «Геном людини» і відкриття поліморфізму вважав, що
люди не рівні ще до народження, на рівні зиготи. Є антропологічні
відмінності людей (расові, статеві, конститутивні, вікові, психічні). Є
різне екологічне та соціально-культурне оточення конкретної людини,
як неповторного генетично-культурного експерименту).
ВИСНОВКИ. Необхідний біометричний паспорт з генетичною
картою здоров’я з визначенням генного поліморфізму (виділення ДНК,
її ампліфікація, рестрікція, електрофорез, порівняння зі стандартами).
Зараз це визначення коштує 3000 і триває 3 тижня. Генна карта,
медико-генетичні консультації та планові обстеження дають базу для
рекомендацій превентивної медицини конкретної людини. Створення
умов життя та праці, харчування та способу життя потребує відповідності найперше генної індивідуальності, потім антропологічним даним.
Але біометричний паспорт з генетичною картою може мати біоетичні
та юридичні проблеми для людини не стільки при виборі професії,
скільки для відбору кандидатів на робоче місце.
Завданнями медиків та педагогів є оцінка ступеню спадкових
факторів та впливу середовища для комплексування з батьками, що
дасть можливість регулювати вплив середовища, профілактики захворювань згідно генотипу, виховувати та навчати згідно закладеним
здібностям. Освіта основ здоров’я дає ліміти діяльності та життєдіяльності.
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ОЗДОРОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ЧЕРЕЗ ОСВІТУ
Рибалка О.Я.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Збереження та зміцнення здоров’я, формування його культури
у дітей та молоді набуває нині особливої ваги, тому що нехтування
здоров’ям досить швидко обертається важкими хворобами, скорочен-
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ням тривалості життя, втратою працездатності, що згубно впливає на
економічний, духовний стан суспільства, загрожує національній безпеці держави. Саме тому все істотніше відчувається гостра потреба у
створенні системи формування здорового способу життя з орієнтацією
на нове розуміння взаємозв’язків Людини та Природи, сенсу життя,
долі людства. Саме тому необхідно виробити у людей ставлення до
власного здоров’я як до найбільшої цінності. Це врешті-решт призведе до виховання творчої людини з новим світоглядом і профілактичною спрямованістю мислення, здатної вирішувати проблеми сьогодення.
Модернізація освітньої галузі, що відбувається в державі, має
на меті створення умов для особистісного розвитку та самореалізації
кожного громадянина України.
Одним із шляхів досягнення цієї мети є навчання школярів відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я людей, що їх
оточують, як до найвищої цінності, формування через освіту здорового способу життя.
Вироблення належного ставлення до свого здоров'я є важливою умовою оздоровлення суспільства. І здійснювати його важливо зі
школи, бо це єдина структура, через яку «проходить» усе населення
країни, а навчально-виховний процес – систематизований процес, за
допомогою якого можливо формувати мотивацію на здоровий спосіб
життя. Тому роль школи у збереженні і зміцненні здоров'я визначальна. Цьому сприяє введення у навчальний план предмету «Основи
здоров’я», який викладається з першого по одинадцятий клас і сприяє формуванню в учнів відповідального ставлення не тільки до свого
здоров’я та життя , але і до здоров’я та життя оточуючих.
Національною доктриною розвитку освіти України, як і іншими
зазначеними документами, передбачено створення умов для реалізації оздоровчої функції освіти і розгляду здоров'я як мети, змісту і результату навчання.
Основна мета оздоровчої функції освіти:
− виявлення тенденцій у стані фізичного і психічного здоров'яучасників навчально-виховного процесу, прогнозування і корекція його розвитку на основі моніторингових досліджень;
− надання наукової, навчально-просвітницької і методичної
допомоги педагогам у роботі з виховання в учнів
відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я
громадян як до найвищої цінності, фор-мування навичок
здорового способу життя;
− забезпечення впровадження державного стандарту оздоровчої функції освіти.
Завдання оздоровчої функції освіти:
− зняття навчальних перевантажень школярів;
− організація фізичної активності учнів, профілактика гіподинамії;
− організація правильного харчування школярів під час їхнього перебування в школі;
− попередження шкідливого впливу на здоров'я учнів факторів, які безпосередньо пов'язані з навчальним процесом
(профілактика шкільних хвороб);
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−

збереження і зміцнення психічного здоров'я учнів (попередження стресів, поширення серед учнів шкідливих звичок,
залежностей тощо);
− формування культури здоров'я учнів і компетентності педагогів з питань здоров'я ї здоров'язберігаючих технологій;
− організація співпраці з батьками з питань збереження та
зміцнення здоров'я дітей.
У свідомість освітян закладається розуміння здоров'я як багатовимірного компонента життя людини. У результаті учні опановують
навчальні і життєві компетентності, здатність до творчого розвитку і
самовдосконалення. Це необхідно молодій людині для майбутньої
успішної професійної діяльності, життя в суспільстві.
Системотвірним принципом здоров'язберігаючої педагогіки є
пріоритет турботи про здоров'я учнів, у межах якого виділяються такі
освітні умови, як науково-методична обгрунтованість праці, добір та
підготовка педагогічних кадрів, впровадження в навчально-виховний
процес здоров’язберігаючих освітніх технологій, а саме:
Організаційно-педагогічні технології (ОПТ) визначають структуру навчального процесу, яка сприяє подоланню перевтомлення,
гіподинамії та інших дезадаптаційних станів.
Психолого-педагогічні технології (ІШТ) пов'язані з безпосередньою працею вчителя на уроці, взаємодією його з учнями протягом
45-ти хвилин. Це й психолого-педагогічний супровід усіх елементів
освітнього процесу.
Навчально-виховні технології (НВТ) містять програми навчання
грамотно турбуватися про своє здоров'я і навчання культури здоров'я
учнів, мотивації їх на формування здорового способу життя, попередження шкідливих звичок. Передбачають також проведення організаційно-виховної роботи зі школярами після уроків, освіту їхніх батьків.
Окремо слід виділити ще дві групи технологій, що традиційно
реалізуються поза школою, але останнім часом усе частіше використовуються в позаурочнін роботі в школі. Соціально-адаптуючі та особистісно-розвнвальні технології (САОРТ) охоплюють технології, що
забезпечують формування і зміцнення психічного здоров'я учнів,
підвищення ресурсів психологічної адаптації особистості. Це різноманітні соціально-психологічні тренінги, програми соціальної і сімейної
педагогіки, до участі в яких залучаються не тільки школярі, а й їхні
батьки, педагоги.
Лікувально-оздоровчі технології (ЛОТ) — самостійна медикопедагогічна галузь, що охоплює лікувальну педагогіку, лікувальну
фізкультуру, вплив яких забезпечує відновлення фізичного здоров'я
школярів .
Будь-яка освітня здоров'язберігаюча технологія — це сукупність тих принципів, прийомів, методів педагогічної роботи, які доповнюють традиційні технології навчання, виховання, розвитку завданнями збереження здоров'я. Важливим елементом освітньої технології є
діагностичний блок, який дає змогу оцінити, чи був досягнутий запланований результат, бо тільки в цьому випадку можна говорити про
технологію [2].
Традиційно мета шкільної освіти визначалась набором знань,
умінь і навичок, якими мав оволодіти школяр. Нині цього вже недостатньо. Соціуму потрібні випускники, готові до подальшої життєдія-
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льності, здатні практично вирішувати життєві та професійні проблеми.
А це залежить не лише від набору знань, умінь і навичок, а й від
певних додаткових якостей, інтегрованих характеристик особистості,
що мають назву ключові (життєві) компетентності.
Компетентність охоплює знання, уміння, навички, життєвий досвід, цінності, інтереси, які учень самостійно реалізує і використовує в
певній життєвій ситуації'. Якості особистості, які дають їй можливість
ефективно розв'язувати проблеми та долати повсякденні труднощі,
називають компетентностями щодо позитивної поведінки. За визначенням ВООЗ їх називають життєвими навичками.
Іншими словами, життєві навички — це низка соціальнопсихологічних компетентностей, які допомагають людині вести здоровий і продуктивний спосіб життя: адекватно сприймати себе і навколишніх, будувати позитивні міжособистісні стосунки, критично і творчо мислити, приймати відповідальні рішення, розв'язувати проблеми і
керувати стресами.
У педагогіці загальновизнаним є положення про визначальну
роль впливу особистості педагога на дитину. Це 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 оздоровчовиховної роботи. Актуальним є також питання про дотримання педагогами здорового способу життя, позитивне ставлення до власного
здоров’я, володіння методиками збереження і зміцнення здоров’я. Це
допомагає вчителям бути прикладом для своїх вихованців [ 1].
Цілком очевидно, що збереження і зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя учнів, можливе лише за умови коли
вчитель буде готовий до збереження і зміцнення власного здоров’я,
особистим прикладом навчатиме учнів турбуватися про власне здоров’я. Лише тоді, коли здоровий спосіб життя – це норма життя вчителя, учні будуть сприймати педагогіку здоров’язбереження належним чином.
У зв’язку з цим під час підготовки майбутніх вчителів до оздоровчої роботи з учнями велика увага повинна приділятися формуванню позитивного ставлення до власного здоров’я, навчанню основ
здорового способу життя, володіння методиками збереження і зміцнення здоров’я.
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МОЖЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І
ТВАРИН
Бажан А.Г., Гордієнко О.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Ще на початку ХХ ст. великий фізіолог І.І. Мечников у своїх
працях "Етюди про природу людини" (1903 р.) і "Етюди оптимізму"
(1907 р.) вперше ввів термін "ортобіоз", що в буквальному розумінні
означало правильне життя, тобто довге і щасливе [6].
Проблема формування здорового способу життя підростаючого
покоління постає перед нами як медична, психологічна, педагогічна,
соціальна, тому що здоров'я має специфіку проявлятися на фізичному, психологічному, соціальному рівнях. На сьогодні в Україні прийнято багато державних програм, спрямованих на пропаганду здорового
способу життя; створено мережу «Центрів здоров'я», відкрито безліч
різноманітних спортивних клубів, але значних позитивних зрушень у
покращанні фізичного, духовного, психічного, соціального здоров'я
молодого покоління не відбувається [5].
Незадовільний стан здоров'я молоді обумовлений падінням суспільної моралі, значним соціальним розшаруванням населення,
складною криміногенною ситуацією, комерціалізацією статевих стосунків, раннім початком статевого життя, негативним впливом засобів
масової інформації.
Як свідчать результати різних досліджень, в тому числі і результати національного опитування молоді 10-22 років, показники
поведінки учнів та молоді, що вже вийшли зі шкільного віку, вказують
на відсутність навичок збереження здоров'я. Регулярне заняття фізичною культурою не стає звичною нормою для більшості молодих людей, стрімко поширюється вживання алкогольних напоїв, типовою є
часта зміна сексуальних партнерів тощо [2].
Необхідність збереження здоров'я і запобігання його руйнації
потребує всебічного і комплексного вивчення всіх можливих форм
вкорінення в систему освіти формування здорового способу життя.
Тому будь-які елементи цієї проблеми, які б наближали її вирішення,
вважаємо, заслуговують уваги.
Одним із таких елементів, на нашу думку, є використання різних методичних засобів і прийомів при викладанні фізіології людини і
тварин студентам. Тому, вивчаючи функції різних органів і систем
організму ми постійно наголошуємо не лише на їх особливостях, а й
на найпоширеніших порушеннях їх роботи та захворюваннях, і особливо тих, які виникають з вини самої людини.
Так, при вивченні системи крові та органів кровообігу наголошуємо, що за даними Міністерства охорони здоров'я України в останні
десять років зареєстровано підвищення рівня захворюваності й поширення серед молоді хвороб крові та кровотворних органів, соціально
небезпечною проблемою став СНІД (ВІЛ-інфекція): за темпами розвитку цієї епідемії Україна посідає одне з перших місць у світі. Переважна більшість ВІЛ-інфікованих наркомани – особи віком від 15 до 30
років; спостерігається зростання ВІЛ-інфекції серед наркоманівпідлітків і дітей. Для більшої переконливості ці дані ілюструються
відеоматеріалами, слайдами тощо.

29

Найважчі хвороби у розвинутих країнах у наш час пов‘язані з
індивідуальними звичками, особливо постійними, які у сукупності
часто називають способом життя. Звіт ВООЗ про здоров‘я у світі підтверджує ці дані і свідчить, що захворювання та стани, пов`язані із
способом життя людини, є причиною 70-80% смертності у розвинутих
країнах і приблизно 40% – в країнах, що розвиваються. Передбачається, що і в країнах, що розвиваються, ситуація погіршуватиметься,
кількість захворювань, пов`язаних із способом життя, зростатиме [1].
Тому сьогодні важливим і перспективним є завдання збереження, зміцнення здоров'я молоді за допомогою виховання відповідального ставлення до власного здоров'я як до найвищої індивідуальної та
суспільної цінності. Передачу знань у процесі навчання включаємо не
лише викладення та засвоєння окремих простих фактів, а і розуміння
того, як різні факти пов'язані один з одним. Наприклад: знання шляхів передачі ВІЛ-інфекції є результатом засвоєння простих фактів,
але усвідомлення зв'язку між різними шляхами передачі ВІЛ-інфекції
дає розуміння того, що сексуальні стосунки із споживачем ін'єкційних
наркотиків підвищує ризик інфікування.
Знання є необхідною умовою навички, але не достатньою для її
формування. Знання – це інформація, яка може ще не бути переведеною в ранг діяльності. У більшості випадків для формування навички
інформація необхідна, але вона рідко виявляється достатньою. Тому,
вважаємо, що вища школа має відігравати провідну роль у створенні
умов для здобуття студентами як знань, так і у формуванні ставлень
та виробленні навичок, які потрібні для захисту власною здоров'я.
Освіта допомагає молоді ідентифікувати фактори, які впливають на їх
вибір стосовно ризикованої поведінки і далі – на стан їх здоров'я.
Перед педагогами стоїть завдання формування позитивного ставлення в студентів до свого здоров'я, прогнозування схильностей юнацтва
через спілкування з ними, ознайомлення з умовами їх життя, з'ясування особливостей сімейного виховання тощо [3].
При вивченні системи травлення та обміну речовин наголошуємо на правильному, раціональному харчуванні для збереження здоров’я (в тому числі споживання якісної питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, спеціальних
продуктів і особливо про шкідливий вплив на здоров’я різних харчових добавок). Якщо організм одержує енергії більше, ніж витрачає,
тобто якщо ми отримуємо їжі більше, ніж це необхідно для нормального розвитку людини, для роботи і гарного самопочуття, ми набираємо
зайву вагу. Зараз більше третини нашої країни, включаючи дітей,
страждають цим. А причина одна – надлишкове харчування, що в
підсумку призводить до атеросклерозу, ішемічної хвороби серця,
гіпертонії, цукрового діабету та цілої низки інших недуг.
У студентів досить часті випадки захворювань системи травлення. Основною причиною цього вважається нерегулярне та нераціональне харчування. Людина здавна використовувала харчування як
один з найважливіших засобів зміцнення здоров'я. Недарма давньогрецькі мудреці стверджували: людина є суть те, що їсть, що помірне
харчування підвищує розумові здібності, розум тупіє від пересичення.
Ми акцентуємо увагу на формуванні здорового способу життя
саме молоді, оскільки саме у молоді роки відбувається сприйняття
певних норм та зразків поведінки, накопичення відповідних знань та
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вмінь, усвідомлення потреб та мотивів, визначення ціннісних орієнтацій, інтересів та уявлень.
Ще одна сучасна проблема, що сприяє зниженню стану здоров’я – різке зниження фізичних навантажень більшістю населення (і
молоддю в тім числі). В даний час тільки 20% населення економічно
розвинених країн займаються досить інтенсивним фізичним тренуванням, що забезпечує необхідний мінімум енерговитрат, в інших 80%
добова витрата енергії значно нижча рівня, необхідного для підтримки стабільного здоров'я. Різке обмеження рухової активності призвело
до зниження функціональних можливостей людей середнього віку.
Таким чином, у більшої частини сучасного населення економічно
розвинених країн виникла реальна небезпека розвитку гіпокінезії. В
основі цього стану лежать порушення енергетичного і пластичного
обміну (перш за все в м'язовій системі). Скелетні м'язи, в середньому
складають 40% маси тіла (у чоловіків), генетично запрограмовані
природою на важку фізичну роботу. «Рухова активність належить до
основних чинників, що визначають рівень обмінних процесів організму і стан його кісткової, м'язової та серцево-судинної систем», – писав академік В.В. Парін (1969). М'язи людини є могутнім генератором
енергії. Вони посилають сильний потік нервових імпульсів для підтримання оптимального тонусу центральної нервової системи, полегшують рух венозної крові по судинах до серця, створюють необхідну
напругу для нормального функціонування рухового апарату.
Енергетичний потенціал організму і функціональний стан всіх
органів і систем залежить від характеру діяльності скелетних м'язів.
Чим інтенсивніше рухова діяльність, тим повніше реалізується генетична програма і збільшуються енергетичний потенціал, функціональні
ресурси організму і тривалість життя [4].
Пояснюючи ці важливі моменти, наголошуємо студентам, що
все це має також важливе значення для підвищення стійкості організму до дії несприятливих факторів зовнішнього середовища: стресових
ситуацій, високих і низьких температур, радіації, травм, гіпоксії. У
результаті підвищення неспецифічного імунітету підвищується і стійкість до простудних та інших захворювань. З ростом тренованості (з
підвищенням рівня фізичної працездатності), спостерігається виразне
зниження всіх основних факторів ризику – вмісту холестерину в крові, артеріального тиску і маси тіла.
Люди, що постійно займаються фізичною культурою, менше
схильні до стресів, вони краще справляються із занепокоєнням, тривогою, пригніченістю, гнівом і страхом. Вони не тільки здатні швидко
розслабитися, але і вміють за допомогою фізичних вправ зняти емоційну напругу. Організм цих людей краще чинить опір хворобам. Вони
легше засинають, краще сплять, сон у них міцніше, їм потрібно менше
часу, щоб виспатися. Деякі фізіологи вважають, що кожна година
фізичної активності продовжує життя людини на дві-три години.
Таким чином, наведені вище приклади та застосування багатьох інших методів та засоби навчання свідчать про те, що впроваджувана нами система пропаганди здорового способу життя серед
студентів природничого факультету при викладанні фізіології людини
і тварин дає змогу підвищити рівень сформованості в студентів навичок здорового способу життя, а як наслідок цього поліпшити й стан їх
здоров’я. Вбачаємо за доцільне подальше вивчення особливостей
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організації навчально-виховного процесу з формування навичок здорового способу життя серед студентів, що сприятиме цілісному підходу до виховання дбайливого ставлення як до їх власного здоров’я,
так і в подальшому при роботі в школі до здоров’я дітей.
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РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ ТА
ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЯК
СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Попельнюх В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Здоров’я – це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, високої працездатності та соціальної активності людини.
Воно є основним багатством кожної людини і досягається завдяки
правильного харчування, постійного тренування тіла (фізичні навантаження), дотримання певних гігієнічних норм, чергування праці та
відпочинку, ведення здорового способу життя.
Стан здоров’я людини визначається добрим самопочуттям, яке
не можливе без (хоча б періодичного) оздоровлення, що являє собою
комплекс заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного,
фізкультурного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення
фізичного і психічного стану.
В умовах інтенсивної трансформації та забруднення навколишнього природного середовища, у результаті яких швидко зникають
місця придатні для оздоровлення, надзвичайно актуальною є рекреація на природно-заповідних територіях, яка спрямована на відновлення за межами постійного місця проживання розумових, духовних і
фізичних сил людини шляхом загальнооздоровчого і культурнопізнавального відпочинку, туризму, санаторно-курортного лікування,
любительського та спортивного рибальства тощо [1]. Тому, згідно
Закону України «Про природно-заповідний фонд України» природнозаповідні території повинні використовуватись, крім інших цілей, для
оздоровлення та рекреаційної діяльності [2].
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Основними напрямками ведення рекреаційної діяльності у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (далі ПЗФ) є:
− створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в
природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів;
− забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий,
культурно-пізнавальний відпочинок та туризм;
− обґрунтування і встановлення допустимих антропогенних
(рекреаційних) навантажень на території та об’єкти ПЗФ;
− організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної просвіти серед відпочиваючих та туристів,
формування у рекреантів та місцевих жителів екологічної
культури, бережливого та гуманного ставлення до національного природного надбання, яким є ПЗФ України.
Основними видами рекреаційної діяльність у межах територій
та об’єктів ПЗФ є:
1. Відпочинок – загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний,
короткостроковий (від 5-10 годин до 1-2 днів), розбиття наметів і
розкладання вогнищ у спеціально обладнаних та відведених місцях.
2. Екскурсійна діяльність – екскурсії (прогулянки) маркованими екологічними стежками, а також на виставки, в музеї тощо.
3. Туристична діяльність – науково-пізнавальний пішохідний,
орнітологічний (спостереження за птахами), етнографічний (ознайомлення з народними традиціями, фольклором, побутом, архітектурою
та іншими ментальними цінностями місцевого населення), лижний,
велосипедний, кінний, водний (спуск гірською річкою на надувних
човнах, катамаранах, подорожі на яхті, катання на водних лижах,
віндсерфінг, прогулянки на човнах тощо) туризм, спелеотуризм (відвідування печер), підводний туризм (підводне плавання з аквалангом, екскурсії до підводних печер і гротів (дайвінг), парапланеризм
(прогулянки, подорожі на паропланах), дельтапланеризм (прогулянки, подорожі на дельтопланах), балунінг (прогулянки, подорожі на
повітряних кулях).
4. Оздоровлення – використання рекреантами природних лікувальних ресурсів ПЗФ з метою відновлення розумових, духовних і
фізичних сил, любительське та спортивне рибальство тощо.
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ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ РАННЬОГО ПОЧАТКУ СТАТЕВОГО
ЖИТТЯ
Гуржій О.О., Рибалка О.Я.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Останні десятиріччя характеризуються несприятливою демографічною ситуацією, яка набула сталого характеру. Сучасне буття
населення України супроводжується глибоким порушенням механізму
його відтворення, погіршенням не лише кількісних, а й якісних характеристик [1].
Протягом другої половини ХХ ст. і на початку третього тисячоліття спостерігається стійка тенденція як у Європі, так і в Україні зниження віку сексуального дебюту молоді та підлітків.
У більшості випадків для періоду початку статевого життя характерна повна непоінформованість або недостатня інформованість
партнерів щодо можливих негативних та небезпечних наслідків незахищених сексуальних стосунків. У першу чергу це стосується небажаної вагітності, яка часто переривається в кращому разі – шляхом медичного аборту, а в гіршому – спробою перервати вагітність застосуванням некоректних народних та інших методів, що, поза всяким
сумнівом, може негативно позначитися на репродуктивній функції
майбутньої жінки [2].
Пік сексуальної активності зазвичай припадає на молодий вік,
а підлітки найчастіше переживають справжній «гормональний бум».
Причини раннього початку статевого життя: це цікаво, це круто, це приємно, це можливість відчути близькість іншої людини, довести свою любов і, врешті, – «Усі так роблять!»
Кожен має власні причини розпочати статеве життя. Часто це
робиться через тиск (опір одноліткам чи партнерові здатні чинити
далеко не всі) та через бажання довести, що вони можуть зробити це
не гірше за дорослих. І в сучасних умовах таки важко опиратися
бажанню вести активне сексуальне життя, якщо звідусіль атакують
заклики це робити – кіно, музика, Інтернет, преса, реклама тощо.
Обсяги інформації та легкий доступ до неї мають неабиякий вплив на
свідомість [4].
Отже, ранній початок статевого життя найчастіше спостерігається в активних підлітків, які легко спілкуються, комунікабельних,
але в той же час проявляють великий потяг до ризиків, авантюрної
поведінки, вони конфліктні щодо дорослих, схильні до вживання
алкоголю і наркотиків. Пізній початок статевого життя найчастіше
спостерігається в осіб із більш розвиненим почуттям відповідальності,
які дотримуються певних моральних норм і водночас є некомунікабельними, не впевненими у собі та тривожними.
У 1996 р. Лев Щеглов сформував основні мотиви інтимної близькості: секс як випадковість; секс «на зло»; секс як оплата; секс як
втеча від реальності; секс для продовження роду; секс співробітників; секс як автограф; секс як агресія; секс як спорт; секс як заборгованість; секс для здоров’я; секс для престижу; секс як релаксація;
секс як пізнання; секс як комунікація [3].
На думку лікарів, статева зрілість може настати у віці 13-14 років. Є чимало історичних прикладів, коли дівчата виходили заміж і
народжували в дуже ранньому, як для сучасниць, віці.
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Із розвитком цивілізації і виникненням термінів психології, а
також, враховуючи права особистості та соціальну відповідальність,
практично у всьому світі на законодавчому рівні було затверджено
поняття "дорослість", це 18-21 рік, залежно від регіону.
Ранній початок статевого життя підвищує ризик виникнення
захворювань, що передаються статевим шляхом, і відповідно призводять до раку шийки матки, небажаної вагітності, негативного досвіду і
перенесення його на наступні зв'язки, формування статевої розбещеності з одного боку, і ризик стати "жертвою" статевих злочинів з іншого.
Пізній початок статевого життя найчастіше має певні негативні
наслідки у тих випадках, коли жінка надто емоційно переживає ситуацію, орієнтуючись на думки оточуючих. Як правило, вона знаходиться у стані хронічного стресу, а це може призвести до порушень менструального циклу, функцій щитовидної залози, розвитку міоми матки
й інших гормональних захворювань репродуктивної системи.
На думку лікарів не існує чітко встановленого віку для початку
статевого життя, природно це дуже індивідуально. Головне, щоб дівчина була фізіологічно, психологічно й інформаційно підготовлена до
цього. Вона обов'язково повинна знати: як працює репродуктивна
система, чому настає вагітність, її перші ознаки, які є методи контрацепції та захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом.
Бажано разом з гінекологом до початку статевого життя обрати для
себе відповідний віку метод контрацепції [5].
Ще одним негативним наслідком ранніх статевих стосунків є
нещасливі шлюби й розлучення. Дошлюбні зв’язки часто призводять
до розчарувань і зневіри в почуттях.
Ранній початок статевого життя насправді несе 2 справжні загрози:
1) підліткова вагітність, яка окрім соціальних негараздів, може
призводити до викиднів, ускладнень (в т.ч. – загрозливих для життя)
вагітності та пологів, порушення репродуктивного здоров'я в майбутньому, народженні хворих дітей; але заради справедливості – пізня
вагітність (після 35-40 років) несе ті ж самі загрози, хіба що батьки –
відповідальніші і соціально забезпеченіші;
2) погана освіченість в питаннях безпеки статевих стосунків
тягне за собою незахищений секс з ким попало, що підвищує ризик
венеричних хвороб. Хоча заразитися чимось від підлітка насправді
вірогідність не вища, а може й навіть нижча, ніж від 18-річних осіб
[6].
Вік, у якому дівчатам та юнакам варто починати статеве життя,
кожен визначає для себе сам. Тому варто добре подумати, перш ніж
починати, тому що проблеми, які можуть виникнути через ранні сексуальні відносини, теж прийдеться вирішувати самим.
Двадцять років тому перший сексуальний досвід у дівчат наставав десь у 18-20 років, зараз – в 13-15 років.
Досвід у будь-якій сфері життя може бути не лише корисним, а
й шкідливим. Тому коли і з ким починати статеве життя слід ставитись особливо відповідально й серйозно.
На жаль, у багатьох сім'ях з дітьми підліткового віку не прийнято говорити на теми планування сім'ї, попередження незапланованої
вагітності, про наслідки ранніх сексуальних відносин, у тому числі і
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про хвороби, що передаються статевим шляхом. Перш за все, батьки
повинні займатися статевим вихованням дітей. Тільки батьки, маючи
свій власний великий досвід, можуть доступно й об'єктивно донести
інформацію про особливості статевого дозрівання та попередити небажані наслідки. А також вчителі біології в школі під час викладання
біології, валеології та на класних годинах.
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ВЕГЕТАРІАНСТВО – СИСТЕМА ОЗДОРОВЧОГО ТА
ЛІКУВАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
Постоєнко А.О., Рибалка О.Я.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Вегетаріанство – спосіб життя за якого людина відмовляється
від вживання їжі, яку було отримано завдяки вбивству тварин. У деяких випадках прихильники вегетаріанства відмовляються від будьякої їжі тваринного походження взагалі. Вегетаріанці відмовляються
від вживання тваринного та пташиного м’яса, риби та морських продуктів тваринного походження [2].
Як правило, у більшості людей вегетаріанство, асоціюється, з
неповноцінним харчуванням. Багато хто просто не розуміє, чому не
можна їсти м’ясо і іншу їжу тваринного походження. Вегетаріанство є
здоровим способом харчування, така думка багатьох лікарів.
За даними нових досліджень, що порівнювали стан здоров’я
вегетаріанців з не вегетаріанцями, серед вегетаріанців на 30% менше
серцевих захворювань і на 40% менше ракових захворювань. У вегетаріанців також нижче ризик виникнення високого тиску і нижче
рівень холестерину і т. д. [3].
Чому ж вегетаріанство робить нас такими здоровими? Як виявилось, фахівці до цих пір не знають відповідей на це питання, багато з них, вважають, що вегетаріанці їдять більше овочів, фруктів,
круп, які містять багато клітковини, вітамінів і мінеральних речовин,
чим інші люди. Інше твердження – в основному вегетаріанці ведуть
здоровіший спосіб життя, багато з них не, палять і не вживають алкоголь.
Фахівці-дієтологи украй стурбовані тим, що дівчатка-підлітки,
що стали вегетаріанками з метою схуднення, страждають від недостачі в організмі заліза, що часто приводить до анемії – стану, при якому
спостерігається занепад сил, сонливість і при якому організм більше
сприйнятливий до інфекцій.
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Якщо Ви вирішили стати вегетаріанцем, то повинні знати, як
правильно планувати свій раціон, щоб споживати необхідну кількість
поживних речовин.
Більшість людей отримує необхідну кількість заліза і “незамінних амінокислот” з м’яса. Щоб отримати їх їх рослинної їжі, потрібно
їсти величезну кількість сушеного гороху, бобів, чечевиці, хліба з
непросіяної муки, горіхів, насіння, різних паст з насіння і горіхів,
таких як арахісове масло, пластівців з добавками заліза, листових
зелених овочів і так далі. До того ж, щоб організм зміг отримати з цих
продуктів максимально можливу кількість заліза, одночасно з ними
потрібно вживати їжу, багату вітаміном С, – апельсини, апельсиновий
сік, помідори, солодкий перець, петрушка, а також продукти з соєвих
бобів. При цьому не рекомендується пити чай і каву, оскільки вони
значно уповільнюють процес засвоєння заліза [1].
Багато вегетаріанців виключають зі свого раціону сири, йогурт
і молоко, і будь-яку іншу тваринну їжу. Вегетаріанці, що не вживають
молочних продуктів і яєць, не отримують потрібну кількість вітаміну
В12. У молочних продуктах міститься необхідний для зміцнення кісток
кальцій, тому вегетаріанці, які не їдять їх, повинні їсти інші продукти,
багаті кальцієм: мигдаль, консервовану рибу з дрібними їстівними
кістками, брокколі, сушений інжир, соєве молоко з добавками кальцію
і вітаміну В12.
Численні порівняльні дослідження стану здоров'я у вегетаріанців і м'ясоїдів чітко свідчать про різноманітні переваги вегетаріанського харчування. Деякі хвороби - артеріальна гіпертензія, сечокислий
діатез, апендицит та ін. - у вегетаріанців не зустрічаються майже
зовсім. Багато інших хвороб виникають у них значно рідше. Так, з
посиланням на різні дослідження Федерального відомства з питань
охорони здоров'я ФРН "Известия - Експертиза" стверджують, що ці
дослідження "чітко показали, що серед вегетаріанців набагато рідше
зустрічаються фактори ризику, ніж серед людей, що вживають в їжу
м'ясні продукти. У них нижче тиск , менше вага і краще показники
вмісту жирів у крові. Серед вегетаріанців рідше зустрічаються порушення обміну речовин, серцево-судинні захворювання, діабет і подагра і, по всій видимості, рак кишечника"[3].
Якщо ви вирішили стати вегетаріанцем потрібно дотримуватись
таких основних принципів вегетаріанського харчування:
1. При підборі овочів, фруктів, ягід, горіхів і зелені для вашого
вегетаріанського столу, дотримуйтеся наступних рекомендацій:
− уникайте вживання незрілих, перезрілих, побитих і зіпсованих плодів;
− краще придбати меншу кількість якісних плодів, ніж більшу
- битих і підгнивших
− купляйте плоди вирощені не в парниках, а на відкритому
грунті. У таких плодах міститься значно більша кількість корисних речовин;
− віддавайте перевагу яскраво забарвленим плодам [3].
2. Будь-яка вегетаріанська страва повинна мати апетитний
привабливий вигляд і бути приготована з любов'ю. Особливо важливий останній аспект, оскільки науково доведено,
що вода, яка міститься в овочах, здатна змінювати свою
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структуру залежно від зовнішніх чинників (у тому числі від
нашого настрою, слів і думок).
Охолоджені овочі і фрукти перед вживанням слід нагрівати
природним чином до кімнатної температури. При вживанні
холодної їжі організм вимушений витрачати більшу кількість
енергії для її перетравлювання.
Овочі, фрукти, трави і ягоди, які ви використовуєте для
приготування їжі, ретельно промивайте і видаляйте усі зіпсовані ділянки, оскільки вони не несуть ніякої користі. Крім
того, не забувайте обрізувати кінчики овочів, в них зосереджена найбільша кількість нітратів.
При приготуванні їжі з травами, фруктами і горіхами, намагайтеся їх не подрібнювати, оскільки при цьому різко збільшується втрата корисних речовин і зникає аромат.
Приймати їжу слід тільки в хорошому настрої і уникати під
час їжі негативних емоцій.
Уникайте довгого зберігання вже приготованих страв. Адже
навіть сам процес подрібнення і температурної обробки вегетаріанської їжі різко зменшує в ній вміст корисних речовин. І з кожною годиною цей процес прискорюється.
Фрукти, ягоди і горіхи потрібно їсти не під час основного
прийому їжі, а за годину до або після нього. Це сприяє якіснішому їх засвоєнню організмом.
Як можна ретельніше пережовуйте їжу, це також знижує
енергетичні витрати організму на перетравлювання і покращує її засвоєння.
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АБОРТ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ
НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я
Криворученко К. А., Новописьменний С.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У період підліткового віку початок статевих стосунків є особливо проблемним і актуальним, адже вони можуть викликати не лише
почуття ейфорії, радості, а й призвести до проблем, таких як захворювання, що передаються статевим шляхом, та аборти. Але це тільки,
як говорять «вершина айсберга», оскільки за ними приєднуються і
інші важкі наслідки: порушення сексуальної функції, запальні процеси в статевих органах, безпліддя, серйозні ускладнення під час вагітності, збільшення ризику раку шийки матки, постійні болі в статевих
органах. [1]
Статеве життя до закінчення періоду статевого дозрівання,
тобто до 17 - 19 років шкідливе. Зачаття, вагітність і роди можливі,
однак дітородіння є надмірним навантаженням на незміцнілий орга-
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нізм. Батькам слід врахувати, що статевий потяг у дівчаток та юнаків
виникає раніше від настання повної статевої зрілості. Їм необхідно
поступово, розумно, обережно роз'яснити правила стосунків між чоловіком і жінкою, формувати культуру міжстатевих стосунків.
Ознайомлення дівчини з особливостями свого організму, з жіночими хворобами і причинами, що викликають їх, можуть уберегти її
від багатьох, іноді непоправних, помилок. Раннє статеве життя юнака
шкідливе не стільки у фізіологічних збитках, скільки у психологічних.
[2]
В останні роки спостерігається ріст сексуальної активності серед підлітків та зниження віку початку статевого життя. До 18 років
близько 60% дівчат та 80% хлопців вже мали статеві контакти порівняно з 30% у дівчат та 50% у хлопців у 70-х роках.
Підліткова сексуальна активність спричинила, насамперед, збільшення чисельності занадто ранньої вагітності на тлі зменшення
загальної кількості дітонародження та стрімке зростання кількості
абортів серед неповнолітніх.
75% вагітностей у ранньому віці закінчуються їх перериванням. Офіційна статистика в нашій країні свідчить про те, що протягом
року у нас проводиться від 370 до 450 тисяч таких операцій, а за
неофіційними даними ця цифра сягає мільйона. 15% усіх абортів
роблять неповнолітнім. На 100 народжуваних припадає 101 аборт.
Серед інших наслідків недбалості у підлітковому сексуальному житті –
патології при вагітності та пологах, низький рівень здоров’я новонароджених та безпліддя. 70% ранніх вагітностей закінчуються недоношеністю плоду, 15% – викиднями.
Штучне переривання вагітності можуть здійснювати хірургічними і консервативними методами.
До хірургічних методів відносять медичний аборт (інструментальний) і міні аборт (вакуум-аспірацію плодового яйця). До консервативних методів відноситься медикаментозний аборт (переривання
вагітності за допомогою препарату Міфегіна).
Міні аборт або вакуум-аспірація – це переривання небажаної
вагітності на ранніх строках (до 6 тижнів) шляхом відсмоктування
плодового яйця спеціальним вакуумним відсмоктувачем. Міні аборт –
найбільш безпечний метод хірургічного переривання вагітності. Щоб
звести ризик виникнення яких-небудь ускладнень після міні аборту
до мінімуму жінка перед проведенням маніпуляції проходить гінекологічне обстеження. [3]
Медичний аборт – це штучне переривання небажаної вагітності
на строку від 6 до 12 тижнів. Жінка обов'язково проходить повне
гінекологічне обстеження перед проведенням медичного аборту.
Медикаментозний аборт – найсучасніший спосіб переривання
вагітності на ранніх строках (до 49 днів затримки), не вимагає хірургічного втручання
Штучне переривання вагітності – це один із найбільш значних
чинників розладу здоров'я жінки: безпліддя, невиношування вагітності, запальні хвороби статевих органів, порушення менструального
циклу. Штучне переривання вагітності і пов'язані з ним ускладнення
призводять майже до кожної десятої втрати у показнику смертності,
пов'язаної з вагітністю та пологами .
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По статистиці через 1 рік після перенесеного аборту порушення в репродуктивній системі виявляються в 15% жінок, а через 3-5
років в 50%.
Отже, будь-який аборт може тягнути за собою низку наслідків,
які негативно впливають на здоров’я жінки чи дівчини-підлітка: [4]
− Аборт – це операція, яку виконують «всліпу» , не бачачи , а
тільки відчуваючи, що робиш, тому, особливо при першому
аборті, може бути перфорація матки;
− Можуть розвинутися різні запальні захворювання, від яких
навіть можна померти ( сепсис, перитоніт);
− Аборт може призвести до безпліддя в подальшому, особливо перший, через запалення в маткових трубах;
− Він може призвести до виникнення позаматкових вагітностей і знову безпліддя після них;
− В організмі вагітної жінки у всіх органах і системах наступає
гормональна перебудова і зміни. При абортах це все може
призвести до виникнення раку шийки матки, яєчників і молочних залоз;
− Аборт – це сильна моральна і психологічна травма для
жінки і тому може призвести до виникнення статевого інфантилізму та статевої холодності;
− Не варто забувати про стрес, який згодом провокує в жінок
(особливо в підлітків) депресію, занепокоєння, почуття
провини й страху. [5]
Важлива роль у збереженні репродуктивного здоров’я належить сім’ї, яка повинна формувати у дітей мотивацію на ведення здорового способу життя, зміцнення здоров’я, тому що поєднання неінформованості та наукової неграмотності призводять до того, що формується невірна стратегія виховання статевої культури дітей та підлітків.
Рання вагітність та аборт – це не тільки проблема батьків та
підлітків, а і суспільна проблема, над якою мають спільно працювати
батьки, психологи, вчителі й лікарі.
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ЗНАЧЕННЯ СНУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Шепель В.В., Новописьменний С.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Загальновідомо, що якісний сон - це запорука гарного самопочуття протягом дня, ефективної праці і хорошого настрою. Звичайно,
потреби кожної окремої людині у сні суто індивідуальні. Наприклад,
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Наполеон Бонапарт цілком задовільнявся чотирма годинами сну на
добу. Але це виняток. Пересічній людині в середньому потрібно для
сну 7-8 годин. І якщо людина систематично недосипає, це веде до
постійно підвищеного вмісту гормонів стресу - катехоламінів та кортизолу - в крові, підвищення рівня холестерину та прискорення процесів старіння.
Оптимальний час відходження до сну у кожного різний. Людина, як, зрештою, й інші живі істоти, має "внутрішній годинник", який
визначає час настання або припинення циклічних змін в організмі
людини. Щодо сну, то є три основних типи людей - "жайворонки",
"сови" і "голуби".
Приблизно у 20-25% людей внутрішній час біжить швидше. Їх і
називають "жайворонки". Така людина ввечері відчуває сонливість та
спад сил, але вранці легко прокидається з першими сонячними променями. Дефіцит сну, який поступово накопичується, "ранні пташки"
зазвичай компенсують післяобіднім відпочинком або час від часу
відправляються відпочивати ввечері раніше [2].
Людей, у яких внутрішній годинник "відстає" від реального часу дещо більше - 30-40%. Їх прийнято називати "совами". У них період бадьорості затягується аж до глибокої ночі, оскільки сигнал про
необхідність сну надходить із запізненням. Але, на відміну від "жайворонків", ранній підйом для "сови" - справжня кара. І навіть незважаючи на накопичений дефіцит сну лягати у постіль раніше - нема
сенсу: ввечері внутрішній годинник знову запізнюються з сигналом
відбою. Лежати у постілі без сну - звичайна річ для "сови". З цим або
доведеться змиритися, або треба обирати роботу, яка дозволяє вставати пізніше. "Сова", яка хронічно недосипає, ризикує раніше однолітків захворіти на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу. До
речі, на серцево-судинні хвороби "сови" хворіють частіше, ніж "жайворонки". Пов`язано це знову ж таки з тим, що у "сов" рівень гормонів в організмі у 1,2-1,5 рази вищий. Певною мірою цей "допінг" стимулює вечірню активність "сов", але підвищений гормональний тонус
має зворотну сторону: організм швидше виснажується, швидше виникають хвороби [3].
Звичайно, не все так погано. Психологи вважають, що люди зі
сповільненими біоритмами менше за інших піддаються дезорієнтації та
паніці, їх важче "вивести з себе". Таким людям властиві якості, необхідні пілотам, водіям, пожежним, саперам.
Крім "жайворонків" і "сов" існує третій тип - так звані "голуби".
Їх біологічні годинники йдуть синхронно з циркадними ритмами і не
створюють жодних проблем самим "голубам". Такі люди володіють
значними адаптаційними можливостями. Вони вчасно лягають та вчасно встають. Окрім того, вони швидше і легше відновлюються після
змін часового поясу (наприклад, після трансконтинентального перельоту).
Для того, щоб у людини був повноцінний сон необхідно дотримуватись наступних правил. При виборі ковдри орієнтуватися необхідно на Ваші індивідуальні потреби: комфорт під час сну залежить
від відчуття достатнього тепла або прохолоди, що залежить від здатності ковдри зберігати тепло. Гарна ковдра здається приємно легкою,
м`якою. Краще мати комплект ковдр - зимову та літню, це дозволить
спати в комфорті при будь-якій температурі в приміщенні. Матеріал
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для ковдри може бути як натуральний (вата), так і штучний (синтетичні волокна на основі ПВХ, полістиролу, поліпропілену). Ватяна ковдра значно важча, не рекомендується особам з алергічними захворюваннями дихальних шляхів (а при сенсибілізації до домашнього пилу протипоказана).
В державах з високою культурою сну термін служби постільної
білизни, а особливо подушок, обмежений 3-5 роками. Ковдри у європейських країнах звикли міняти через 8-10 років, що значно частіше,
ніж в Україні. Дивно, що для нашої ментальності є звичною зміна
верхнього одягу, який служить кілька років (і то не щодня), а ось те,
що контактує з нашою шкірою щоночі, ми використовуємо по кілька
десятиріч (дехто ще передає "постільний антикваріат" дітям у спадок). А потім шукаємо причини поганого ранкового самопочуття ("радіація", "екологія" тощо).
При виборі подушки потрібно знати, що хороша подушка підтримує голову та шийний відділ хребта, допомагає шиї та м`язам плечового поясу розслабитися. Зверніть також увагу на ширину Ваших
плечей, найчастішу позу під час сну, м`якість матрацу і матеріал, з
якого зроблена подушка. Чим ширші плечі, тим вища подушка необхідна. Якщо Ви спите на спині, то Вам потрібна нижча подушка, ніж
при сні на боку. Подушка повинна заповнити простір між головою та
плечами так, щоб шийний відділ хребта лишався випрямленим. Якщо
матрац м`який, то подушка має бути нижчою, ніж на твердішій поверхні.
Якщо:
− рука постійно підкладається під подушку або під голову, то
подушка занизька;
− постійно виникає дискомфорт, причиною може бути зависока подушка;
− вранці болить шия, а плечі "дерев`яні" - подушка занизька,
а матрац надто жорсткий.
− періодично доводиться повертати пір`яну подушку іншим
краєм - пір`я зносилося і збилося, пришла пора міняти подушку.
При виборі виробів з пуху та пір`я важливим питанням є чистота наповнювача. Взявши до рук подушку, похлопайте по ній. Якщо
з подушки летить пилюка - пух погано промитий, або засипано пір`я,
яке було у використанні [1].
Традиційним і найпопулярнішим матеріалом для наповнення
подушок є суміш пуху та та дрібного пір`я гусей або качок. За рахунок можливості циркуляції повітря всередині подушки, такий наповнювач поглинає вологу, яку виділяє шкіра під час сну, а потім випаровує її у повітря. Вовняні подушки у нас непопулярні, але вони також досить легкі, теплі та м`які. Спеціалісти стверджують, що вовна
тертям волокон створює електростатичне поле, яке позитивно впливає на здоров`я людини. Цей матеріал також "дихає". Повітряний
прошарок між волокнами дозволяє зберегти тепло в морози або прохолоду у спеку. Народна медицина широко використовує вовну при
суглобових болях, радикулітах.
Для любителів експериментів можливо підійде подушка з начинням з гречаних лусочок. Цей матеріал здатний приймати потрібний профіль, добре пропускає повітря та забезпечує м`який точковий
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масаж. Звичайно, далеко не всім сподобається специфічний запах
такої подушки, а ще незвичайне "похрустування" подушки.
Причини порушення сну, або утрудненого засипання можуть
бути різними.
По-перше, не треба при найменшому натяку на утруднене засинання бігти до аптеки - дослідження показали, що 80% людей, які
скаржилися на безсоння, насправді лежали без сну не більше 30
хвилин. Це не є патологією і не потребує корекції. Інша річ, коли не
вдається заснути протягом більш тривалого часу - 1-2 години. Тоді
слід проаналізувати можливі причини такого стану. Ними можуть
бути: денний сон, незвичайно ранній відхід до сну, стан психоемоційного збудження, незручна постіль, дуже низька або висока температура у спальні, сторонні шуми, випита нещодавно кава тощо. Якби я
був філософом, то сказав би, що до нічного сну треба готуватися від
світанку. Надмірно пізній підйом, низька фізична активність протягом
дня, перебування у стресовому стані можуть бути причиною безсоння.
По-друге, деякі лікарські засоби також можуть бути причиною
порушення сну. До таких засобів відносяться: глюкокортикостероїдні
гормони (дексаметазон, преднізолон, гідрокортизон, триамцинолон та
інші) - при прийомі в другій половині дня; полівітаміни, прийняті ввечері (Декамевіт, а особливо ті, що містять мікроелемент хром); комбіновані лікарські засоби, що містять кофеїн (Цитрамон, Цитропак,
Аскофен, Кофекс, Комбігрип тощо), адреноміметики (Еффект, Колді,
Колдакт, Зестра, Комбігрип тощо); антидепресанти (флуоксетин,
сертралін, амітриптилін, нортриптилін тощо); інші препарати - сиднокарб, теофілін, теофедрин, еуфілін, фенамін та багато інших. Уважно
читайте анотації до препаратів, які Ви застосовуєте.
По-третє, ввечері перед сном провітріть спальню, можна навіть
залишити відкритою на ніч кватирку. За півгодини-годину до сну
випийте склянку теплого молока. Ну і, звичайно, не треба збуджувати
нервову систему переглядом на ніч "ужастиків", трилерів та іншої
збуджуючої кінопродукції.
Якщо безсоння турбує систематично протягом кількох тижнів,
стало для Вас справжньою проблемою - звертайтеся до лікаря, який
підбере для Вас снодійне, а за потреби - проведе дообстеження.
Література
1.
2.
3.

Доскин В.А., Лаврентьева Н.А. Ритмы жизни. – М.: 1991. – 173с.
Куприянович Л.И. Биоритмы и сон. – М.: 1976. – 119с.
Уинфри А.Т. Время по биологическим часам. – М.: 1990. – 208с.

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЧЕРЕЗ СПОГЛЯДАННЯ ТА АНАЛІЗ
ТВОРІВ МИСТЕЦТВА
Пивовар Н.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

На Тіргертнерторплац у місті Нюрнберг (Німеччина), навпроти
будинку-музею художника Альбрехта Дюрера, знаходиться чавунна
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скульптура «Заєць», відкрита у 2003 році. Автор скульптури Юрген
Герц.
Скульптурний заєць здалеку виглядає як звичайний заєць, а от
зблизька – якийсь монстр: з кігтистими лапами і трикутними вухами.
Заєць-мутант вилазить з дерев’яного ящика, розмірами він з середнього бегемота. Заєць проломивши ящик, у якому сидів, пожирає
гвіздки , а заодно придавив людину. Із-під його масивного тіла виглядають бронзові руки і ноги нещасної. Поруч, на постаменті, розмішена маленька фігурка зайця, прототипом якого став знаменитий
заєць з картини А. Дюрера. Картина „Молодий польовий заєць“,
написана Дюрером , стала найулюбленішим твором жителів Нюрнберга. Раніше її репродукцію можна було зустріти, - говорять німці, майже у кожній квартирі цього міста.
У Дюрергського зайця був теж
свій реальний прототип . Маленького
зайця – русака Альбрехт Дюрер підібрав на околиці Нюрнберга у 1502 р.
У цей час художник сильно хворів.
Зайченя посилилося у будинку Дюрера, а потім стало моделлю: насторожений, готовий у будь-який момент зірватися з місця.
Акварельний малюнок пухнастого звірка , на перший погляд,
сприймається як ілюстрація до підручника зоології . Але більш уважне
споглядання картини показує, що в
очах тварини відображається віконна
решітка, що означає безвихідь. Роботи А. Дюрера взагалі вражають детальною точністю, реальною передачею настрою та внутрішньої напруженості.
Повертаючись до характеристики скульптури Нюрнбергського
зайця, можна зазначити , що на думку багатьох, це данина популярності образу зайчика зі знаменитої дюрерівської роботи. Інші цінителі
вважають це пародією на забагато розтиражованого „Молодого
польового зайця“ Дюрера. Треті пов’язують образ зайця у виконання
Юргена Герца з темою боротьби за екологію, темою загроз глобалізації і т.п.
Словом, як і потрібно артефакту епохи
постмодерну , у нього
скільки
тлумачень,
стільки глядачів .
Нам імпонує третя точка зору, бо сучасні масштаби екологічних змін створюють
реальну загрозу для
життя людей. Екологічна криза вимагає інтенсивного
виховання
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підростаючого покоління і населення загалом.
Екологічне виховання повинно бути спрямованим на розвиток
екологічної культури особистості і передбачати формування умінь
аналізувати явища природи та бережно ставитися до неї, як середовища свого існування .Людина повинна бути зацікавленою у збереженні цілісності природи, її чистоти, гармонії, розумно взаємодії з
нею.
Від рівня екологічної вихованості і культури залежить питання
виживання людства, чи зможе людина залишитися на нашій планеті,
чи її чекає вимирання або деградація з наступною мутацією. На такі
думки можна спрямувати учнів та дорослих , розглядаючи зображення відомої скульптури Ю. Герца „Заєць“, як вчителям, вихователям
так і спеціалістам, чия професійна діяльність пов’язана з екологією
та пропагандою ідей бережного ставлення до навколишнього середовища.
Саме так про цю скульптуру розповіла нам гід у Німеччині під
час екскурсійної поїздки краіною.

БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ
ECHINACEA (L.) MOENCH
Антоненко С.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Незважаючи на широке поширення синтетичних медичних
препаратів рослини залишаються не вичерпним джерелом унікальних
фізіологічно активних речовин. Перелік лікарських рослин постійно
поповнюється новими видами [39], значний відсоток серед яких належить акліматизованим та інтродукованим в Україні рослинам [26],
особливої популярності серед них набули представники роду
Echinacea (L.) Moench. Даний рід налічує 9 видів та 2 різновиди, які
поширені в природних фітоценозах США і Канади [23]. Препарати
ехінацеї широко використовувались корінними жителями в медичних
цілях у формі настоїв, чаїв, порошків і т.д., та протягом століть продавались, як засоби проти простуди, захворювань легень, горла тощо
[48]. В професійну медицину ехінацея введена у 1887 році і з того
часу стала найбільш затребуваною рослиною при створенні фітопрепаратів [6,7,23]. На сьогодні на основі сировини Echinacea створено
близько 300 медичних препаратів, частіше за все використовують
етанольні та водні екстракти або настойки [43]. Із відомих видів роду
Echinacea найбільше використовують E. purpurea (L.) Moench, Е.
pallida Nutt. та Е. angustifolia DC. Отримані препарати застосовують
при запальних процесах внутрішніх органів (зокрема печінки), нестачі лейкоцитів у крові, загоєнні ран, опіків, при лікуванні алергійних
захворювань і грибкових ураженнях шкіри. Вживання таких препаратів пригнічує вірус грипу, герпесу, кишечної палички, стоматитів,
стафілокока і стрептокока. Найбільше Echinacea використовується
при створенні фітопрепаратів, які стимулюють імунну систему
[1,2,3,22,27,28,38,46]. Екстракти ехінацеї ефективні і для зменшення
наслідків опромінення, що особливо актуально у зв'язку з чорнобиль-
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ською
катастрофою,
що
потрясла
Україну
[7,12,13,14,15,19,36,38,46].
Лікувальна здатність ехінацеї визначається комплексом унікальних біологічно активних речовин [4,27,39].
Перші відомості про біохімічний склад екстрактів Echinacea зустрічаються у роботах Дж. Ллойда, так у 1897 році він опублікував
результати досліджень, які засвідчили наявність алкалоїдів у даній
рослині [45, 47]. Велика робота по ідентифікації фізіологічно активних сполук Echinacea була проведена німецькими дослідниками Х.
Вагнером і Р. Бауером, які виявили в ехінацеї ряд алкіламідів, алкалоїдів, полісахаридів з великою молекулярною масою, флавоноїдів,
похідних кавової кислоти. Відомості щодо біохімії ехінацеї майже за
столітній період вивчення представлені в працях Р. Бауера, Х. Вагнера, Дж. Фостера та оглядах К. Хобса [40]. До пріоритетних напрямків
сучасних досліджень біохімії ехінацеї належить напрям по виділенню
та оцінці активності лектинів [28, 34].
На сьогоднішній день продовжується активне дослідження біологічно активних речовин Echinacea. Таким чином серед усіх біохімічних сполук найбільше вивчені гідрофільні сполуки: полісахариди
(геміцелюлоза, целюлоза, інсулін, пектин, крохмаль), олігосахариди
(сахароза) і прості цукри (арабіноза, галактоза, глюкоза, ксилоза,
маноза, рамноза, фруктоза). Водорозчинний полісахаридний комплекс ехінацеї виявляє вибірковий регулюючий вплив на імунну систему: активізує гістогенні та гематогенні фагоцити, в тому числі макрофаги, стимулює синтез інтерферону, збільшує кількість та функціональну активність Т-супресорів лімфоцитів з одночасним пригніченням
алергічної
реакції
організму
на
зовнішні
подразники
[1,25,27,29,33]. На початку 70-х років серед водорозчинних полісахаридів виділили ехінацин-б після чого була висловлена думка про
те, що ця сполука утворює комплекс з гіалуроновою кислотою, надаючи їй стійкості проти гіалуронідази (фермента, що часто виробляється патогенними бактеріями і руйнуючи глікозидні зв'язки гіалуронової
кислоти, сприяє проникненню бактерій в міжклітинний простір тваринних тканин). В свою чергу утворений комплекс посилює синтез
гіалуронової кислоти, фібрози і утворення фібробластів, що сприяє
загоєнню ран. До гідрофільних сполук E. purpurea належать бетаїнгліцин, який нормалізує функцію печінки, регулює обмін ліпідів і білків. Бетаїн входить до складу препарату «Бетаїн цитрат», що застосовується для лікування гепатитів, атеросклерозу. Водні фракції E.
purpurea виявляють білкову активність проти вірусів герпесу і грипу,
цю активність пов’язують із компонентами полісахаридів та цикорієвої
кислоти [51].
Корінь та наземна частина Echinacea багаті на вітаміни (аскорбінова кислота, каротин), глікопротеїни та сапоніни, що виявляють
противірусну та імуностимулюючу активність. Фруктозан інулін в
коренях Echinacea максимально накопичується восени і взимку, влітку його кількість мінімальна. Таким чином вміст полісахаридів та їх
мономерів, зокрема, інуліну і фруктану, у коренях може досягати 5,9
% [21].
Фенольні сполуки (флавоноїди) Echinacea представлені апігеніном, ізорамнетином, кверцетином, кемпферол-3-рутозидом, лютеоліном, рутином та іншими, вміст яких в перерахунку на кверцетин
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становить 0,48%. Вони виявляють антиоксидантну, жовчогінну, гіпохолестеринемічну, мембраностабілізуючу, протиалергійну, протидіабетичну, протизапальну, протипухлинну, радіозахисну і спазмолітичну дію, а також підвищують резистентність організму до зовнішніх
негативних факторів, можуть посилювати імуномодулюючу дію полісахаридів [36]. Особливу увагу привернемо до кверцетину і кемпферолу, які мають мембраностабілізуючу здатність. Рутин (вітамін Р) глікозид кверцетину. Антоціани - (основні пігменти квітів, що в ехінацеї утворюють комплекси із солями калію і спричинюють пурпурове
забарвлення ) – глікозиди флаваноїдів. А флаваноїди - це С6 - С3 С6 фенольні сполуки. Фенольні сполуки пригнічують виділення гістаміну сенсибілізованими базофілами. Серед інших фенольних сполук
ехінацеї найбільший інтерес представляють похідні кавової кислоти
(caffeic acid): кон'югати з цукрами, хінною і винною кислотами. Кавова кислота відома своєю протигрибковою, антиоксидантною і мембраностабілізуючою активністю, проявляє антибактеріальний і антипротозойний ефект до Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Esheriсhia coli, Trichomonas vaginalis [49].
Ліпофільні речовини: ефірна олія, алкіламіди ненасичених жирних кислот, фітостероли, смоли виявляють різноманітну фармакологічну активність. Серед ліпофільних речовин Echinacea важливим
компонентом хімічного складу є ефірні олії. Вони налічують в собі 31
речовину, найголовнішими з яких є: каріофілен і фарнезен, а також
α-пінен, β-пінен, мірцен, лімонен тощо [45]. Кількість ефірної олії в
різних видах Echinacea та різних частинах рослини коливається від
0,01 до 0,6%. В ефірній олії E. purpurea виявлені ванілін, борнеол,
борнілацетат, гермакрен Д, каріофілен, альфа-пінен, бета-пінен,
мірцен, лімонен, карвоментен та інші сполуки з вираженими імуномодулюючими властивостями. Встановлено, що ефірна олія з коренів E.
angustifolia має протипухлинну активність [7, 19, 38].
Алкалоїди ненасичених жирних кислот, фітостерини, смоли,
ненасичені вуглеводи (поліїни) – ехінолон (10-Е-гідрокси-4,10диметил-4,11-додекадієн-2-он),1-пентадецен, 1,8 Z-пентадекадієн.
Алкіламіди
ненасичених
жирних
кислот
(ізобутиламіди,
2метилбутиламід та ін.) мають протизапальну дію, а також властивість
стимулювати фагоцитоз [36].
У видів роду Echinacea зустрічаються ненасичені алкіламіди,
характерні для всіх айстрових. Вони представлені переважно ізобутиламідами С11-С16 поліненасичених кислот, додека-2 Е, 4Е, 8Z, 10 тетраєнової і додека-2 Е, 4Е, 8Z, 10Z-тетраєнової кислот [19]. Зараз
ідентифіковано 19 алкіламідів. Ці сполуки зумовлюють пекучий смак
сировини, а також наділені місцевою анестезуючою силою. Алкіламіди
з коренів ехінацеї діють протизапально і стимулюють фагоцитоз, мають інсектицидну здатність. Алкіламіди ненасичених кислот відомі
своїми інсектицидними властивостями і є синергістами піретроїдів
[37].
Запатентовано E. purpurea, що містить комплекс ізобутиламіду
з декстрином. Його використовують для лікування гіпертрофії простати і при запальних процесах. Крім того, з ліпофільної фракції ехінацеї
виділено фітостероли: b - ситостерин, стигмастерин.
Серед інших ліпофільних речовин, виділених з E. purpurea, –
фітостероли (ситостерин, стигмастерин та ін.), ненасичені жирні кис-
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лотили (ситостерин, стигмастерин та ін.), ненасичені жирні кислоти
(міристинова, лінолева, льняна, олеїнова, пальмітинова, церотинова),
ціаніди, смоли і кумарини. Деякі вчені стверджують, що ліпофільна
фракція Echinacea, котра містить ефірні олії, виявляє більшу імунну
активність, ніж гідрофільна фракція.
Також із корнів виділяють смолисті речовини темнокоричневого кольору зі слабким специфічним запахом і неприємним
гірко-солоним смаком. Найкраще ця смола розчиняється спиртом,
зріджується при 95ºС. Фармакологічні властивості смоли досі невідомі.
Кумарини, які є характерними для роду Echinacea представлені
умбеліфероном, кумарином, скополетином, ескулетином [21].
Серед макро- і мікроелементів в свіжих коренях ехінацеї було
визначено 776 мг/100 г сировини кальцію, 3,14 мг калію, 126 мг алюмінію, 117 мг магнію, 76 мг хлору і 48 мг заліза [36]. Елементи присутні у формі карбонатів, сульфатів, хлоридів, фосфатів і силікатів, а
також катіонів Ca2+ , K+, Mg2+ , Fe2+ . З мікроелементів виявлено:
Mo , Se , Ag , Co , Ni , Zn , Be , Mn , V , Ba. Завдяки присутності у
видів ехінацеї Se, Ag, Co, Mo, їх можна рекомендувати для застосування в стоматології, для лікування остеопорозів, цукрового діабету,
атеросклерозу, серцево-судинних порушень, алергічного діатезу та
ін.
В кореневій системі E. purpurеa, E. pallida, E. angustifolia спостерігається накопичення деякої кількості свинцю, нікелю та молібдену особливо на старих плантаціях, виходячи з чого їх слід розміщувати в екологічно чистих зонах [28].
В коренях і надземній частині рослин роду Echinacea вирощених в Україні виявлено молібден, селен, срібло, кобальт, нікель, цинк,
барій, берилій, ванадій, марганець [16, 24]. Встановлено нагромадження олова, срібла, вісмуту, хрому в мінеральній частині усіх зазначених видів, особливо в надземній масі E. pallida. В кореневій
системі E. purpurеa, E. pallida, E. angustifolia спостерігається накопичення деякої кількості свинцю, нікелю та молібдену особливо на старих плантаціях, виходячи з чого їх слід розміщувати в екологічно
чистих зонах [28].
Слід підкреслити, те що в різних органах біохімічні речовини
нагромаджуються не рівномірно, а у певних співвідношеннях [2], що
важливо при виготовленні лікарських препаратів, біологічних добавок
тощо.
Екстракти з надземної частини E. purpurеa мають бактеріостатичну активність по відношенню до S. aureus і до E. coli [43]. Ехінакозид має бактерицидну дію щодо S. aureus і Streptococcus. Дослідженнями Д.В. Горченка [11] була встановлена антибактеріальна активність спиртових екстрактів ехінацеї пурпурової по відношенню до S.
aureus, Bacilis subtilis, E. coli, Escherichia faecalis, P. aeruginosa. Відмічено фунгіцидну активність екстракту E. purpurеa на Fusarium
oxysporum. Відпресований сік, а також арабіногалактани пригнічують
розвиток Candida olbicans [35].
Розробляються препарати, які націлені на використання в якості хемопревентивного агента раку, який здатний блокувати утворення і здійснювати детоксикацію агентів, що викликають рак (канцерогенів) [33].
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Таким чином, до складу екстрактів ехінацеї входить цілий комплекс біологічно активних речовин (полісахариди, ліпофільні сполуки, флавоноїдів, похідних кавової кислоти, кумарини, макро- та мікроелементи тощо), поєднання, яких забезпечує унікальні біохімічні
властивості даній рослині, що робить представників роду Echinacea не
замінними при створенні численних медичних препаратів.
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ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ НА М’ЯЗОВУ СИСТЕМУ ЛЮДИНИ
Безнос О.О., Бобошко О.П.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У той час як одним людям складно обмежити себе в їжі, іншим
нелегко зменшити кількість вживаного алкоголю, який негативно
впливає на організм людини, зокрема на м’язову систему.
Алкоголь призводить до зневоднення організму. Зневоднення
викликає слабкість, підвищене почуття голоду, знижує нормальну
життєдіяльність м’язових клітин [1].
У м’язах є запаси глікогену, що є енергетичним джерелом для
роботи м’язів. Алкоголь, при попаданні в організм, не дає відбуватися
синтезу глікогену, тому що організм всі сили кидає на виведення з
організму токсинів.
Алкоголь впливає на зниження вироблення гормону росту, що
відповідає за ріст та розвиток клітин кісткової і м’язової тканин. В
кінцевому результаті, ми не отримуємо потрібної нам віддачі після
посилених тренувань.
Гормон росту, в основному, виробляється в початковій фазі
сну. Так як алкоголь робить негативний вплив на ритми сну, вироблення гормону росту може знижуватися на 70%.
Алкоголь – це токсин, таким чином, організм витрачає сили на
виведення токсинів з організму, а не на відновлення після фізичних
тренувань. Отже, це впливає не тільки на зростання м’язової маси,
але і на активність в спортзалі в наступні дні [2, 4].
Алкогольні напої – річ калорійна, тому вони впливають на збільшення маси тіла.
Культуристи, які люблять випити, повинні враховувати дію алкоголю на м’язи і гормональну систему. Дослідження м’язової системи
алкоголіків, проведені в 1989 році показали, що великі дози спиртного призводять до пошкодження серцевого м’яза у третини, а скелетної
мускулатури - у половини обстежених. Один з авторів цього дослідження, патофізіолог Джефферсонівський з Медичного Коледжу в
Філадельфії заявляє, що "токсична дія алкоголю на м’язи значно серйозніша і куди більш поширеніша, ніж це прийнято вважати". Крім
того, було показано, що ослаблення м’язів пропорційно кількості
спиртних напоїв. Однак, істотний негативний ефект проявляється
лише після тривалого вживання великих кількостей спиртного. Тим не
менш, автори згаданого вище дослідження роблять висновок, що
"алкоголь має токсичну дію на смугасту мускулатуру незалежно від її
розташування." Проведене в 1983 році в Англії дослідження показало,
що алкоголь має негативний вплив на 2В м’язові волокна. Це особливо важливо, оскільки саме цей тип волокон в основному і відповідає
за зростання м’язової маси. Далі, автори дослідження вказують, що
міопатія (атрофія м’язової тканини) оборотна і припиняється, якщо
кинути пити. В іншому англійському дослідженні було показано, що
алкоголь безпосередньо гальмує синтез білка в чотириглавих м’язах.
Крім того, алкоголь утрудняє взаємодію та агрегацію молекул білків,
що відповідають за скорочення м’язів і знижує активність ферменту,
що забезпечує баланс натрію в м’язах, викликаючи місцеву хворобливість або запалення м’язової тканини. Крім того, слід враховувати
вплив алкоголю на ендокринну систему організму. Великі кількості
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спиртного підвищують швидкість розпаду тестостерону в печінці в 2-5
разів в порівнянні з нормою. Крім того, він перешкоджає перетворенню вітаміну А в його активну форму, процесу, який відбувається в
яєчках. При цьому може розвинутися безпліддя. Більш того, навіть
одноразовий прийом великої дози спиртного викликає таке підвищення рівня кортизолу (гормону кори надниркових залоз), яке достатньо для істотного зниження рівня тестостерону в крові[3, 5].
Отже, алкоголь несе негативний вплив на організм людини,
зокрема на м’язову систему. З особливою обережністю слід вживати
спиртне спортсменам, які прагнуть збільшити приріст м’язів.
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ПРИРОДНІ ФАКТОРИ ЗДОРОВ’Я
Вакуленко Я.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Здоров’я – це стан повного фізичного,психічного і соціального
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів.
Вітчизняними і зарубіжними вченими встановлено, що на здоров'я людини впливає ряд факторів, згрупованих певним чином.
Встановлено, що здоров'я людини на 20% залежить від стану довкілля. Це означає, що у людей, котрі проживають в екологічно чистій
місцевості, здоров'я може бути кращим,ніж у людей, які живуть в
екологічно забрудненій місцевості. Наприклад, мешканці сільських
регіонів дихають чистішим повітрям порівняно з міськими жителями,
котрі вимушені дихати повітрям, забрудненим вихлопними газами
машин і шкідливими відходами підприємств. Відходи промислових
підприємств потрапляють до навколишнього середовища, забруднюючи повітря, воду, грунт, на якому ростуть плодові культури, трав'янисті рослини, що є їжею не тільки для людини, але й для тварин, у
тому числі й домашніх. Тому часто людина споживає екологічно забруднені продукти, що негативно позначається на стані її здоров'я.
До іншої групи факторів (20%) належить генетичний фактор
(спадковість). Відомо, що у батьків, які ведуть здоровий спосіб життя,
є всі передумови для народження здорових дітей. Також доведено,
що передумови негативної спадковості можна частково чи повністю
усунути, дотримуючись здорового способу життя. Наприклад, учні,
котрі мають несприятливу спадковість із короткозорості та ще й готують уроки при слабкому освітленні, близько розташовують книгу під
час читання, довго дивляться телепередачі,створюють умови для
розвитку та закріплення аномальної короткозорості.
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Але школярі, котрі мають несприятливу спадковість із короткозорості, яка ще не виявилась, можуть запобігти погіршенню зору,
якщо будуть дотримуватись правил гігієни зору, режиму дня, достатньо приділяти увагу фізичним вправам та раціональному харчуванню.
Хоча питаннями збереження та зміцнення здоров'я займається система охорони здоров'я, учені-спеціалісти стверджують, що здоров'я
людини залежить від неї лише на 10 %. До функцій системи охорони
здоров'я відносять професійну діагностику захворювань, висококваліфіковане лікування хворих, ефективність лікарських препаратів,
профілактичну роботу лікарів щодо попередження захворювань.
На 50% здоров'я людини (отже, суспільства в цілому) залежить
від способу її життя. Умови, в яких перебуває індивід, визначаються
рядом характеристик місця його проживання (наприклад, сільська чи
міська місцевість, ступінь озеленення, розташування поблизу промислового підприємства чи віддалік нього і т.п.). Спосіб життя визначається, наприклад, тим, як людина харчується, чи має шкідливі звички, чи займається фізичними вправами і спортом, чи вдосталь часу
перебуває на свіжому повітрі, як проводить вихідні дні. чи дотримується режиму роботи, навчання і відпочинку. У наш час учені вважають, що на Землі є різноманітні системи енергетичне поляризованих
ліній, смуг, зон. Вони стверджують, що глобальна каркасна сітка
Землі не є структурним утворенням, а має енергопольову природу і
становить собою силові лінії, площини,енергетичні вузли, випромінювання. Кожна комірка цієї сітки складається з двох смуг -ліній, одна з
яких спрямована на північ-південь (2м), а друга– на схід-захід (2,5
м).Від поверхні Землі смуги решітчастої сітки спрямовані вертикально
вгору як площини, утворені різного роду електромагнітними полями,
що виникають у результаті електромагнітних процесів, які здійснюються між Землею й іоносферою. Смуги решітчастої сітки мають різну
інтенсивність випромінювання. Точки перехрещення (перехрестів)
ліній, смуг глобальної сітки є локальними ділянками (10 м х 10 м; 10
смх 20 см; 20 cm x 20 см), що чинять сильний вплив на кожну людину, котраперебуває у сфері діяльності. Спеціалісти стверджують, що
через кожні 10 м у решітчастій сітці виникають смуги посиленої інтенсивності, а між ними, у свою чергу, через 5 м виникають проміжні
смуги з меншою інтенсивністю. Поряд із патогенними зонами існують
геомагнітні зони, що позитивно впливають на здоров'я людини. Ці
зони також утворюють упорядковану орієнтовану сітку з відстанню
між смугами 75–100 метрів. Не випадково у місцях перетину геомагнітної сітки розташовуються культові споруди –храми, святі місця, мегалітичні споруди. Ширина смуг геомагнітної сітки коливається і складає 10–30–50 метрів. У кожній із них є три двометрові смуги і п'ять
ущільнених смуг завширшки 0,5 – 1 метр. Ці зони випромінюють електромагнітні хвилі, які можуть вимірюватися біолокаційним методом.
Геомагнітні зони, що мають цілющу дію, знайдені в Києві (Старокиївська гора, місце, де розташована Андріївська церква, Володимирська
гірка), на острові Валаам на Ладозькому озері, у Троїце-Сергіїєвій
лаврі поблизу м.Загорська Московської обл. (Росія), у районах Карлових Вар (Чехія) та інших місцях.
Визначено, що на автошляхах наявність геопатогенних зон
створює підвищену аварійність, оскільки навіть короткочасне перебування водія в цій зоні спричиняє своєрідний стрес. Ученими встанов-
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лено, що геопатогенні зони становлять особливу небезпеку для здоров'я людини, оскільки тривале перебування в них провокує тяжкі
хронічні захворювання, призводить до виникнення злоякісних пухлин.
Освоєння природного простору людиною призводить до того,
що людина, втручаючись у кругообіги речовини та енергії в біосфері,
порушує функціонування механізмів підтримки динамічної рівноваги
між її складовими частинами і тим самим шкодить собі.. Якщо на ранніх етапах існування суспільства природа була здатною справлятись з
цими порушеннями за допомогою своїх традиційних методів встановлення рівноваги, то з наростанням об'єму знань людства, а разом з
тим і сукупної продуктивної сили, їй стає все тяжче робити це без
серйозних наслідків для існування самої біосфери.
Біосфера почала швидко втрачати здатність до відтворення
своїх основних функцій, вона «не встигає» переробляти результати
людської діяльності.
Людина також створила багато таких речовин, які не існували
в природі до неї і для яких вона не виробила способів та механізмів
утилізації.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВИЙ
СПОСІБ ЖИТТЯ»
Вилупко Я.Т.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кожна нормальна людина прагне прожити своє життя довго і
щасливо. Але чи все ми робимо для цього? Якщо проаналізувати "кожен крок" нашого типового дня, то, швидше за все, все йде з "точністю до навпаки".
Що таке здоровий спосіб життя? Під здоровим способом життя
розуміється оптимальний режим роботи і відпочинку, збалансоване
харчування, достатня рухова активність, дотримання правил особистої гігієни, загартовування, відсутність згубних звичок, любов до людей, позитивне сприйняття життя. Здоровий спосіб життя дозволяє
бути до старості здоровим психічно, морально і фізично.
Кілька порад для тих, хто хоче вести здоровий спосіб життя і
прожити довге життя:
− визначте, що Ваш життєвий принцип здоровий спосіб життя, і точно його дотримуйтеся;
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−

турбуйтесь про здоров'я починаючи з молодості, є багато
хвороб, які проявляються з роками, хоча їх коріння в дитинстві;
− при великих проблемах зі здоров'ям починайте періодично
проходити диспансеризацію;
− у житті дотримуйтесь принципу середньої лінії;
− будьте завжди доброзичливим, тихим та розумним,
дратівливість і сум шкодять серцево-судинній і нервовій системі;
− не тримайте образи, вчіться прощати;
− пам'ятайте, що сім'я і близькі друзі унікальна цінність і головне у Вашому житті;
− виберіть спосіб заробляти гроші на життя, який Вам цікавий
і викликає матеріальне і моральне задоволення;
− займайтеся фізичною працею або фітнесом, намагаючись
проводити максимально багато часу під відкритим небом;
− майте активний відпочинок, відсутність рухів полегшує виникнення деяких хвороб;
− спіть 7,5 годин на день (5 стандартних 1,5-годинних циклів
сновидіння), відпочинок відновлює життєву силу і часто
лікує краще від будь-яких ліків;
− не паліть, особливо не намагайтеся сховатися від життєвих
перешкод у світ алкогольного або наркотичного сп'яніння;
− знайдіть час для хобі, воно допомагає розслабитися і робить життя різноманітнішим;
− не піддавайтеся нудьзі і не дозволяйте собі падати духом.
Складові ЗСЖ містять різноманітні елементи, що стосуються
усіх сфер здоров`я - фізичної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші з них - харчування (в тому числі споживання якісної питної
води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів,
вуглеводів, спеціальних продуктів і харчових добавок), побут (якість
житла, умови для пасивного і активного відпочинку, рівень психічної і
фізичної безпеки на території життєдіяльності), умови праці (безпека
не тільки у фізичному, а й психічному аспекті, наявність стимулів і
умов професійного розвитку), рухова активність (фізична культура і
спорт, використання засобів різноманітних систем оздоровлення,
спрямованих на підвищення рівня фізичного розвитку, його підтримку, відновлення сил після фізичних і психічних навантажень).
Харчування. Показовим чинником здорового способу життя є
структура (якісний склад) продуктів харчування, що вживаються в
повсякденному режимі. Уявлення про ці показники дають відповідні
індикатори, структуровані за кількістю вживання продуктів в часі і
ступенем їх користі для організму. Будь-яка жива клітина потребує
поповнення матеріалів, що входять до її складу. Для підтримки здорового способу життя необхідно, щоб витрати цілком покривалися їжею.
Цілком природно, що харчування людини повинне включати компоненти, які входять до складу її організму, тобто білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали та вода. Так як витрата цих матеріалів залежить від ряду чинників: віку, виду праці, навколишнього середовища
та стану самої людини, то необхідно мати уявлення про значення
окремих матеріалів і потреби в них для бездоганного харчування та
здорового способу життя.
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Шкідливі звички. Питома вага шкідливих звичок (паління, вживання алкоголю, наркотиків, інших хімічних речовин) у комплексі
впливів, що визначають спосіб життя, надзвичайно суттєва. Саме
тому цей аспект опитування містить велику кількість індикаторів, які
досить повно відбивають спектр проблеми - причини не паління,
віковий і кількісний зріз тих, хто палить, паління в оточенні, віковий,
кількісний і якісний ознаки вживання алкоголю, віковий і структурний
аналіз наркотизації, ступінь поінформованості і усвідомлення шкоди
подібних звичок.
Повсякденні правила
Що таке здоровий спосіб життя? Це і певні правила, яких потрібно дотримуватися. Виберіть пункти, які Вам найбільше підходять, і
виконуйте їх кожен день:
1. Займайтеся фізичною культурою хоча б 30 хв. на день. А
якщо у Вас і на це немає часу, то виконуйте піші прогулянки. Їдете
додому на автобусі, вийдіть на зупинку раніше. Їздите на машині, тоді
піднімайтеся на свій поверх без ліфта. Намагайтеся більше рухатися.
2. Раціонально харчуйтеся. Їжте більше їжі, що містить клітковину і цільні зерна, і менше - їжу, що містить цукор і приготовлену з
пшеничного борошна. Не забувайте про овочі та фрукти. Готуйте їжу
на рослинному маслі, зменшіть споживання тваринного жиру.
3. Уникайте надмірної ваги, не вечеряйте пізніше 6-ї години
вечора. Харчуйтеся не рідше 3-ох разів на день.
4. Протягом дня пийте більше рідини. До того ж це добре позначається на стані шкіри, дозволяючи продовжити її молодість.
5. При приготуванні їжі використовуйте низькі температурні
режими і готуйте короткий час. Це дозволить зберегти в їжі корисні
вітаміни.
6. Дотримуйтеся режиму дня. Лягайте та вставайте в один і той
же час. Це найпростіша порада виглядати красивим та здоровим.
7. Будьте психологічно врівноважені. Не нервуйте, адже нервові клітини не відновлюються. Хоча, кажуть, відновлюються, але
дуже-дуже повільно. Так що знаходите скрізь позитивні моменти.
8. Гартуйте свій організм. Найкраще допомагає контрастний
душ - тепла і прохолодна водичка. Не тільки корисно, а й допомагає
прокинутися.
9. І звичайно не куріть, не зловживайте алкоголем та іншими
шкідливими звичками. Адже це основні чинники, що погіршують здоров'я.
10. Частіше гуляйте у парку, на свіжому повітрі, подалі від автомобілів та інших забруднювачів повітря.
11. Творіть добро. Адже на добро відповідають добром. Воно
обов'язково до Вас повернеться у вигляді гарного самопочуття та
настрою.
Таким чином, бережіть себе та найцінніше що у Вас є - Ваше
здоров'я.
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ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВАКЦИНАЦІЇ
Гадючка І.В., Сенька Є.О., Шовкопляс В.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка

Етичні проблеми, пов'язані з вакцинацією, виникли перед людством ще за часів Е. Дженнера, який у 1796 р. після тривалих сумнівів зважився випро¬бувати своє теоретичне припущення, щодо захисту від природньої віспи перехворілих на коров'ячу віспу на 8-річній
дитині. Незважаючи на те, що вже минуло понад 200 років, а вакцинацію визнано як одне з найважливіших досягнень людства та найефективніший профілактичний засіб, активісти антивакцинальної кампанії продовжують звинувачувати Дженнера в антигуманності та в тих
глобальних, як біологічних, так і соціальних "негативних" наслідках,
які натепер намагаються приписати імунопрофілактиці (аутизм, соматичні захворювання, порушення прав людини тощо). Навіть вигадали
термін "вакциноз", який називають "чумою 21-го сторіччя" та застосовують у контексті з інфекційними хворобами. [3]
З кожним роком збільшується кількість як інфекційних, так і
соматичних хвороб, що розвиваються внаслідок інфікування людини
інфекційними агентами, для яких існують засоби специфічної профілактики. Застосування інноваційних технологій при виготовленні
вакцинних препаратів (атенуйовані, інактивовані, рекомбінантні,
віросомальні вакцини), зокрема перещеплювальних клітинних культур для виробництва вірусних вакцин, штамів бактерій та дріжджів,
які є продуцентами протективних антигенів при отриманні рекомбінантних вакцин, спрямовано на підвищення безпечності вакцинопрофілактики та її ефективності. Однак окремих випадків післявакцинальних реакцій, які є короткочасними та минають без негативних наслідків для організму реципієнта вакцини, та ускладнень, які зустрічаються надзвичайно рідко, не можна уникнути, що спостерігається і при
застосування будь-яких лікарських засобів. Прикладом може бути
вакциноасоційований паралітичний поліомієліт (ВАПП), ймовірність
виникнення якого становить 1 випадок на 1-10 млн. використаних
доз вакцини, і який призводить до такого ж ступеня інвалідності захворілого, як і захворювання, що викликане "диким" поліовірусом. У
той же час, лише за рахунок широкомасштабного застосування живої
поліомієлітної вакцини 3 регіони ВОЗ вдалося сертифікувати як такі,
що вільні від циркуляції "дикого" поліовірусу, та щорічно попереджати понад 350 тис. випадків паралітичного поліомієліту. Однак на фоні
припинення циркуляції "дикого" поліовірусу кожний випадок ВАПП
має розглядатися як надзвичайна ситуація, яка лягає фізичним, моральним, економічним тягарем на хворого, його родину, суспільство
загалом. [2]
Розробка і виготовлення сучасних вакцин виробляється відповідно до високих вимог до їхньої якості, у першу чергу, нешкідливості
для щеплених. Звичайно такі вимоги ґрунтуються на рекомендаціях
Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, що залучає для їхнього
складання самих авторитетних фахівців з різних країн світу. Ідеальною вакциною міг би вважатися препарат, що відповідав би наступним вимогам:
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- повністю нешкідливий для щеплених, а у випадку живих вакцин і для людей, до яких вакцинний мікроорганізм потрапляє в результаті контактів із щепленими;
− здатний викликати стійкий імунітет після мінімальної кількості уведень (не більш трьох);
− може вводитися в організм способом, що виключає парентеральні маніпуляції, наприклад, нанесенням на слизуваті
оболонки;
− достатньо стабільний, щоб не допустити погіршення властивостей вакцини при транспортуванні і збереженні в умовах прищеплювального пункту;
− недорогий, щоб ціна не перешкоджала б масовому застосуванню вакцини. [1]
Окремого обговорення потребує питання морального стану медичних працівників, причетних до вакцинації такої дитини. Такі випадки сприяють формуванню негативного ставлення населення до вакцинації (у тому числі до медичних працівників, що займаються цією
проблемою), збільшенню кількості відмов від щеплень. Зазначене, у
свою чергу, призводить до накопичення прошарку сприйнятливих
осіб та виникнення епідемічних спалахів, етіологічно пов'язаних з
"диким" поліовірусом, завезеним з ендемічної території, що в даний
час спостерігається в Таджикистані.
В Україні з метою профілактики ВАПП до календаря щеплень
для вакцинального комплексу введено інактивовану поліомієлітну
вакцину. Реєстрації кожної нової вакцини передують спочатку доклінічні дослідження, потім 3 фази клінічних досліджень. Останні проводяться за участю волонтерів з обов'язковою їх письмовою згодою та
дозволом етичної комісії. При призначенні вакцини вагітним та іншим
особам з декретованих груп у кожному окремому випадку необхідно
оцінити ймовірні ризик/користь від прийому препарату. Введенню до
календаря щеплень тієї чи іншої вакцини (особливо тих, що входять
до розділу "щеплення за віком") передують розрахунки щодо визначення економічної ефективності такого заходу. В окремих випадках
вирішується питання про проведення кампаній масової імунізації,
спрямованих на припинення епідемічного спалаху та циркуляції збудника. У зв'язку з використанням великого обсягу доз за короткий
проміжок часу зростає в цей період і кількість післявакцинальних
реакцій, ускладнень та несприятливих подій, що співпадають у часі з
вакцинацією. Зазначене потребує постійної співпраці із засобами
масової інформації, медичною спільнотою та індивідуального підходу
до кожного реципієнта вакцини [4].
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«НЕБЕЗПЕЧНА ЧИСТОТА». ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ ПОБУТОВОЇ
ХІМІЇ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Ганіч Д.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Доба нових технологій допомогла людству спростити виконання хатньої роботи. Тепер практично в кожному домі миють посуд спеціальним засобом, а голову - шампунем. При цьому мало хто замислюється, що полегшуючи собі життя, ми ставимо під загрозу свій організм.
Сьогодні, зайшовши практично в будь-який магазин, ми бачимо полиці, заставлені побутовою хімією на будь-який смак. Саме так,
адже чого тільки в них не додають, щоб запах мийного засобу був не
таким їдким. Але така привабливість оманлива, адже всередині пляшки з побутовою хімією – небезпека.
Часто люди навіть не підозрюють, яка величезна кількість небезпечних токсинів, коли-небудь створених, знаходяться безпосередньо у нас удома : на кухні, у ванні, в кімнатах. Мета цієї статті не
злякати вас, але дати можливість усвідомити шкідливий вплив побутової хімії і створити чистий і здоровий будинок для вас, вашої сім`ї і
ваших домашніх улюбленців. Особливу увагу слід звернути на дитячі
пральні порошки та інші миючі засоби для дітей, що стоять на полицях магазинів [5].
Всі мийні засоби зроблено на основі окислювачів, перекисних
речовин та таких, що містять хлор. Останні, в основному, входять до
складу відбілювачів і можуть завдати організму серйозної шкоди.
Хлор призводить до захворювань серцево-судинної системи, сприяє
виникненню атеросклерозу, гіпертонії, різних алергічних реакцій. Він
руйнує білки в організмі людини, негативно впливає на волосся і
шкіру людини, підвищує ризик захворювання раком. Хоча хлор міститься в побутовій хімії в малих кількостях, але все таки він шкодить
з кожним разом, коли використовуються засоби з ним, і навіть тоді,
коли ці засоби не використовуються - хлор вивітрюється і усі, хто
знаходиться поруч, постійно його вдихають.
Якщо у вашому домі є мийні засоби і пральні порошки, що містять аніонні активні речовини, які власне кажучи і справляються з
брудом, то від них краще відмовитися. В більшості випадків вони
викликають порушення імунітету, а також вражають нирки, серце,
печінку і легені. Найстрашніше, що ПАР здатні накопичуватися в органах і цьому сприяють фосфати, так як вони посилюють проникнення ПАР через шкіру і сприяють накопиченню цих речовин на волокнах
тканин. Навіть 10-кратне полоскання в гарячій воді повністю не звільняє від хімікатів. Найсильніше утримують речовини вовняні, напівшерстяні і бавовняні тканини (дитячі!). Небезпечні концентрації ПАР
зберігаються до чотирьох діб. Так створюється вогнище постійної
інтоксикації усередині самого організму [1].
Один з найнебезпечніших видів побутової хімії - засоби для
миття посуду. Вони не особливо токсичні, але постійно (а точніше, по
декілька разів на день!) потрапляють в їжу з "чистих" тарілок. Небезпека полягає в тому, що після того, як ви помили посуд спеціальним
засобом, повністю змити хімікати, які на ньому залишилися, практично неможливо. Тому варто подумати перед тим, як добре намилити
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чергову тарілку, бо хоча ви й змиєте жир та залишки їжі, а от їсти з
неї після цього стане небезпечно.
Значно ушкодити здоров'я також можуть поліролі та засоби для
миття вікон. Оскільки останні містять нашатирний спирт, то призводять до алергічних реакцій, а також захворювань дихальних шляхів.
Поліролі, в свою чергу, можуть викликати короткочасну втрату зору, і
навіть серйозні розлади нервової системи. Особливо небезпечні вони
для вагітних, бо провокують вроджені дефекти у майбутньої дитини
[4].
Кількість людей, що мають алергію на побутову хімію, збільшується з кожним днем. Звичайно, її щоденне використання може бути
небезпечним для людини. Але тут все залежить від кількості і частоти
застосування, а також від стану організму. Якщо людина схильна до
алергії або має якесь захворювання шкіри, то від мийних засобів бажано відмовитися.
Намагайтеся не використовувати в побуті засоби, що містять
фтор, аміак, ацетон, формальдегід, фенол. Робіть прибирання або
мийте посуд тільки у спеціальних гумових рукавичках, це захистить
шкіру рук від попадання хімікатів. До того ж, купуйте побутову хімію
з поміткою "для чутливої шкіри". Після використання спеціального
засобу посуд потрібно якомога довше полоскати і обов'язково в гарячій воді. Добре помити потрібно і руки. Якомога менше застосовуйте в
господарстві всілякі порошкові засоби і аерозолі, надавайте перевагу
гелям. Стежте за тим, щоб посуд з миючими засобами був щільно
закритим. Як можна частіше провітрюйте приміщення. Не користуйтеся одним видом побутової хімії тривалий час, періодично міняйте засоби. Вибирайте косметичні засоби, що слабо піняться [3].
При купівлі побутової хімії, в першу чергу, варто звернути увагу на самого виробника. Краще купувати товари тих компаній, продукція яких пройшла сертифікацію, схвалена організаціями, відповідальними за здоров`я і екологію. Також компанія має бути на ринку не
перший рік, щоб засвідчити якість своєї продукції. Добре, якщо миючі
засоби мають натуральні інгредієнти. Прагніть купувати продукцію не
з рук, чим ви значно убезпечите себе від підробок [2].
Отже, заради свого здоров`я, своїх близьких і усієї нашої планети, краще, по можливості, замінювати побутову хімію менш небезпечними аналогами - господарське мило, сода, оцет, вода, врештірешт. Альтернатив побутової хімії існує на усі випадки життя у великій кількості. Адже практично уся побутова хімія, що пропонується
зараз - не розщеплюється в природі. Це означає, що змитий сьогодні
в каналізацію пральний порошок або засіб для миття посуду будуть,
ймовірно, присутні в наших річках, морях і океанах багато років. З
цієї причини погіршується якість питної води, страждають водні жителі нашої планети, зменшується кількість безпечних для купання пляжів, морепродукти стають небезпечними при їх вживанні [6].
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СКЛАДОВІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Голуб Т.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Під здоровим способом життя розуміється оптимальний режим
роботи і відпочинку, збалансоване харчування, достатня рухова активність, дотримання правил особистої гігієни, загартовування, відсутність згубних звичок, любов до людей, позитивне сприйняття життя.
Здоровий спосіб життя дозволяє бути до старості здоровим психічно,
морально і фізично [1].
Кілька порад для тих, хто хоче вести здоровий спосіб життя і
прожити довге життя:
− визначте, що Ваш життєвий принцип здоровий спосіб життя, і точно його дотримуйтеся;
− турбуйтесь про здоров'я починаючи з молодості, є багато
хвороб, які проявляються з роками, хоча їх коріння в дитинстві;
− при великих проблемах зі здоров'ям починайте періодично
проходити диспансеризацію;
− у житті дотримуйтесь принципу середньої лінії;
− будьте завжди доброзичливим, тихим та розумним,
дратівливість і сум'яття шкодять серцево-судинній і нервовій системі;
− не тримайте образи, вчіться прощати;
− пам'ятайте, що сім'я і близькі друзі унікальна цінність і головне у Вашому житті;
− виберіть спосіб заробляти гроші на життя, який Вам цікавий
і викликає і матеріальне і моральне задоволення;
− займайтеся фізичною працею або фітнесом, намагаючись
проводити максимально багато часу під відкритим небом;
− майте активний відпочинок, відсутність рухів полегшує виникнення деяких хвороб;
− спіть 7,5 годин на день (5 стандартних 1, 5-годинних циклів
сновидіння), відпочинок відновлює життєву силу і часто
лікує краще від будь-яких ліків;
− не паліть, особливо не намагайтеся сховатися від життєвих
перешкод у світ алкогольного або наркотичного сп'яніння;
− знайдіть час для хобі, воно допомагає розслабитися і робить життя різноманітнішим;
− не піддавайтеся нудьзі і не дозволяйте собі падати духом [
2 ].
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Напевне ні в кого немає сумніву в тому, що здоровий спосіб
життя сприяє успіху. Всі ми від народження отримуємо певний генетичний набір, який повинен забезпечити досягнення максимально
можливих для нього життєвих цілей. Але реалізувати ці можливості на
практиці і досягти свого життєвого піку навіть в ідеальних життєвих
умовах можуть тільки здорові люди, яких серед тих, хто веде здоровий спосіб життя, істотно більше.
Здоров'я досить багатогранна категорія. За визначенням Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, під здоров'ям розуміють "стан
повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки
відсутність хвороби".
Лікарі розглядають, крім усього іншого, відокремлені категорії
здоров'я: фізичне здоров'я, психічне здоров'я, моральне здоров'я,
сексуальне здоров'я, здоров'я чоловіків, жіноче здоров'я, здоров'я
дитини [ 4 ].
Якщо тіло здорове, але немає відчуття радості і повноти життя,
то це вже хвороба. На життєвому шляху людина взаємодіє з природою безперервно: дихає, контактує з людьми, пересувається, випромінює і поглинає енергію, впливає на навколишнє середовище і так
далі. Більшість сьогоднішніх учених визначають поняття здоров'я як
здатність людини до оптимального функціонування в навколишньому
середовищі.
Самопочуття конкретної людини - це результат взаємодії її організму з притаманними йому генетичними особливостями і навколишнім середовищем. Ця взаємодія змінюється повільно або сильно у бік
поліпшення або погіршення в залежності від діючих умов і того, як
людина компенсує негативний вплив. Суб'єктивні і об'єктивні показники здоров'я мають відмінності. До суб'єктивних показників відносяться показники самопочуття, працездатності, організованості, апетиту, настрою, співрозмірності реакції на те, що відбувається. Об'єктивні показники самопочуття пов'язані з антропометричними вимірюваннями (маса тіла, зріст, окружність грудної клітки, шиї, плеча, стегна, гомілки, живота), частота дихання, життєва потужність легень,
пульс, артеріальний кров'яний тиск. Крім усього іншого, сьогоднішня
медицина в арсеналі має достатнє число об'єктивних методів діагностики самопочуття. Незважаючи на комплексне наближення до визначення здоров'я, на практиці про здоров'я, як і раніше судять за наявністю або відсутністю хвороби організму або психіки. Дійсно, між
здоров'ям і хворобою маса проміжних станів, у яких знаходяться відповідно до даних ВОЗ 80% мешканців земної кулі [ 3 ].
Якщо Ви хочете схилити чашу ваг здоров'я в сприятливу сторону, реалізувати закладені в Вас колосальні життєві можливості,
досягти того піку, який визначений батьківськими генами, то це можливо лише при здоровому способі життя.
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ПРИРОДНІ ФАКТОРИ ЗДОРОВ’Я
Горліковська А.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Вітчизняними і зарубіжними вченими встановлено, що на здоров'я людини впливає ряд факторів, згрупованих певним чином.
Встановлено, що здоров'я людини на 20% залежить від стану довкілля. Це означає, що у людей, котрі проживають в екологічно чистій
місцевості, здоров'я може бути кращим, ніж у людей, які живуть в
екологічно забрудненій місцевості. Наприклад, мешканці сільських
регіонів дихають чистішим повітрям порівняно з міськими жителями,
котрі вимушені дихати повітрям, забрудненим вихлопними газами
машин і шкідливими відходами підприємств. Відходи промислових
підприємств потрапляють до навколишнього середовища, забруднюючи повітря, воду, грунт, на якому ростуть плодові культури, трав'янисті рослини, що є їжею не тільки для людини, але й для тварин, у
тому числі й домашніх. Тому часто людина споживає екологічно забруднені продукти, що негативно позначається на стані її здоров'я.
[1]
До іншої групи факторів (20%) належить генетичний фактор
(спадковість). Відомо, що у батьків, які ведуть здоровий спосіб життя,
є всі передумови для народження здорових дітей. Також доведено,
що передумови негативної спадковості можна частково чи повністю
усунути, дотримуючись здорового способу життя. Наприклад, учні,
котрі мають несприятливу спадковість із короткозорості та ще й готують уроки при слабкому освітленні, близько розташовують книгу під
час читання, довго дивляться телепередачі, створюють умови для
розвитку та закріплення аномальної короткозорості [1].
Але школярі, котрі мають несприятливу спадковість із короткозорості, яка ще не виявилась, можуть запобігти погіршенню зору,
якщо будуть дотримуватись правил гігієни зору, режиму дня, достатньо приділяти увагу фізичним вправам та раціональному харчуванню.
Хоча питаннями збереження та зміцнення здоров'я займається
система охорони здоров'я, учені-спеціалісти стверджують, що здоров'я людини залежить від неї лише на 10 %. До функцій системи охорони здоров'я відносять професійну діагностику захворювань, висококваліфіковане лікування хворих, ефективність лікарських препаратів, профілактичну роботу лікарів щодо попередження захворювань
[2].
На 50% здоров'я людини (отже, суспільства в цілому) залежить
від способу її життя. Умови, в яких перебуває індивід, визначаються
рядом характеристик місця його проживання (наприклад, сільська чи
міська місцевість, ступінь озеленення, розташування поблизу промислового підприємства чи віддалік нього і т.п.). Спосіб життя визначається, наприклад, тим, як людина харчується, чи має шкідливі звички, чи займається фізичними вправами і спортом, чи вдосталь часу
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перебуває на свіжому повітрі, як проводить вихідні дні. чи дотримується режиму роботи, навчання і відпочинку [3].
Це один із прикладів, які демонструють необхідність вивчення
валеології – предмета, що сприяє формуванню знань, умінь і навичок,
необхідних для дотримання здорового способу життя [1].
Ви ознайомились із загальною класифікацією факторів здоров'я. Вона є певним орієнтиром і потребує корекції. Кожен регіон має
свої орієнтиром і потребує корекції. Кожен регіон має свої особливості, і в родині на перший план виступають ті чи інші групи факторів
здоров'я, але їх необхідно знати і брати до уваги у своєму житті. І не
можна не враховувати, що за будь-якого випадку 50% вашого здоров'я залежить від способу життя, тобто в буквальному розумінні знаходиться у ваших руках.[3]
Необхідно завжди пам'ятати, що людина – дитя Природи, народжене в її лоні, залежить від неї та тісними узами пов'язане з нею.
Людина, як і все живе на нашій планеті, перебуває під постійним впливом різних параметрів навколишнього середовища, зокрема
електромагнітних випромінювань Землі, які багато в чому визначають
життєдіяльність організму.
Поряд із позитивними, тобто корисними, випромінюваннями
навколишнього середовища (природи, живих організмів) і випромінюваннями космосу існують випромінювання, що негативно впливають
на здоров'я людини. Це електромагнітні випромінювання геопатогенних зон Землі.
Ознайомившись із матеріалами цієї теми, ви довідаєтесь про
походження земного випромінювання, про його вплив на людину та
про методику виявлення геопатогенних зон Землі. Ви також навчитесь визначати решітчасту сітку електромагнітних випромінювань
Землі, що йдуть вертикально вгору як площини, оволодієте способами
певної міри захисту організму від негативних впливів земного випромінювання.
З курсу фізики ви вже знаєте, що людина постійно перебуває в
полі природних електромагнітних хвиль, які надходять із космосу та
випромінюються Землею, а також штучно створюваних людиною джерел цих хвиль (теплотраси, мережі електропередачі, водопроводи
тощо.
Геопатогенна зона (від грец. ge – Земля, pathos – страждання і
походження, що означає – страждання, що походять від Землі) – зона
Землі, яка характеризується геофізичною аномалією (зона подразнення) і негативним впливом, земного випромінювання на організм
людини.
Геопатогенні зони – це локальні геофізичні аномалії різного
походження. Вплив геопатогенних зон на організм людини під час її
тривалого перебування в місцях їхньої дії вивчає наука геопатія.
Основними причинами виникнення геопатогенних зон є поява
геологічних розломів, перетин підземних водних потоків, положення
(перехрест) ліній так званих глобальних сіток, утворення штучного
походження, зумовлені діяльністю людини, – електротелевізійні й
телефонні мережі, тепло- і водоканалізаційні комунікації, технічні
споруди різного роду, а також поєднання зазначених вище факторів.
Вивченням сутності геопатогенних зон, їхнього впливу на рослинний і тваринний світ займаються фізики, геофізики, медики, спе-
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ціалісти в галузі електроніки, геологи, лікарі, а також багато інших
спеціалістів.
На сьогодні всі вони дійшли певних висновків: геопатогенні зони є реальним геофізичним явищем, яке полягає в зміні геофізичних
параметрів середовища (геомагнітного поля, електропровідності грунту, електричного потенціалу атмосфери, рівня радіоактивності тощо).
Тривалий час геопатогенні зони визнавались однорідними
структурними ними утвореннями. У наш час учені вважають, що на
Землі є різноманітні системи енергетичне поляризованих ліній, смуг,
зон. Вони стверджують, що глобальна каркасна сітка Землі не є структурним утворенням, а має енергопольову природу і становить собою
силові лінії, площини, енергетичні вузли, випромінювання яких поляризовані. Це правильно, бо на Землі діють магнітні, електричні, гравітаційні й механічні сили космічного походження. Вважають, що глобальна каркасна сітка Землі та її сітки менших розмірів утворюються
під впливом космічних сил за участі земних факторів [4].
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ГІПОДИНАМІЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ
СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Гриньова К.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Науково-технічна революція, з одного боку, полегшила працю
людини, з іншого – призвела до різкого обмеження її рухової активності. З’явилася хвороба XX ст. – гіподинамія, або гіпокінезія, зі всіма
її негативними наслідками.
Гіподинамія (від hypo – під, dynamis – сила) – порушення функцій організму (опорно-рухового апарату, кровообігу, дихання, травлення), яке сталося через обмеження рухової активності, зниження
сили скорочення м'язів.
Медики розглядають гіподинамію як хворобу, фахівці в області
фізіології праці (У.П. Загрядській, 3.Д. Сулімо-Самуйло) вважають її
особливим видом роботи, яка складається з придушення рухової активності і тривалого збереження певної, фіксованої робочої пози [1].
Малорухливий спосіб життя, нераціональне харчування призводять до різних захворювань, про що переконливо свідчать різноманітні дослідження. Зарубіжними вченими В.К. Салтином і П.О. Острандом приводяться дані про те, що при тривалому перебуванні (6 тижнів) здорової людини в ліжку зменшується засвоєння кисню організмом на 33% і в 2 рази знижується здатність переносити фізичні нава-
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нтаження, спостерігається атрофія м’язів. При цьому збільшується
виділення кальцію з сечею, накопичується в організмі фосфор, що
сприяє утворенню каменів у нирках, інфекціям сечового міхура, порушенню обміну речовин, зменшенню об’єму циркулюючої крові [3].
Коли людина більшу частину часу проводить в сидячому положенні, коли їй не вистачає необхідного фізичного навантаження,
м'язи починають слабшати, зменшується витривалість і сила людини,
розвивається вегето-судинна дистонія, порушується обмін речовин.
Гіподинамія з плином часу призводить до змін опорно-рухового апарату: розвивається остеопороз, остеоартроз і остеохондроз. Позначається гіподинамія і на серцево-судинній системі (розвивається артеріальна гіпертонія, ішемічна хвороба серця), на дихальній системі
(хвороби легенів), травній системі (порушення роботи кишечнику).
Порушення в ендокринній системі призводять до ожиріння. При гіподинамії відбувається зниження сили скорочень серця і зменшується
маса тіла. Крім того, порушуються венозні і артеріальні судини, що
призводить до погіршення кровообігу. Можливі також порушення в
обміні білків, вуглеводів і жирів. Погіршується через гіподинамію
робота головного мозку: знижується працездатність людини, її розумова активність, вона швидко стомлюється, відчуває загальну слабкість, страждає безсонням.
Таким чином, дослідження гіподинамії вченими підтвердили її
негативний вплив на організм людини. Вирішенням цієї проблеми
займається геронтологія.
В сучасних умовах найбільш доцільною формою компенсації
дефіциту рухів є фізична культура і спорт. Її основу складають фізичні вправи – особлива форма м’язової діяльності, яку виконують для
всебічного розвитку, укріплення здоров'я, розвитку організму. З метою створення умов для реалізації державної політики у сфері зміцнення здоров'я населення України засобами фізичного виховання,
фізичної культури і спорту та задоволення потреб у поліпшенні здоров'я, фізичному та духовному розвитку, виданий Указ Президента
України № 963/98 від 1 вересня 1998 р. Про затвердження цільової
комплексної програми «Фізичне виховання – здоров'я нації» [4].
Для попередження гіподинамії рекомендують проводити оздоровчі тренування. Вони будуються на основі помірних навантажень, з
урахуванням віку, статі, стану здоров'я, способу життя, фізичної
підготовки і попереднього досвіду занять фізичними вправами.
Рекомендується така організаційна схема оздоровчих тренувань:
− Ранкова гігієнічна гімнастика – 10-20 хв.
− Ходьба на роботу – не менше 20 хв.
− Виробнича гімнастика у робочий час – 10 хв.
− 2-3 фізкультурні паузи по 3-4 хв. протягом робочого дня.
− Ходьба з роботи – 20-30 хв.
− Прогулянка перед сном – 30-60 хв.
− Заняття у групах здоров'я, загальною фізичною підготовкою, спортивних секціях за місцем роботи чи проживання
під керівництвом інструктора 2-3 рази на тиждень [2].
Особи, які розпочинають оздоровчі тренування, повинні попередньо пройти медичний огляд. Вони потребують дотримання певних
правил – систематичності (регулярності занять), поступового підви-
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щення навантажень, їх доступності, різноманітності і індивідуальності
вжитих засобів. Суворе дотримання цих правил – необхідна умова
належного ефекту оздоровчих тренувань, і навпаки, їх порушення –
знижує ефективність занять і нерідко веде до негативних наслідків, із
серйозним порушенням здоров’я.
Отже, основні показники гіподинамії – обмеження рухової активності організму, мале навантаження на м'язи. Для повноцінної
роботи організму необхідна рухова активність, навантаження на
м'язи, насичення киснем. Саме це потрібно організму для стабільної
роботи, і саме це є запорукою гарного самопочуття і міцного здоров’я
людини.
Література
1.
2.
3.
4.

Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова. – К.: Здоров’я, 1998. – 244 с.
Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье / И. И. Брехман – М.: ФиС,
1990. – 212 с.
Вайнер Э. Н. Валеология: Учебник для вузов / Э. Н. Вайнер – 3-е изд. –
М.: Флинта: Наука, 2005. – 156 с.
Валеология. Учение о здоровье, болезни и выздоровлении. В 3-х томах. –
М.: АСТ, 2001. – 421 с.

ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я І ЗАСОБИ ЙОГО ЗМІЦНЕННЯ
Джадан О.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Фізичне здоров’я — стан функціонування організму людини як
живої системи, що характеризується повною її врівноваженістю із
зовнішнім середовищем та відсутністю будь-яких виражених хворобливих змін.
Необхідною умовою здоров’я є його норма. У кожної людини —
своя фізіологічна та патологічна міра відхилення від норми. Норма
набула середньостатистичного (кількісного) виразу, що певною мірою
має суб’єктивний характер. Так, важливі фізіологічні показники здоров’я (наприклад, роботи серця) можуть змінюватись під впливом
сезонних, метеорологічних та інших факторів. Якщо у співвідношенні
двох про-тилежностей — норми та патології переважають елементи
норми, людина залишається практично здоровою.[1]
Стан фізичного здоров’я індивідуума встановлюється за низкою
антропометричних, клінічних, морфофізіологічних, біохімічних та
інших показників з урахуванням статі та віку і залежить від географічних, метеорологічних та соціальних факторів.
Стан здоров’я населення оцінюється за рядом основних комплексних показників: захворюваність, смертність, фізичний розвиток,
непрацездатність, середня тривалість життя тощо.[3]
У ст. 49 Конституції України сказано: «Кожен має право на
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх
громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних
закладах охорони здоров’я медична допомога безкоштовна; існуюча
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мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє
розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.[2]
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.
Спорт є ефективним засобом фізичного виховання. Його цінність визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної
культури серед різних верств населення, і в цьому плані спорт має
міжнародне значення. Але він не зводиться лише до фізичного виховання. Спорт має самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші значення. Це особливо стосується "великого спорту". Крім
того, ряд видів спорту взагалі не є дійовим засобом фізичного виховання або має до нього лише опосередковане відношення (наприклад, шахи). 3 іншого боку, фізичне виховання не може обмежуватись лише спортом, і він не може розглядатись як універсальний засіб
фізичного виховання, тому що ставить підвищені, часто граничні
вимоги до функціональних можливостей організму людей, їх віку,
стану здоров’я і рівня підготовленості.[4]
Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так і у духовній культурі суспільства. Як суспільному явищу йому притаманні
різноманітні соціальні функції.
Визначальною функцією спорту є змагальна функція. Змагальній діяльності у спорті властиве гостре (але не антагоністичне) суперництво, чітка регламентація взаємодії учасників змагань, уніфікація
змагальних дій, умов їх виконання і способів оцінки досягнень. Все це
обумовлено відповідними (локальними, національними, міжнародними) спортивними класифікаціями та правилами змагань.[1]
Безпосередня мета змагальної діяльності в спорті — досягнення
найвищого результату, вираженого в умовних показниках перемоги
над суперником або в інших показниках, прийнятих умовно за критерій досягнень. Змагальна діяльність допомагає виявляти резервні
можливості людини.
Виховна функція передбачає, з одного боку, підвищення ефективності змагальної діяльності, з другого — сприяє всебічному вихованню соціальне активної особистості. Однак, спортивна діяльність
сама по собі бажаного виховного ефекту не забезпечує. Вплив спорту
може мати як позитивний, так і негативний ефект [5].
Функція підвищення фізичної активності передбачає підготовку
до різних видів суспільної діяльності і покликана сприяти всебічному
розвитку людини, удосконалювати й фізичні і духовні здібності, розширювати арсенал життєво важливих рухових умінь, підвищувати їх
надійність у складних умовах.
Оздоровча і рекреаційно-культурна функції спрямовані на зміцнення здоров’я людей, забезпечення активного відпочинку, формування естетичних смаків.
Виробнича функція дозволяє сприяти підвищенню продуктивності праці, через згуртування виробничих колективів, встановлення
сприятливого психологічного мікроклімату, впровадження норм і правил здорового способу життя [2].
По мірі впливу на організм всі види оздоровчої фізичної культури (в залежності від структури рухів) можна розділити на дві великі
групи: вправи циклічного і а циклічного характеру.
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Циклічні вправи - це такі рухові акти, в яких тривалий час постійно повторюється один і той же закінчений руховий цикл. До них
відносяться ходьба, біг, ходьба на лижах, їзда не велосипеді, плавання, веслування. У а циклічних вправах структура рухів не має стереотипного циклу і змінюється в ході їх виконання [4].
До них відносяться гімнастичні і силові вправи, стрибки, метання, спортивна гра, єдиноборства. Аби кличні вправи впливають
переважний чином на функції опорно-рухового апарату, внаслідок
чого підвищуються сила м’язів, швидкість реакції, гнучкість і рухливість в суглобах.
До видів з переважним використанням а циклічних вправ можна віднести гігієнічну і виробничу гімнастику, заняття в групах здоров’я і загальної фізичної підготовки (ЗАЛП), ритмічну і атлетичну
гімнастику, гімнастику за системою «хатха-йога» [5].
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ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Джугань К.А., Василенко А.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Фахівці стверджують, що резерви людського організму використовуються людьми слабко, і тривалість життя вже сьогодні може бути
істотно збільшена. Цифри називаються різні: 120, 150, 400 і більш
років, аж до необмеженого довголіття. Напевно багато хто чув про
людину по імені Поль Брег. Він був ентузіастом і пропагандистом
здорового способу життя. Брег трагічно загинув, катаючи на дошці по
океанічних хвилях, у віці 95 років. До самої смерті він був абсолютно
здоровий. Відзначимо, що ентузіастам здорового способу життя в
минулому були не доступні багато сучасних засобів, що збільшують
тривалість життя. Тому люди, що живуть наприкінці 20-го століття, а
тим більше ті, котрі будуть жити в 21-ом, зможуть домогтися набагато
більших успіхів.
Сучасна геронтологія, наука, яка вивчає проблеми довголіття,
розташувала зараз поруч засоби, що збільшують тривалість життя
лабораторних теплокровних тварин на 60% і більше. Однак важливо
відзначити, що якщо якийсь засіб продовжив життя мишки на 10%
(женьшень), то ефект для людини від цього засобу, швидше за все,
виявиться скромніше (може на 5-7%), тому що людський організм
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вже і так повніше організму миші використовує свої резервні можливості. Крім того, якщо ми припустимо, що використання всіх можливих лікарських препаратів продовжить наше життя на 25 років, і особлива дієта на 20 років, то начебто не можна розраховувати на загальне збільшення тривалості життя в 45 років (можливо на 30-40).
Отже, до дійсного часу відомі всі чи, принаймні, більшість причин, які ведуть наш організм до руйнування і смерті. У теорії учені
вже сьогодні знають, що необхідно робити, щоб жити необмежено
довго. І незабаром, по історичних мірках, теорія дасть свої практичні
плоди!
Здоров'я людини більш ніж на 50%, відповідно до різних джерел залежить від його способу життя. Д. У. Ністрян пише: “Як вважають деякі дослідники, здоров'я людини на 60 % залежить від його
способу життя, на 20 % - від навколишнього середовища і лише на 8
% - від медицини”. За даними ВООЗ, здоров'я людини на 50-55 %
визначається умовами і способом життя, на 25 % - екологічними умовами, на 15-20 % воно обумовлено генетичними факторами і лише на
10-15 % - діяльністю системи охорони здоров'я .
Здавна, ще до виникнення професійної медицини, люди помічали вплив на здоров'я характеру праці, звичок, звичаїв, а також
вірувань, думок, переживань. Відомі медики різних країн звертали
увагу на особливості праці і побуту своїх пацієнтів, погоджуючи з цим
виникнення недуг. Породивши своєю виробничою діяльністю екологічну проблему, стурбований збереженням природи в планетарному
масштабі, людина забуває, що вона частина природи, і свої зусилля
направляє головним чином на збереження і поліпшення навколишнього середовища”. Таким чином, перед людством стоїть задача не
займатися утопічними планами огородження людини від усіх можливих патогенних впливів, а забезпечити його здоров'я в реально існуючих умовах.
Для збереження і відновлення здоров'я недостатньо пасивного
чекання, коли природа організму, раніше чи пізніше зробить свою
справу. Людині самій необхідно робити визначену роботу в даному
напрямку. Але, на жаль, більшості людей цінність здоров'я усвідомлюється тільки тоді, коли виникає серйозна погроза для здоров'я,
воно в значній мірі втрачено, унаслідок чого виникає мотивація вилікувати хворобу, повернути здоров'я. А від позитивної мотивації до
удосконалювання здоров'я в здорових людей явно недостатньо.
У практичній діяльності при визначенні індивідуальних критеріїв і мети здорового способу життя існують два альтернативних підходи. Задачею традиційного підходу є досягнення всіма однакової поведінки, що вважається правильною: відмовлення від паління і вживання алкоголю, підвищення рухової активності, обмеження споживання
їжею, насиченою жирами і повареною сіллю, збереження маси тіла в
границях, що рекомендуються. Ефективність пропаганди здорового
способу життя і масового зміцнення здоров'я оцінюється по числу
осіб, що дотримують рекомендованої поведінки. Але, як показує
практика, захворюваність неминуче виявляється різною при однаковій поведінці людей з різними гено- і фенотипом.
Кожній людині необхідно повірити в те, що вона має всі можливості для посилення власного життєвого потенціалу, підвищення
стійкості до різних хвороботворних, стресогенних факторів . Здійсню-
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вати поступове тренування, а також навчання і виховання різних
органів і систем з метою збільшення його резервних можливостей”.
Отже, здоров'я багато в чому залежить від способу життя, однак,
говорячи про здоровий спосіб життя, у першу чергу мають на увазі
відсутність шкідливих звичок. Це, звичайно, необхідне, але зовсім не
достатня умова. Головне в здоровому способі життя — це активне
створення здоров'я, включаючи всі його компоненти. Таким чином,
поняття здорового способу життя набагато ширше, ніж відсутність
шкідливих звичок, режиму праці і відпочинку, системою харчування,
різні що гартують і розвивають вправи; у нього також входить система відносин до себе, до іншого людині, до життя в цілому, а також
свідомість буття, життєві цілі і цінності і т.д. Отже, для створення
здоров'я необхідно як розширення уявлень про здоров'я і хвороби,
так і уміле використання всього спектра факторів, що впливають на
різні складові здоров'я (фізичну, психічну, соціальну і духовну), оволодіння оздоровчими, загальзміцнювальними, природодоцільними
методами і технологіями, формування установки на здоровий спосіб
життя.
Бажання зберегти міцне здоров'я – важлива соціальна потреба
людини, необхідна умова повноцінного життя, високої творчої активності, щастя. Серед факторів, що негативно впливають на здоров'я,
велике місце займає паління, шкідливу дію якого відзначають не відразу, а поволі, поступово. Проведені численні опитування населення
показали, що багато хто недостатньо знає про шкоду і всі наслідки
паління. Пияцтво – це насамперед розбещеність, особистий порок
людини: безвільність, небажання вважатися з думкою лікарів, громадськості, з даними науки; це – егоїзм, бездушне відношення до
родини, до дітей. Ніяких виправдань немає і не може бути для п'яниць.
Тютюновий дим не тільки вдихається курцем, але і надходить у
навколишнє повітря. Поза затягуванням він в основному створює
умови для пасивного паління. У повітря попадає половина диму плюс
той, що видихає курець. Цілком зрозуміло, що таке повітря забруднене нікотином, окисом вуглецю, аміаком, смолами, бензпиреном, радіоактивними речовинами й іншими шкідливими компонентами. У
приміщенні, де курять, забруднення повітря може збільшитися в 6
разів. Дівчина, що працює у просоченому сигаретним димом повітрі
встановлено, що вона, як би викурює до 20 сигарет щодня. Дружина
інтенсивно курящої людини в добу пасивно викурює 10 – 12 сигарет,
а його діти – 6 – 7. Слід зазначити, що пасивне паління вкрай шкідливе для людей із хронічними захворюваннями легень і серця. деякі
дослідники стверджують, що в нашому 20-му столітті фізичне навантаження зменшилося в 100 разів, в порівнянні з попередніми сторіччями. Якщо як слід розібратися, то можна дійти висновку, що в цьому
твердженні немає або майже немає ніякого перебільшення. Уявіть собі
селянина минулих сторіч. Він, як правило, мав невеликий наділ землі.
Інвентарю і добрив майже ніяких. Проте, часто, йому доводилося
годувати "виводок" з десятка дітей. Багато хто до того ж відпрацьовував панщину. Все це величезне навантаження люди несли на собі
день за днем і все життя. Предки людини випробовували не менші
навантаження. Постійна гонитва за здобиччю, втеча від ворога і т.п.
Звичайно ж фізичне перенапруження не може додати здоров'я, але і
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недолік фізичної активності шкідливий для організму. Істина як завжди лежить десь посередині. Фізичні вправи приводять до виникнення дуже цікавого і корисного ефекту в організмі. Під час навантаження обмін речовин значно швидшає, але після неї - починає сповільнюватися і, нарешті, знижується до рівня нижче за звичний. В цілому
ж у людини, що тренується, обмін речовин повільніший звичного,
організм працює економічніше, а тривалість життя збільшується. Повсякденні навантаження на тренований організм надають помітно
меншу руйнівну дію, що також продовжує життя. Удосконалюється
система ферментів, нормалізується обмін речовин, людина краще
спить і відновлюється після сну, що дуже важливо тренованому організму, збільшується кількість багатих енергією з'єднань, як те АТФ, і
завдяки цьому підвищуються практично всі можливості і здібності.
Зокрема розумові, фізичні, сексуальні.
При виникненні гіподинамії (недолік руху), а також з віком
з'являються негативні зміни в органах дихання. Знижується амплітуда
дихальних рухів. Особливо знижується здібність до глибокого видиху.
У зв'язку з цим зростає об'єм залишкового повітря, що несприятливо
позначається на газообміні в легенях. Життєва місткість легенів також
знижується. Все це призводить до кисневого голодування. У тренованому організмі, навпаки, кількість кисню вища (при тому, що потреба
понижена), а це дуже важливо, оскільки дефіцит кисню породжує
величезне число порушень обміну речовин. Значно зміцнюється імунітет. У спеціальних дослідженнях проведених на людині показано, що
фізичні вправи підвищують імунобіологічні властивості крові і шкіри, а
також стійкість до деяких інфекційних захворювань. Окрім перерахованого, відбувається поліпшення цілого ряду показників: швидкість
рухів може зростати в 1,5 - 2 рази, витривалість - у декілька разів,
сила в 1,5 - 3 рази, хвилинний об'єм крові під час роботи в 2 - 3 рази,
поглинання кисню в 1 хвилину під час роботи - в 1,5 - 2 рази і т.д.
Велике значення фізичних вправ полягає у тому, що вони підвищують стійкість організму по відношенню до дії цілого ряду різних
несприятливих факторів. Наприклад, таких як знижений атмосферний
тиск, перегрів, деякі отрути, радіація і ін.
Від неправильного способу життя, або просто з часом, в організмі можуть накопичуватися шкідливі речовини, так звані шлаки.
Кисле середовище, яке утворюється в організмі під час істотного фізичного навантаження окисляє шлаки до нешкідливих з'єднань, а
потім вони з легкістю виводяться.
Як бачите, благотворний вплив фізичного навантаження на
людський організм справді безмежний! Це і зрозуміло. Адже людина
спочатку була розрахована природою на підвищену рухову активність. Понижена активність веде до багатьох порушень і передчасного
старінню організму!
Звичайно, найбільш ефективні з погляду продовження життя
вправи на витривалість (ходьба, біг, велосипед і т.п.), але для досягнення максимального результату є значення за допомогою тих, що
обтяжать і тренажерів тренувати, і м'язи, адже, як мовилося, м'язова
маса складає близько 40% ваги тіла, і здорова мускулатура нам ніяк
не перешкодить. Тренування м'язів звичайно називається атлетичною
гімнастикою. Якщо Вам необхідно скинути зайву вагу або набрати її,
то атлетична гімнастика тут просто незамінна.
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ХІМІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Дзюбенко Д.А., Рибалка О.Я.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Забруднення довкілля – процес зміни складу і властивостей
однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення стану атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфер [1] .
Одним з найважливіших нормативних показників успішності
природокористування щодо охорони природи є здоров’я людини. Стан
навколишнього середовища і здоров’я людини - тісно пов’язані між
собою явища. Здорове природне середовище сприяє оздоровленню
людського організму. Негативні екологічні явища на певних територіях сприяють виникненню тих чи інших захворювань, зумовлюють
підвищення смертності, скорочення середньої тривалості життя. Здоров’я людини є наслідком взаємодії соціальних та природних факторів. Здоров’я людини це не лише відсутність хвороби. Це також здатність організму швидко адаптуватись до постійно змінюючихся умов
середовища, здатність до оптимальних виконань професійних та інших функцій. Необхідно підкреслити, що здорова людина не здатна
пристосовуватись до будь-яких змін середовища [3].
За даними наукових досліджень вплив факторів навколишнього середовища на здоров’я людини може бути одночасним та тривалої
дії. Більшість факторів в Україні справляють тривалий вплив. Усі забруднювачі навколишнього середовища можна розділити на дві групи
– фізичні і хімічні. До фізичних забруднювачів належать радіоактивне
випромінювання, шум, вібрація, електромагнітна енергія. Хімічні забруднювачі бувають неорганічної та органічної природи – солі важких
металів, кислоти, нітрати і нітрити, феноли, пестициди, детергенти та
багато інших. Реакція організму на забруднення залежить від індивідуальних особливостей: віку, статі, стану здоров’я. Як правило, найбільш уразливими є діти, люди похилого віку та хворі. Накопичуючись
в організмі, хімічні забруднювачі викликають різні порушення: зміну
діяльності ферментативних систем, що регулюють процеси обміну,
порушення нормальної роботи окремих органів і їх систем [1].
Систематичне чи періодичне надходження в організм порівняно
невеликих кількостей токсичних речовин викликає хронічне отруєння. Ознаками хронічного отруєння є порушення нормальної поведінки, звичок. А також поява нейропсихічних відхилень і швидкого
стомлення або відчуття постійної втоми, сонливості чи, навпаки, без-
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соння, апатії, послаблення уваги, розсіяності, сильних коливань
настрою. Біологічно високоактивні хімічні сполуки можуть викликати
ефект віддаленого впливу на здоров’я людини: хронічні запальні
процеси в різних органах, зміни в нервовій системі, відхилення
внутрішньоутробного розвитку плоду, що призводить до різних патологій у новонароджених [2,4].
Джерелами хімічного забруднення довкілля є заводи, фабрики,
гірничо-збагачувальні комбінати рейтинг найбрудніших міст України:
1. Кривий ріг
2. Маріуполь (Донецька область)
3. Бурштин (Івано-Франківська область)
4. Луганськ
5. Зеленодольск (Дніпропетровська область)
6. Курахове (Донецька область)
7. Дебальцеве (Донецька область)
8. Дніпродзержинськ (Дніпропетровська область)
9. Дніпропетровськ
10. Новий Світ (Донецька область)
За даними Держкомстату, минулого року підприємства України
направили 512,7 млн гривень на охорону атмосферного повітря і
клімату. Завдяки цьому вдалося зменшити викиди в атмосферу 32,2
тис тонн шкідливих речовин.
Одними з найбільших забрудників повітря називають автомобілі. Викиди автомобільного транспорту в атмосферу склали 2,3 млн
тонн шкідливих речовин [1].
У ході перетворення людиною навколишнього середовища постійно відбувається процес пристосування до умов навколишнього
середовища, що змінюється, не тільки самої людини, але й збудників
інфекційних хвороб. Збудники хвороб втрачають або змінюють своїх
носіїв, пристосовуються до паразитування на людині, змінюють ареали свого існування. Зростання щільності населення сприяє передачі
збудника хвороби від людини до людини, минаючи всі інші ланки.
Основні причини смертності людей пов’язані з такими сучасними патологіями, хворобами цивілізації, як атеросклероз, гіпертонічна хвороба, ожиріння і діабет, серцево-судинні захворювання, різні види
імунодефіциту, злоякісні новоутворення. Зростає кількість уражень
бронхолегеневої системи, хронічні пневмонії і бронхіти, бронхіальні
астми та ін. Стали частіше зустрічатися випадки розладів психіки,
зростає алкоголізм і наркоманія [3,4].
Антропогенні зміни середовища, його забруднення викликають
еволюцію хвороб і їх збудників. Еволюція інфекційного паразитизму
може відбуватися значно швидше, ніж еволюція середовища. У нових
умовах з’являються нові форми збудників, більше пристосовані до
них. Змінюються темпи розмноження мікроорганізмів. Їх еволюція
викликається також зміною сприйнятливості та стійкості самої людини. Пригнічення імунобіологічних функцій, алергізація і в результаті
зміна реакції організму є наслідком певних негативних впливів навколишнього середовища.
Антропогенні зміни середовища викликають не тільки появу
нових форм і видів збудників, але й змінюють характер протікання
звичайних інфекційних хвороб.
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У результаті забруднення з’являються нові, невідомі раніше
хвороби, викликані хімічними речовинами. Причини їх інколи досить
важко встановити (хвороба Юшо, бериліоз та ін.) [2].
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНЦІВ
Дубина Т.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Найбільшим багатством людини є її відмінне здоров’я, а забезпечує його рухливий, активний спосіб життя і високоякісне харчування.
Культура здоров’я українців почала формуватися ще в первіснообщинному періоді розвитку суспільства. Вже тоді наші предки і
свою трудову діяльність, і відпочинок пов’язували з рухливими ігровими дійствами – все це робило їх витривалішими. Багато вправ та
ігор того часу удосконалили і збагатили новими формами скіфи і сармати. Зокрема, вони велику увагу приділяли стрільбі з луку, а також
були чудовими вершниками, оскільки постійно воювали.
Східні слов’яни із самого народження дитини купали її в настоях та відварах різних трав. Змалку дітлахи ходили босими по землі,
що сприяло загартовуванню. У виховній системі східних слов’ян важливе місце займали ігри, пов’язані з культовими обрядами, які складалися з танців, пісень, з різних ігор – змагань: стрільби з лука, метанні каменів в ціль і на відстань, бігу тощо. Щоб перемогти в такому
змаганні, потрібно постійно тренуватися, розвивати спритність, мати
міцне здоров’я [1].
У Київській Русі (IX – XIII ст.) українці бережно зберігали традиційні і розробляли нові форми свого фізичного удосконалення.
Володимир Мономах у своєму збірнику «Повчання дітей» звертав
увагу вчителів на важливість всебічного фізичного розвитку дітей,
що, на його думку, позитивно вплине на розумове і моральне виховання підростаючого покоління [3].
У часи правління царської Росії серед народних мас популярною була боротьба, стрільба з луку, кулачні бої. А ось феодали загартовували свій організм не тільки на військовій службі, а й під час
полювання, кінних перегонів, ігор з м’ячем, катанні на гойдалках і з
гірок на санчатах [4].
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Слід відзначити велику увагу до фізичного здоров’я на Запорізькій Січі. Серед козаків у пошані була рукопашна боротьба, верхова
їзда, плавання, біг. Цьому ж з раннього дитинства вони навчали і
джур. Діти щодня займалися різними фізичними вправами, рухливими
іграми, плаванням. Це, звичайно, позитивно впливало на здоров’я
майбутніх козаків.
У другій половині XIX – початку XX ст. в Одесі, Миколаєві та
Києві відкрилися спортивні клуби, які знайомили українців з різними
видами спорту.
Та найактивніше пропагувалась культура здоров’я у радянську
добу. Здоровий спосіб життя мав стати основним орієнтиром кожної
людини в СРСР. Для втілення цієї ідеї будувались стадіони, басейни,
відкривались в містах і селах спортивні школи і секції, проводилися
різні турніри, змагання, Спартакіади. Все це мало працювати на зміцнення здоров’я людей.
На жаль, в незалежній Україні комерціалізація спорту значно
зменшила кількість бажаючих відвідувати різні секції, що зумовило
їхнє закриття. Але на сьогодні ця ситуація поступово змінюється:
починають відбудовувати стадіони, спортмайданчики. Тож є надія, що
і дорослі, і юні українці матимуть змогу займатися спортом, що неодмінно позитивно позначиться на їхньому здоров’ї.
Тривалість життя людини і її здоров’я також значною мірою залежить від харчування. Первісні люди до освоєння вогню вживали в
їжу сирі продукти. Нічого не знаючи про вітаміни, вони підсвідомо
вибирали саме ті рослини, м'ясо, рибу, які не тільки їм смакували, а й
додавали сили.
Племена скіфів і сарматів вже їли варену і печену їжу, зернові
культури, тримали одомашнених диких тварин і забезпечували себе
м’ясом, молоком, яйцями.
Зате в Київській Русі (IX – XIII ст.) харчування українців було
досить різноманітним: радувало багатство м’ясних і овочевих страв,
напоїв. Крім того, до традиційних українських продуктів добавилися
заморські: картопля, кабачки, помідори, солодкий перець, які відчутно збільшили кількість вітамінів у травах.
А запорізькі козаки не тільки дбали про свій фізичний розвиток, а й про харчування. Для страв вони використовували висококалорійні продукти, які самі і вирощували: пшоно, гречку, мед, сало,
фрукти, овочі, м'ясо, настоянки. Здорова натуральна їжа надавала
сил і наснаги українським воїнам.
У XVIII – початку XX ст. харчування українців дещо різнилося в
залежності від майнового стану. У простого народу переважала природна їжа, вирощена на городах і садах. А ось заможні люди вже
надавали перевагу рафінованим, підданим глибокій кулінарній обробці стравам, а це поступово ослаблювало їхній організм, що призвело
до різних захворювань травної системи [2].
Ця проблема залишилась актуальною і в другій половині XX –
на початку XXI ст. Завдяки винаходам вчених на столах в українців
з’явилися страви, приготовлені із замінників природних продуктів, а
також із генно модифікованих рослин і тварин. Наша нація почала
себе труїти різними синтетичними ковбасами, молокопродуктами,
їжею швидкого приготування тощо. Це відчутно підриває здоров’я і
дорослих, і малих. У них виникли проблеми з травною системою,
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відзначається хронічне ожиріння і т. д. Становище може врятувати
лише наполеглива пропаганда здорового харчування і рухливого
способу життя.
Як бачимо, культура здоров’я українців формувалася поступово, по мірі розвитку нашого суспільства. Час показав, що людина
особисто має відповідати за своє здоров’я, а розвивати це почуття
відповідальності потрібно вже з дитячих років, тільки тоді буде здоровою наша нація.
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК УМОВА АДЕКВАТНОЇ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Живило А.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

В умовах ускладнення соціального життя актуалізується проблема включення людини в соціальну цілісність, соціальну структуру
суспільства. Саме процес соціалізації дозволяє людині стати членом
суспільства.
Соціалізація – це процес засвоєння індивідом протягом його
життя соціальних норм і культурних цінностей суспільства, до якого
він належить [2].
Для того, щоб процес становлення особистості відбувався адекватно суспільним процесам, необхідно з’ясувати труднощі і проблеми, з яким вона зустрічається.
Сьогодні актуальною проблемою є незадовільний стан здоров’я
населення, який значною мірою залежить від способу життя людини.
Сучасне суспільство вимагає від індивіда формування поведінки, яка
забезпечувала б нормальне функціонування свого організму. Така
вимога забезпечується здоровим способом життя.
Здоровий спосіб життя – це життєдіяльність, спрямована на
збереження та покращення здоров’я людей. Тобто, це форми життєдіяльності людини, які забезпечують стан повного фізичного, духовного
та соціального благополуччя [1].
Основні механізми формування здорового способу життя створення умов для людини позитивно впливати на проблеми здоров’я. Результатом сформованості здорового способу життя є культура здоров’я. З одного боку - це інтегративна якість особистості, з
іншого - це показник її вихованості. Культура здоров’я - це складова
загальної культури особистості, що забезпечує певний рівень знань,
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умінь і навичок з питань формування, відтворення та зміцнення здоров’я.
До компонентів здорового способу життя відносять: культура
руху, культура спілкування, культуру харчування, культура відпочинку [1].
Культура здоров’я передбачає не тільки знання про здоров’я, а
і відповідну поведінку людини що-до його збереження та зміцнення.
Людині необ-хідно дотримуватись: раціонального харчування - підібраний раціон, що відповідає індивідуальним особливостям організму,
враховує характер праці, статеві і вікові особливості, умови проживання; оптимального рівня рухової активності, який насамперед забезпечують фізичною культурою та спортом. Важливим аспектом
збереження здоров’я є уникання шкідливих звичок: куріння, вживання алкоголю, психоактивних речовин, які викликають залежність.
Найгірше є те, що людина свідомо обирає девіантну поведінку, яка
заважає їй успішно соціалізуватись навіть в найближчій референтній
групі [3].
За допомогою дотримання таких заходів, людина покращить
своє здоров’я, підвищить імунітет, витривалість організму до зовнішніх (стреси) і внутрішніх чинників. Вона менше хворітиме, а тому для
роботодавця буде ціннішим працівником, ніж колеги, які піддаватимуться хворобам.
Процес формування як особистості, так і її способу життя, починається із сім’ї (первинна соціалізація). Такий первинний інститут
виконує виховну і культурну функцію, закладає основи здоров’я.
Саме первинна соціалізація (батьки, вчителі) надає процесу розвитку
особистості певну спрямованість, яка повинна бути направлена на
здоровий спосіб життя.
Вторинна соціалізація визначається особистісними якостями
людей, їх умінню виконувати певні функції. Головним тут є, чи мають
люди необхідну кваліфікацію, і чи справляються з роботою. Саме
рівень реалізації людиною своїх індивідуальних якостей визначить її
місце серед інших людей і відобразить ставлення до себе. Чинником,
який безпосередньо вплине на це є здоров’я, яке необхідно постійно
підтримувати в нормі. А це неможливо без недотримання здорового
способу життя.
Спосіб життя впливає на показники життєдіяльності людства:
тривалість життя, який вимірюється кількістю прожитих років, кількістю спожитої їжі. Фахівці стверджують, що тривалість життя людини на
55-65 % визначається способом життя (харчування, умови навчання і
праці, побутові чинники, охорона здоров’я).
Кожна людина пристосовується до умов існування в суспільстві. В сучасному світі життя дуже динамічне і вимагає постійної активності, що супроводжується стресами і виснаженістю організму. Для
його зміцнення і збереження в нормальному працездатному стані
людині необхідно дотримуватись здорового способу життя. Ця вимога
забезпечить нормальне функціонування організму і тим самим допоможе людині посісти гідне місце в суспільстві. Отже, враховуючи вище сказане можна зазначити, що здоровий спосіб життя є однією з
ключових вимог адекватної соціалізації людини в сучасному суспільстві.
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ОЗДОРОВЧІ МОЖЛИВОСТІ ЗАГАРТОВУВАННЯ ОРГАНІЗМУ
Жиденко О.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Загартовування організму – потужний оздоровчий засіб – важливий і необхідний елемент здорового способу життя людини. Встановлено, що систематичне загартовування знижує ймовірність простудних захворювань в 4 рази, і навіть їх виникнення. Загартування
має загально зміцнюючи дію на організм , підвищує тонус центральної
нервової системи, покращує кровообіг нормалізує обмін речовин,
сприяє активації розумової та фізичної працездатності. При багаторазовому впливі специфічних подразників під впливом нервової регуляції в організмі утворюються певні функціональні системи, що забезпечують пристосувальний ефект . Пристосувальні реакції формуються в
нервовій системі, в ендокринному апараті, в органах, тканинах і клітинах. Організм здобуває можливість безболісно переносити надмірний вплив холоду, високої температури і т.п. Наприклад, при регулярному загартовуванні холодною водою посилюється тепло редукція і
підвищується температура шкіри, одночасно тоншає її роговий шар,
що зменшує інтенсивність роздратування закладених в ній рецепторів. Все це сприяє підвищенню стійкості організму до дії низької температури. При загартовуванні удосконалюються не тільки гомеостатичні реакції організму, але й розширюється діапазон переносимих
коливань внутрішньго середовища. Приступати до загартовування
можна практично в будь-якому віці. Чим раніше воно розпочато, тим
здоровіше і стійкіше до впливів зовнішньго середовища буде організм.
Не рекомендується загартовувати при гострих захворюваннях і загостренні хронічних недуг. [1]
При загартовуванні треба дотримуватися певних принципів:
1) Принцип поступовості. Силу подразнення потрібно підвищувати поступово. Так, розпочинаючи водні процедури потрібно починати з прохолодних, а потім переходити до холодних;
2) Систематичність загартовування. Загартовуючі процедури
слід приймати регулярно, оскільки адаптація до дії подразника виробляється і розвивається потрібним чином лише
при багатократному її повторенні;
3) Різноманітністю засобів загартовування досягається не лише стійкість до різних факторів, але й наростає ступінь загартованості;
4) Індивідуалізація загартовуючих процедур за віком і станом
здоров`я.
Загартовування повітрям
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Повітряні ванни найбільш легкі і безпечні. З них рекомендується починати загартовувальні процедури. Позитивний вплив повітряних ванн залежить від температури, вологості, рухливості, чистоти і
іонізації повітря. Якщо заняття фізичною культурою проводяться на
свіжому повітрі, то немає необхідності в спеціальному прийомі повітряних ванн. Загартовування повітрям слід починати при 15-20 ̊С і по
мірі адаптації до цього рівня переходити до 10 ̊С, починаючи з 15-20
хв. В поєднанні з фізичними вправами. Холодні повітряні ванни можна закінчувати розтиранням тіла і теплим душем. Однією із форм
загартовування холодним повітрям зимою є сон при відкритій квартирці.
Загартовування водою
Вода має велику теплопровідність і сильний термічний вплив,
порівняно з повітряною ванною тієї ж температури. Головними факторами гідро процедур є температура, тривалість дії, механічний тиск і
гідроудари, особливо при плаванні і прийомі душу. Це покращує лімфо - і кровообіг. Для загартовування необхідна проломна (33-20 ̊С)
і холодна ( нижче 20 ̊С) вода. Температура оточуючого повітря на
початку загартовування повинна бути 17-20 ̊С.
При водних процедурах завжди слід добитися активної шкірної реакції - почервоніння і відчуття розігріву. Найкращий час для
загартовувальних процедур – відразу після ранкової зарядки. Холодові процедури перед сном не рекомендуються, оскільки вони збуджують нервову систему і погіршують сон. Ранкові водні процедури
сприяють переходу організму в активний і бадьорий стан. Загартовування водою починають з обтирань - найбільш м`яких водних процедур (рушник, змочений водо). Тривалість процедури - 3-4 хв.
Загартовування сонцем
Точніше, прийом повітряно-сонячних ванн. В помірних дозах
сонячне проміння сприятливо впливає на обмінні процеси, розвиток
дитячого організму, посилює дихання і кровообіг. Крім того, сонячні
сприяють виробленню витривалості до тепла .
Починають загартовування сонцем з 5-10 хв. Кожний день, доводячи час до 2-3 год.
Сонячні ванни краще приймати в ранкові години з 9:00 до
10:30. Найбільш корисний травневий загар [2].
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ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
Ісаков П.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Передусім, треба розібратися, що таке раціональне харчування. Назва його походить від латинського Rationalis – розумний. Це
фізіологічно повноцінне харчування, яке повинно бути різноманітним
і збалансованим у всіх відношеннях.
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Якщо подивитися на харчування з точки зору основних складових здоров'я, то воно є чи не найосновнішим компонентом здоров'я
– як психічного, так і фізичного.
Як ми знаємо, людський організм підкоряється суворим законам термодинаміки. В зв'язку з цим можна сформулювати перший
принцип (закон) раціонального та збалансованого харчування: Енергетична цінність спожитої їжі не повинна перевищувати енергозатрати
організму. В наслідок від ступання від цього принципу в організмі
людини накопичується надмірна кількість жиру, який утворився внаслідок розщеплення невикористаних вуглеводів (ми знаємо, що енергетична цінність 1 г білку = 2-3 Ккал, а жиру – 9 Ккал). Зайва вага,
яку складає головним чином жировий шар, також потребує кровопостачання, що ускладнює і спричиняє більше навантаження на серцевий м'яз, а пізніше, і різноманітні його хвороби.
Другий принцип – це забезпечення організму всіма необхідними хімічними елементами. Еволюція людини має і зворотну сторону
медалі. Хоч внаслідок неї людина і стала справді розумною істотою,
але також багато життєво необхідних функцій та можливостей втратив наш організм. До цих втрачених функцій можна віднести власний
синтез усіх необхідних хімічних речовин. Тому споживання якомога
більш різноманітної їжі послужить забезпеченням нашого організму
більшою кількістю хімічних мінеральних та органічних речовин.
З цього випливає третій принцип – це максимальна різноманітність їжі різного походження, яка забезпечить більш повноцінне функціонування нашого організму та в повній мірі розкриє його потенціал.
Останнім, але не менш важливим за попередні правилом раціонального та збалансованого харчування є дотримання оптимального
режиму харчування, який включає в себе регулярність прийомів їжі, її
кількість, спожита за один прийом та послідовність прийомів, тобто
дотримання чергування різних видів їжі протягом доби.Режим харчування безумовно треба складати спираючись на вік, статеву приналежність та загальний стан здоров'я людини.
Взагалі, всі вище згадані принципи та правила раціонального
харчування при їх дотриманні дадуть загальне підвищення рівня фізичного здоров'я, зміцнять нервову систему, а внаслідок цього і рівень психічного здоров'я значно підвищиться.
В наші дні їжа на столі людей різних соціальних груп і класів по
своєму складу відрізняється хіба що смаковими та зовнішніми якостями. А хімічна та енергетична компонента знаходяться приблизно на
одному рівні. І цей рівень дуже низький. Більшість хвороб травної,
опорно-рухової, ендокринної та нервової систем спричинюються не
чим іншим, як неправильним харчуванням.
Цитату «Ми те, що ми їмо» я підтримую на 100 %. Адже, якщо
ми з'їли, наприклад, певну кількість м'яса, яке розщепилося в нашій
травній системі на поживні та мінеральні речовини, які, в свою чергу
пішли на енергію для поділу і утворення нових клітин, то ці новоутворені клітини для свого функціонування будуть потребувати саме споживання м'яса. Внаслідок цього в нас виникає бажання спожити м'ясо. А воно не є корисним. І я поясню чому. Справа в тому, що м'ясо
сільськогосподарських тварин, приготоване та спожите людиною в її
організмі засвоюється лише на 33 % свого вихідного складу. Ось
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чому, з'ївши його, в нас виникає відчуття млості і ослаблення. Можна
назвати це невеличким отруєнням.
Візьмемо ж рибу. Тут зовсім інша ситуація. Спожите м'ясо риби
засвоюється майже на 95 % і містить у собі більшість речовин і мікроелементів, потрібних для нормальної життєдіяльності людини. Тому
м'ясо тварин можна їсти, але не частіше ніж 1 раз у місяць. Рибу ж
можна споживати хоч кожен день.
Обов'язково у щоденному раціоні повинні бути присутні фрукти
і овочі. В розумних кількостях вони позитивно впливають як на травну систему, так і на організм в цілому. Травна система, а особливо
шлунок та верхній відділ кишечника отримують найбільшу користь
завдяки тому, що різні овочі та фрукти, які містять клітковину, діють
по принципу віника, який очищає стінки шлунка і сприяє кращій перистальтиці кишечника.
Також фрукти і овочі є головними вмістилищами майже всіх вітамінів, необхідних для нормального життя і функціонування людського організму. Споживати можна всі овочі та фрукти, які існують на
Землі, але якщо за ціль людина має отримання повноцінного, первозданного здоров'я, то бажано використовувати в їжу тільки тих представників рослинного світу, які історично, з першої миті свого існування населяли і населяють саме той регіон чи країну, де проживає їх
споживач. Адже всі позитивні якості рослини можуть передатися в
повній мірі лише тій людині, генетичний код якої з самого народження
запрограмований на поїдання саме цієї рослини. Не даремно існує
словосполучення «рідна земля».
Іноді, особливо в літній час, можна помітити на тілі жінок різного віку зморщення в області тазового пояса. Всі ми знаємо що це
хвороба ХХI століття – целюліт. Однак мало хто знає, що виникає він
у більшості випадків не внаслідок сидячого способу життя, не внаслідок ожиріння чи переїдання, а через недостатню кількість кальцію в
організмі. Справа в тому, що 98,5 % кальцію в нашому тілі концентровано у кісткових, зв'язкових та сухожильних тканинах. І лише 1,5
% його припадає на м'які тканини, тобто на епідерму (зовнішній епітеліальний шар, в т.ч. шкіра). Саме коли відсутні ці 1,5 % і виникає
целюліт, знижується пружність та еластичність шкіри, виникають різні
негативні косметичні ефекти, підвищується нервова збуджуваність.
Уберегти себе від цього можна споживаючи 0,5 літра молока або 200
г творогу або 100 г сиру за день. Також для поповнення запасів кальцію треба «задіювати» грецькі горіхи (заразом і серце, і мозок також цим порадуємо) в обачних кількостях (50-100 г в день).

АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я
Карпенко Ю.Г., Дмитренко І.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Сьогодні тема здоров’я здобуває все більшу популярність як
серед професіоналів, так і серед широкого загалу населення. Цікавить це питання і психологів - практиків та науковців. Проте, незважаючи на численну літературу, публікації в ЗМІ, наявність теле- і
радіопрограм з цього питання (одних тільки визначень поняття «здо-
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ров’я» налічується більше 80), однозначного розуміння, що таке здоров’я, як його досягати і зміцнювати немає не тільки в пересічних
громадян, але й у фахівців. Однією з причин цього зростання кількості інформації (відомо, що 90% усіх друкованих робіт було створено в
минулому столітті) є відсутність у суспільстві навичок, необхідних для
конструктивної роботи з інформацією, а насамперед - уміння використовувати минулий досвід (наявні в культурі еталони тлумачення того
чи іншого явища та шляхів розв’язання життєво необхідних завдань)
для поліпшення якості теперішнього життя та для формування майбутнього.
Дану проблему досліджували наступні вчені: Л.С. Виготський,
М.М. Бахтін, К. Левін, Л. Вітгенштейн, В.В. Андрієвська, Р.А. Лурія.
Сучасні дослідники здебільшого описують чотири рівні відображення здоров’я/захворювання у психіці людини [4; 5]: чуттєвий,
рівень відчуттів; емоційний, пов’язаний із різними способами реагування на окремі симптоми, на стан у цілому;
інтелектуальний - уявлення, знання про норму й патологію,
роздуми про причини і можливі наслідки певного стану;
мотиваційний, пов’язаний із певним ставленням людини до
свого стану, зі зміною поведінки й способу життя в умовах захворювання та актуалізацією діяльності для повернення чи збереження
здоров’я.
На різні виміри здоров’я вказано й у відомому визначенні
ВООЗ: здоров’я - це відсутність психічних, фізичних дефектів, а також
повне фізичне, душевне і соціальне благополуччя.
На сьогодні залежно від того, на якому аспекті більше фокусується увага дослідника, виділяють здоров’я інтелектуальне, особистісне (психологічне), емоційне (психічне), соматичне (тілесне), соціальне (частіше як благополуччя), творче, духовне.
Виокремлення й опис різних рівнів здоров’я дає можливість перенести вивчення цього явища з площини природничих (медичних,
зокрема психіатричних, біологічних) досліджень, у гуманітарну площину (психологія, соціологія, етнографія, культурологія, фольклор
тощо).
Щоб визначити предмет вивчення дискурсу здоров’я, необхідно
чітко розмежувати два фундаментальні розуміння здоров’я і хвороби,
на основі яких будуються дослідження, а саме: визначення здоров’я:
як стану і як процесу.
− Здоров’я - це відсутність психічних, фізичних дефектів, а
також повне фізичне, душевне і соціальне благополуччя
(визначення, запропоноване експертами ВООЗ).
−
Здоров’я - процес збереження і розвитку фізичних властивостей, психічних і соціальних потенцій [1].
Виходячи із зазначених підходів, визначається поняття психології здоров’я:
− Сукупність знань із психології, які можна застосувати для
розуміння здоров’я і хвороби [6].
− Практика підтримування здоров’я людини від її зачаття до
смерті; психологічна база первинної і вторинної профілактики, а також реабілітації [1].
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Діагностування тілесного здоров’я може здійснюватися як у
рамках структурного (органічні зміни), так і в рамках процесуального
підходу (функціональний стан).
Діагностуючи те чи інше порушення психічного здоров’я, дотримуються структурного підходу.
Здоров’я як сукупність потенціалів (процесуальний підхід) розглядає В.А. Ананьєв [1]. Він виокремлює:
1. Інтелектуальний (потенціал розуму) зв’язаний із когнітивним рівнем організації людини (основні настановлення, цінності, переконання, метафори, думки індивіда) - здатність
людини розвивати інтелект і вміти ним користуватися; вміння здобувати об’єктивні знання і втілювати їх у життя.
2. Особистісний (потенціал волі) «обслуговує» поведінковий
рівень організації особистості - здатність людини до самореалізації; вміння ставити цілі і досягати їх, обираючи адекватні засоби.
3. Емоційний (потенціал почуттів) відноситься до емоційного
рівня організації особистості - це здатність людини конкурентно виражати свої почуття; розуміти і не оцінюючи згоджуватися з почуттями інших (здатність усвідомлювати і
розпізнавати емоції, здатність регулювати і керувати ними).
4. Фізичний (потенціал тіла) - здатність розвивати фізичну
складову здоров’я, «усвідомлювати» власну тілесність як
особистісну властивість; аліментарна і сексуальна компетентність.
5. Соціальний (суспільний потенціал) - здатність людини оптимально адаптуватися до соціальних умов; прагнення підвищувати рівень культури спілкування, соціального інтелекту, комунікативної компетентності; набуття відчуття своєї
причетності до всього людства.
6. Творчий (креативний потенціал) як інтеграція когнітивного,
емоційного і поведінкового рівня - здатність до творчості,
вміння творчо самовиражатися в життєдіяльності, долаючи
обмеження стандартних знань.
7. Духовний потенціал - здатність розвивати духовну природу
людини, втілювати вищі цінності в життя (відстоювати справедливість, робити добро тощо).
На думку Н.В. Чепелєвої [8], специфіку розуміння особистості у
рамках герменевтичного підходу визначає контекстуальність: чутливість до соціокультурних впливів, зануреність у соціокультурний процес; здатність перебудовуватися відповідно до змін соціокультурного
контексту; розгляд життя як неповторної історії, вписаної при цьому у
соціокультурний та історичний контексти; усвідомлення свого включення в соціокультурний контекст.
Ще Л.С. Виготський указував, що психічні складники і процеси
існують не тільки в інтроіндивідній формі, зв’язані з активністю нервової системи індивіда. Вони існують і в у об’єктивованій, опредмеченій формі в культурних артефактах і можуть передаватися (транслюватися) від індивіда до індивіда. Впродовж розвитку людина засвоює
зміст психічних складників із навколишнього культурного світу через
взаємодію з цим світом, опосередковану взаємодією з дорослими.
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Здоров’я як соціокультурний феномен відображатиме безпосередній та опосередкований (через вплив на зазначені вище процеси)
вплив на здоров’я людини соціокультурних чинників. До соціокультурних чинників відносять соціально-політичні, соціально-економічні і
мікросоціальні впливи, дія яких реалізується як на індивидуальноособистісному, так і на популяційному рівнях [7].
Здоров’я як етнокультурний феномен - вплив на здоров’я людини (через вплив на породження тексту мовцями, сам текст і сприйняття його реципієнтами) національної психології, релігійних переконань, традицій, звичаїв, культури, конкретного етносу, а також внесок цих специфічних впливів на розвиток і клінічні прояви соматичної
і психічної патології.
Фундаментальним дослідженням здоров’я як складного соціокультурного феномена, в якому відображені біологічні, психологічні,
соціальні і духовні аспекти буття людини у світі є посібник
О.С.Васильєвої і Ф.Р.Філатова [2]. Проаналізувавши найбільш розповсюджені в західній культурі концепції і моделі здоров’я, автори виокремили стійкі соціокультурні еталони здоров’я: античний - як внутрішня узгодженість, адаптаційний - як пристосування індивіда до навколишнього середовища, як всебічна самореалізація чи розкриття
творчого і духовного потенціалу особистості.
Принцип міждисциплінарності дослідження передбачає поєднання знань із різних галузей психології та із суміжних дисциплін.
Зокрема, психологічне вивчення дискурсу здоров’я як набору інтерпретацій цього поняття, зафіксованих у різноманітних мовленнєвих
формах, вимагає залучення знань із психологічної герменевтики,
дискурсивної психології, наративної психології, лінгвопсихології та
суміжних дисциплін, які насамперед стосуються аналізу текстів - семіотики, літературознавства, наратології, лінгвопсихології, неориторики, етнології тощо.
Висновки. Уявлення про здоров’я (соматичне чи психічне) як
відсутність хвороби, яке побутувало в класичній науці, у некласичній
змінилося на розуміння здоров’я як благополуччя, системне явище,
що включає в себе різні рівні: інтелектуальне, особистісне (психологічне), емоційне (психічне), соматичне (тілесне), соціальне (частіше
як благополуччя), творче, духовне здоров’я. Це дає можливість досліджувати й відображати динаміку змін того чи іншого стану людини,
розглядати концепцію здоров’я у широкому контексті, як дискурс.
Опираючись на описані дослідниками соціокультурні еталони
здоров’я, можна здійснювати дослідження здоров’я як етнокультурного, соціокультурного феномена, особливості індивідуальної картини
здоров’я, що об’єднує когнітивні, емоційні і поведінкові компоненти
психіки, які визначають індивідуальну феноменологію здоров’я і здорового способу життя.
Звернення до знань із психологічної герменевтики, дискурсивної психології, наративної психології, лінгвопсихології та суміжних
дисциплін, які насамперед стосуються аналізу текстів [8].
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НЕВРОЗИ У ДІТЕЙ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА
Коба Є.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Дана проблема по своїй актуальності заслуговує на увагу не
тільки фахівців в області дитячої невропатології, але й, насамперед,
батьків, вихователів дитячих садів, учителів. З кожним роком зростає
кількість дітей, яким поставлений діагноз якого-небудь нервового
захворювання. За даними досліджень А.І.Захарова до закінчення
молодшої школи здорових дітей менше половини. Причини такого
явища криються не лише в складній соціальній обстановці, але на
багато глибше[1].
Небезпека цього захворювання криється не в його невиліковності, а у відношенні до цього захворювання. Більшість батьків просто
не звертають на перші ознаки неврозів чи нервових розладів у своїх
дітей, друга частина - якщо і звертає увагу, то відноситься досить
поверхово (“саме пройде”), і лише незначна частина починає реальні
дії для виправлення положення. На думку шкільних педагогів і психологів до середніх класів діагноз нервового розладу можна поставити
більшості дітей, а фактично здоровими можна назвати лише одиниці.
Якщо врахувати, що невроз з'являється не в шкільному віці, а набагато раніше, і до шкільного віку у частини дітей спостерігаються стійкі
нервові порушення[2].
Прислів'я говорить: “Посієш звичку - пожнеш характер, посієш
характер - пожнеш долю”, “Звичка - друга натура”. Народна мудрість
тонко помітила зв'язок між способом життя, що закладається ще в
дитинстві, і відносинами людини з людьми, які її оточують, з яких
дійсно складається його доля. Якщо дитині в дитинстві батьки постійно вселяли, що він: ”нехлюй, телепень”, то рано чи пізно він в це
починає вірити. Але спочатку усередині дитини відбувається конфлікт, тому що він знає, що він не такий поганий, що він намагається
порадувати своїх батьків, а вони цього не зауважують, намагаючись
підігнати дитину під свої мірки. З цього конфлікту “випливає” нервова
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напруга, з якою дитина близько години не може впоратися. Можливі
два варіанти вирішення дитиною цієї проблеми: або він пристосується
до непомірних вимог дорослих і приховає свої особистісні якості, але
буде змушений шукати механізм захисту власного “Я” доступними для
нього способами, або він буде боротися, що породить безліч конфліктів з батьками.
На наш погляд, причини складних взаємин між батьками і дітьми, а, у свою чергу й у більшості випадків, причини підвищеної нервозності дітей, криються в неспроможності батьків, не здатності виконувати материнські і батьківські обов'язки через інфантилізм людей,
що створюють родину. Сучасні батьки по інерції продовжують жити
своїми проблемами, не задумуючись про долю своїх дітей. Сучасні
батьки існують поруч, але не разом. Кожний із членів родини займається своїми проблемами, забуваючи, що дитина має потребу в постійній любові, увазі і турботі, розумінні своїх проблем, яких у неї багато. Замість цього сучасні батьки намагаються якомога раніше перекласти виховання власної дитини на дитячі установи, займаючись тим
часом власною кар'єрою і власним життям, що у свою чергу не сприяє
здоров'ю дитини у всіх відношеннях. Термін “Возз'єднання в батьківстві”, запропонований, Дж.Пірсом, насправді - актуальна вимога до
сучасної родини, реально здійсненне в сучасних умовах. Воно допоможе запобігти більшості випадків нервових захворювань дітей, що у
свою чергу забезпечить психічне здоров'я підростаючого покоління[3].
Щоб не допустити такого захворювання у своєї дитини, батькам слід любити свою дитину, бути уважними та чуйними до неї. Не
допускати перегинів у вихованні, як от вседозволеність або, навпаки,
надмірна дисципліна та строгість. Постарайтеся присвячувати власній
дитині не 14 середньостатистичних хвилин на добу, а хоча б годину.
Якщо це неможливо в будні, подаруйте дитині суботу чи неділю, проведіть цей день разом: сходіть в бібліотеку, поплавайте в басейні,
відвідайте атракціони, погуляйте на природі, з’їздіть до бабусі... Батьки й діти мають бути друзями. А ваш будинок нехай наповниться
затишком та любов’ю, щоб дитина виросла гармонійною особистістю,
здоровою фізично та душевно.
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Біологічні ритми-це періодично повторювальні зміни характеру
та інтенсивності біологічних процесів і явищ. Біологічні ритми можна
спостерігати на всіх рівнях організації живої матерії: від внутрішньоклітинного до популяційного. Біологічні ритми фізіологічних функцій
настільки точні, що їх часто називають «біологічним годинником».
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Біологічні ритми розвиваються у тісній взаємодії з навколишнім середовищем і є результатом пристосування до тих факторів навколишнього середовища, які змінюються з чіткою періодичністю (рух Землі
навколо Сонця і своєї осі, коливання освітленості, температури, вологості, напруги електромагнітного поля Землі)[1].
Поняття «біологічний ритм» надто розпливчасте, а тому може
бути застосоване до різноманітних явищ, що базуються на зовсім
різних зовнішніх механізмах.
Більшість біоритмів формуються у процесі онтогенезу. Уже в
організмі новонародженого реєструються функції, які мають щодобовий ритм (з періодом від 23 до 24год). На розвиток щодобових коливань біоритмів у новонародженого значно впливають умови зовнішнього середовища. Наприклад, ретельне дотримання режиму годування дитини прискорює появу щодобової ритмічності[2].
Без біоритмів неможливо нормальна взаємодія систем організму. Тому по них можна судити про загальний стан організму. Якщо
біоритм порушується починається патологія.
Велике значення мають сезонні біоритми. Вони визначають залежність захворюваності від часу року. Можна спостерігати, що восени й особливо навесні більш частими стають загострення виразки
шлунку, алергії і ревматизму.
З розвитком людства змінилися спосіб життя і характер праці.
Однак природні біоритми залишилися такими ж, тому що еволюційні
зміни не встигають за науковим і соціальним прогресом. У супереч
природним біоритмам у деяких людей виробилася звичка пізно лягати
спати і пізно вставати. У результаті цього порушилися адаптаційні
механізми, що сприяє виникненню неврозів. Здорова людина має
один-єдиний біоритм, синхронний з природою, відхилення людини від
нього є небажаним[1].
Біоритми є основою раціональної регламентації всього життєвого розпорядку людини. Цим забезпечується висока продуктивність
праці і добре самопочуття. Досягти цього можна лише в тому випадку,
якщо дотримуватися сталого розпорядку дня. Ритмічним, щодо індивідуального графіка повинне бути приймання їжі, відхилення від правильного режиму харчування сприяє збільшенню маси тіла.
Усіх людей, зважаючи на період працездатності, можна поділити на дві категорії: так званих «жайворонків» (енергійно працюють у
першій половині дня) та «сов» (підвищена працездатність увечері),
"голуби", однаково активні в різний час доби, і слабко виражений
вечірній тип. Люди які відносяться до «жайворонків», у вечері відчувають сонливість, рано лягають спати і швидко прокидаються. «Сови», навпаки, засинають пізно і пізно прокидаються, їм властива найбільша працездатність у другій половині дня, а деяким – пізно увечері, навіть уночі. Кожній людині корисно знати індивідуальний ритм
роботи. Це дасть змогу правильно й раціонально використовувати
енергію організму[4].
Нейтралізувати порушення у біоритмах допоможе здоровий
спосіб життя, виконання конкретних рекомендацій для відповідних
професій та видів праці. Сезонні біоритми тісно пов’язані з метеорологічними явищами природи: атмосферним тиском, кількістю кисню,
режимом електромагнітних коливань атмосфери, космічною радіацією
тощо[3].
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Отже, ритмічність – невід’ємна властивість природи, і життя в
союзі з нею – це обов’язків елемент валеологічного мислення.
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СКЛАДОВІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
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Розглядаючи тему здорового способу життя, здорового харчування або лікування конкретної хвороби, важливо визначити, а що ж
таке здоров'я? Що ми розуміємо під цим терміном, до чого конкретного нам треба прагнути, коли ми хочемо бути здоровими?
Здоров'я - це синхронна робота всіх органів і систем організму
без напруги і збоїв, включаючи енергетичну складову. Весь комплекс
абсолютно
синхроннихзаходівзабезпечуєбезперебійнувиробленняорганізмоменергії, необхідної для життя, а
також підтримує енергообмін з навколишнім простором.
Тому, говорячи про здоровий спосіб життя, що б то не було –
дієта, чи спортивні вправи, чи активний відпочинок, чи лікування
хвороби, потрібно враховувати, якою мірою відповідають і чи відповідають взагалі вироблені дії синхронізації роботи систем організму.
Простіше кажучи, оздоровлюють Нас вжиті Нами заходи?
Кожна нормальна людина прагне прожити своє життя довго і
щасливо, але чи все ми робимо для цього? Якщо проаналізувати "кожен крок" нашого типового дня, то, швидше за все, все йде з "точністю до навпаки".
Самі "екстремали" вранці, ледве вставши з ліжка, як біороботи
збираються на роботу або навчання, вдень нервують через дрібниці,
об'їдаються за столом, сваряться з близькими, заздрять знайомим і
колегам, вкладають всі сили і кошти на придбання чергової модної
речі або "іграшки для дорослих ", вечорами відпочивають на дивані у
ТБ, а вихідний мріють провести у мангалу з шашликами або зайнятися" шопінгом ". Інші, не всі але багато хто, проводять свій день, дублюючи цей образ життя більшою чи меншою мірою.
Якщо ми відчуваємо дискомфорт, перебуваючи на дієті, якщо
фізичні вправи стомлюють і пригнічують, якщо таблетки, приносячи
якийсь місцевий поліпшення, погіршують загальний стан організму ми в небезпеці тим більше, чим більше ми себе ґвалтуємо.
Природним наслідком такого способу життя є хвороби, нервові
розлади і проблеми на роботі і в сім'ї. Хвороби ми лікуємо ліками,
більшість з яких мають стільки побічних ефектів, що одне лікують, а
інше калічать. Проблеми, в залежності від статі, "заїдає" або "запива-
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ємо". Коло замикається і розірвати його можна тільки зробивши крутий віраж убік здорового способу життя.
Під здоровим способом життя розуміється оптимальний режим
роботи і відпочинку, збалансоване харчування, достатня рухова активність, дотримання правил особистої гігієни, загартовування, відсутність згубних звичок, любов до людей, позитивне сприйняття життя.
Здоровий спосіб життя дозволяє бути до старості здоровим психічно,
морально і фізично.
Кілька порад для тих, хто хоче вести здоровий спосіб життя і
прожити довге життя:
− визначте, що Ваш життєвий принцип здоровий спосіб життя, і точно його дотримуйтеся;
− турбуйтеся про здоров'я починаючи з молодості, є багато
хвороб, які проявляються з роками, хоча їх коріння в дитинстві;
− при великих проблемах зі здоров'ям починайте періодично
проходити диспансеризацію;
− у житті дотримуйтесь принцип середньої лінії;
− не повний, щоб не ускладнити роботу організму, прискорюючи процес старіння;
− будьте завжди доброзичливі, тихі і розумні, дратівливість і
метушня шкодять серцево-судинної та нервової систем;
− не тримайте образи, вчіться прощати;
− пам'ятаєте що сім'я і близькі друзі унікальна цінність і головне у Вашому житті;
− виберіть спосіб заробляти гроші на життя, який Вам цікавий
і викликає і матеріальне і моральне задоволення;
− займайтеся фізичною працею або фітнесом, стараючись
проводити максимально багато часу під відкритим небом;
− майте активний відпочинок, відсутність рухів полегшує виникнення деяких хвороб;
− спіть 7,5 годин на день (5 стандартних 1, 5-годинних циклів
сновидіння), відпочинок відновлює життєву силу і часто
лікує краще будь-яких ліків;
− не курите, особливо не намагайтеся сховатися від життєвих
перешкод у світ алкогольного або наркотичного сп'яніння;
− знайдіть час для хобі, воно допомагає розслабитися і робить життя різноманітнішим;
− не піддавайтеся нудьги і не дозволяйте собі падати духом.
Отже, в ідеалі кожна секунда нашого життя повинна бути
спрямована на зміцнення здоров'я. Це, так би мовити, наша соціальна
доктрина. Дієта – це має бути не те, на що ми «сідаємо» час від часу
для схуднення або у зв'язку з хворобою. Дієта – це наше постійне
харчування. У поєднанні з фізичними навантаженнями, найбільш
підходящими нашому способу життя і стану здоров'я.
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ВПЛИВ ЕМОЦІЙ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Лепій Т.В., Сідько В.В., Чернієвська М.Л.
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка

Головним призначенням емоцій є сигналізація органам про
“користь чи небезпеку” того чи іншого явища. Це оцінювання явища
являється первинним. Емоції несуть на собі відбиток глибинних
зв’язків зі сферою потреб та бажань людини. І цей тісний зв’язок з
потребами – важливіша характеристика емоцій. Якісна специфічність
емоцій багато в чому залежить від тієї потреби, на базі якої вона формується. Емоції – це фізіологічні стани, що охоплюють різноманітні
відчуття і переживання людини. Емоції мають яскраво виражене
суб’єктивне забарвлення; це індивідуальне ставлення людини до
повсякденних подій, явищ. Емоції – постійний супутник життя людини. [1]
Емоції значно впливають на здоров’я людини. Позитивні емоції
сприяють зміцненню здоров’я, подоланню захворювань. Безперечним
є факт, що будь-які емоційні стани, особливо тривалі, затяжні негативні емоції супроводжуються змінами функціональних систем організму. Фізіологічні системи організму включаються автоматично. Це
включення здійснюється як безумовний рефлекс, що виробився ще в
доісторичний період життя людини. Він схожий з безумовними рефлексами тварин. В результаті багатократного повторення поєднання
емоцій страху з посиленням функцій систем кровообігу і дихання
виробився умовний рефлекс, що згодом перетворився на безумовний:
задишка, серцеві скорочення та серцебиття як реакція на страх і ряд
інших негативних емоцій. В процесі еволюції навколишнє повсякденне життя рідко ставило перед людиною такі умови, при яких вона
вимушена була рятуватися втечею. Людина тільки у виняткових випадках була вимушена рятуватись втечею від небезпеки. Але рефлекс, який вироблявся тисячоліттями, став безумовним: при небезпеці, при страху перед невідомим автоматично включаються функціональні системи організму.
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Підходячи до розуміння суті емоцій слід зауважити, що в більшості у людини виникають багатогранні емоційні відчуття, які можуть
одночасно містити задоволеність та незадоволеність. Поряд з цим
виникають відчуття напруги з одного боку, та вирішення та полегшення – з іншого. Проявом емоційних процесів являється збудження
та гальмування, заспокоєння.
З точки зору на діяльність людини емоції поділяються на стенічні та астенічні. Стенічні емоції стимулюють діяльність, збільшують
енергію та напруження сил людини. Людина почувається так, ніби
здатна “перевернути гори”. Може бути і навпаки. Переживання призводять до скутості, пасивності, тоді говорять про астенічні емоції.
Саме тому, в залежності від ситуації та індивідуальних особливостей
емоції можуть по-різному впливати на поведінку. [3]
Переживаючи сильну емоцію, ми усвідомлюємо ряд змін у організмі – наприклад, прискорене серцебиття та дихання, сухість у роті
та горлі, виділення поту, тремтіння, дискомфортне відчуття у шлунку.
В ході різних експериментів було виявлено, що різні емоції викликають різні реакції організму. Частота серцебиття була вище при негативних емоціях страху, гніву і печалі, ніж при емоціях щастя, здивування та відрази; а перші три емоції відрізнялись тим, що при гніві
температура шкіри була вище, ніж при відчутті страху та печалі. Емоційна реакція, що виражається у формі постійної тривоги, нейровегетативно-ендокринних змін і характером відчуття страху, є елементом, що поєднує психологічну та емоційну сфери. Повний розвиток
почуття страху призупинений захисними фізіологічними механізмами,
але вони лише зменшують, а не долають повністю ці фізіологічні явища та їх патогенну дію. Цей процес можна розглядати як гальмування, тобто стан, коли психомоторні і словесні прояви тривоги чи негативних почуттів блокуються таким чином, що стимули, які потрапляють з ЦНС, відводяться до соматичних структур через вегетативну
нервову систему і, таким чином, призводять до паталогічних змін у
різноманітних системах органів. При наявності емоційного переживання, яке не блокується психологічним захистом, а соматизуючись,
ушкоджує відповідну йому систему органів, функціональний етап
ураження переростає у деструктивно-морфологічні зміни у соматичній
системі, відбувається генералізація психосоматичного захворювання.
Таким чином психічний фактор виступає у ролі руйнівного.
Зрозуміло, що при стертих, нечітких емоціях соматичні зміни
проявляються не так яскраво. Не досягнувши порогу усвідомлення,
вони часто залишаються непоміченими. Але не слід надавати меншого
значення подібним підпороговим процесам організму. Соматичні реакції на помірну емоцію не такі інтенсивні, як бурхлива реакція на
яскраве емоційне переживання, але тривалість дії підпорогової емоції
може бути дуже довгою. Те що називається “настроєм”, як правило
формується під впливом саме таких емоцій. Пролонгована негативна
емоція, навіть помірної інтенсивності може бути надзвичайно небезпечною, навіть призвести до фізичних та психічних розладів. [2]
Дослідження в галузі нейрофізіології підтверджують, що емоції
та настрій впливають навіть на імунну систему, знижують опір до
захворювань. Якщо протягом тривалого часу людина відчуваєте
злість, тривогу чи депресію (навіть якщо немає яскравого прояву
емоцій), то виникає висока імовірність захворювання грипом чи ін.
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Більшу кількість захворювань сучасної людини заносять до переліку
нейрогенних. Це гіпертонія, атеросклероз, інфаркт міокарду, деякі
шлунково-кишкові захворювання, захворювання шкіри і т.д. Визначальну роль у виникненні цих захворювань відіграють негативні емоції.
Гіпертонічну хворобу зв’язують з відчуттям страху та агресією, що
хронічно пригнічується; мігрені та головні болі розповсюджені серед
так званих інтелектуалів, що прагнуть до успіху але терплять невдачі.
При будь-яких негативних емоціях організм виділяє у кров гормони, у тому числі і адреналін, який звужує судини, підвищує тиск,
активізує енергетичні процеси. Якщо емоції дуже сильні, то захисні
засоби можуть стати не дієвими, тоді організм “згорить” у полум’ї
реакцій. Необхідно у будь-якому разі намагатись витратити зайві
гормони за допомогою розрядки емоцій. Наприклад, при загибелі
близької людини психологи не радять блокувати страждання (наприклад заспокійливими засобами). Людині необхідно наплакатись, інакше “печаль, що не вийшла зі сльозами заставить плакати інші органи.[4]
Кожній людині дуже важливо знати способи “розрядки” негативних емоцій. Звичайно, що найбільш простим, але й дієвим способом
є розмова, у багатьох випадках допомагає фізична активність, цікава
діяльність, книги, музика. Потрібно вчитися керувати своїми емоційними станами, кожен повинен знайти для себе індивідуальні способи
нормалізації свого емоційного стану, підтримки позитивного настрою
та оптимістичного погляду на життя, адже необхідно пам’ятати, що
емоції мають сильний вплив на здоров’я, і тому не можна нехтувати
цим, поблажливо ставитися до власних затяжних негативних емоційних станів, так як це у майбутньому може призвести до значних проблем зі станом організму.
Отже, якою би не була емоція – сильною чи мало вираженою –
вона завжди викликає фізіологічні зміни в організмі, і ці зміни бувають настільки серйозні, що їх неможливо ігнорувати. Будь-яка сучасна людина повинна володіти мінімальним “арсеналом” способів оволодіння собою, вміти управляти своєю психікою.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Мартинець Н.В., Севертока О.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У системі цінностей, якими дорожить будь-яка цивілізована нація особливе місце відводиться здоров'ю людей. Протягом багатовікової історії людства, на різних етапах розвитку суспільства вивченню
проблем здоров’я завжди приділялася велика увага. Представники
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різних наук та фахів робили спроби проникнути в таємниці феномена
здоров’я, визначити його сутність для того, щоб навчитися вміло керувати ним, економно використовувати здоров’я протягом усього
життя та знаходити засоби для його збереження.
Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров`я
(ВООЗ), здоров`я є станом повного соціального, біологічного і психологічного благополуччя людини, а не тільки відсутністю хвороб і фізичних вад. Здоров'я – одне з головних джерел повноцінного життя,
щастя, радості, успіху. Воно є не лише особистим надбанням людини,
але й суспільним багатством, одним із найважливіших показників
добробуту народу. На жаль, багато людей лише тоді починають посправжньому цінувати своє здоров'я, коли воно вже порушене. Німецький вчений М.Петтенкофер писав: "Ми часто чинимо, як марнотратний спадкоємець багатих батьків, не знаючи справжньої ціни здоров'ю, отриманому у спадок. Ми витрачаємо його без ощадливості, не
піклуючись про майбутнє". [1]
Формування цілісного уявлення про здоров'я на сьогодні стикається з низкою взаємопов'язаних методичних та інформаційних
проблем. Відтак все більшого пізнавального і практичного значення
набуває формування цілісного уявлення про феномен здоров'я і якомога більш адекватна оцінка стану і перспектив здоров'я населення
України.
Здоров'я визначає процес адаптації, яка являється реакцією на
соціально створену реальність. Адаптація створює можливість пристосовуватися до змінного зовнішнього середовища, до росту і внутрішніх фізіологічних змін, до лікування при порушеннях і до старіння. До
того часу, доки організм спроможний за допомогою адаптаційних
механізмів та реакцій забезпечити стабільність внутрішнього середовища при зміні зовнішнього середовища, він знаходиться у стані, який
можна оцінити як здоров’я. Якщо ж організм потрапляє в умови, коли
інтенсивність впливу факторів зовнішнього середовища переважає
можливості його адаптації, наступає стан, протилежний здоров’ю,
тобто хвороба, патологія.
Виділяють три рівні цінності здоров'я:
− біологічний – досконалість саморегуляції організму, гармонія фізіологічних процесів як максимуму адаптації організму;
− соціальний – міра соціальної активності, відношення людини до світу;
− психологічний – позитивно спрямована стратегія життя людини
Здоров’я людей належить до числа як локальних, так і глобальних проблем, тобто тих, що мають життєво важливе значення як
для кожної людини, кожної держави, так і для всього людства в цілому.
Медична статистика свідчить, що в цілому по Україні за даними
2011 р. захворюваність населення залишається високою. На 100 тисяч населення припадає 122,5 тис.звернень до лікаря у зв’язку з
хворобами. Найбільше, як і в попередні роки, вражається населення
на хвороби органів дихання (25,4%), хвороби системи кровообігу
(20,9), хвороби нервової системи та органів чуття (10,5%). Лише за
один рік розповсюдженість хвороб крові та кровотворних органів
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збільшилася на 9,2%; ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду - на 9,4; хвороб сечостатевої системи - на 5; системи
кровообігу - на 4,5; вроджених аномалій - на 4,2%.
Збільшення поширеності хвороб в окремих вікових групах населення має суттєві відмінності. Найбільшими темпами зросла поширеність хвороб серед підлітків (на 73,7%), найменшими – серед дітей
(на 13,1%) [3].
Значні рівні захворюваності та поширеності хвороб серед населення позначаються на показниках інвалідності. В Україні нині нараховується 2,5 млн інвалідів. Інвалідність населення України залишається високою і вимагає комплексного підходу до її вирішення.
Наведені дані свідчать про те, що Україні треба докласти ще
багато зусиль для виконання завдань ЗДВ. У травні 1998 р. світовою
спільнотою прийнята політика "Здоров'я для всіх у 21 сторіччі", якою
передбачено, що до 2010 р. всі країни – члени ВООЗ повинні не тільки мати, але й здійснювати політику досягнення здоров'я для всіх
відповідно до Загальноєвропейської політики "Здоров'я для всіх" на
державному, регіональному і місцевому рівнях. [4]
Поліпшення демографічної ситуації має стати першочерговим
завданням влади. Задля майбутнього розвитку, зміцнення здоров'я
населення та подолання бідності стратегію державної політики слід
будувати на задоволенні потреб та інтересів кожної української сім'ї
та кожного її члена.
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ВПЛИВ СТРЕСІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Омельченко І.Г., Остапчук К.В., Тарабан О.Л.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Що таке стрес? Стрес – неспецифічна реакція організму на подразнення: фізичне або психічне, а також відповідний стан нервової
системи. У медицині, фізіології і психології виділяють виділяють позитивний і негативний форми. Виділені три основні стадії стресу:
1. Реакція тривоги;
2. Стадія оборони або захисту;
3. Стадія виснаження.
Стрес може виявлятись одноразово, а також може виражатись
у вигляді хвороби. В такому випадку на організм людини діють негативні психологічні і фізіологічні чинники.
Видатний психолог Сельє, який і запровадив сам термін
«стрес», протягом усього життя намагався навести лад у «стресовій

96

термінології», запроваджуючи нові терміни й уточнюючи їхню суть.
Спочатку він увів поняття «стресор» для позначення (зовнішнього)
впливу, який викликає стрес. Потім придивився уважніше до власне
стресу й з’ясував, що той приносить не тільки шкоду. Зокрема зі збільшенням стресу зростає продуктивність — до певної межі, після якої
різко падає разом із погіршенням самопочуття й здоров’я. Тут доречна аналогія зі скрипковою струною: не досить натягнута струна звучить хрипко й тихо, перетягнена — різко й дратуюче, й тільки ідеальний натяг дає чистий, «правильний» звук. Кожний із нас може знайти
«норму стресу», яка дозволить спокійно реагувати на подразнення,
уникаючи ліні «недовантажу» й стомлення «перевантажу». Критична
величина стресу, після якої він стає руйнівним, для кожної людини
індивідуальна. Дуже важливо не пропустити характерні ознаки, які
подають сигнал, що ми наближаємося до такого піку. Здебільшого,
навколишні бачать їх раніше, ніж ми самі, тому не слід ігнорувати,
коли нам натякають на це, а то й кажуть прямо, про якісь наші проблеми.
Багато приємних подій теж можуть викликати в нас стресові
фізіологічні реакції. Наприклад радісний стан у людей, що виграли в
лотерею. Для позначення «хорошого стресу» введений термін «еустрес».
Що ж до «поганого стресу», то було запропоновано застосовувати для його позначення старе, яке йде коренями з XIII століття,
англійське слово «дистрес», що означає «біль або страждання, які
вражають тіло чи душу; стан небезпеки або розпачливої нужди».
Пізніше було помічено, що сильні стреси прискорюють процеси
старіння, й запропоновано розглядати стрес, як міру зношування
організму. У словниках і енциклопедіях часто наводять визначення,
сформульовані ним у книжці «Стрес життя»: «Стрес є неспецифічна
відповідь організму на будь-яке пред’явлення йому вимоги. З погляду
стресової реакції байдуже, приємна чи неприємна ситуація, з якою ми
зіштовхнулися. Має вагу лише інтенсивність потреби в перебудові або
адаптації».
У практичній психології, проте, термін «стрес» найчастіше вживається в значенні «дистресу», або «поганого стресу», як-от: «сильне
фізичне, ментальне або емоційне напруження», «реакції, які бувають
у людини, коли вона відчуває, що вимоги до неї перевищують її індивідуальні й соціальні ресурси» тощо.
Кожна подія, що потребує від людини зміни звичного способу
життя і додаткових витрат енергії, є потенційно стресовою. Найчастіше, звичайно, стрес викликають події неприємні, особливо якщо вони
непередбачені й перебувають поза зоною нашого контролю. Ми відчуваємо стрес, коли потрапляємо в сумнівні або двозначні ситуації,
коли переживаємо міжособистісні конфлікти. Та навіть у нормальному
й налагодженому повсякденному житті ми піддаємося впливу стресу
набагато частіше, ніж нам це здається. Ми проспали, спізнилися,
загубили що-небудь, застрягли в пробці, наші плани зірвалися, нам
не подзвонили, нас підвели. Всі ці дрібні й знайомі кожному побутові
дрібниці викликають у нас певну фізіологічну реакцію: збудження,
сухість у роті, прискорене серцебиття, тремтіння рук, кидання в піт.
Нам стає важко зосередитися на чомусь, що не стосується пережитої
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події, думки про яку повертаються знову й знову. Іншими словами, ми
переживаємо стрес.
Стреси підривають наш імунітет, роблять нас уразливими для
інфекцій. До далеко не повного списку патологій, причина яких
пов’язана з переживанням стресів, належать депресія, тривожність,
інфаркт, інсульт, ослаблення імунної системи й як наслідок вразливість до різноманітних інфекцій. Стрес нерідко викликає шкірні реакції (висип, сверблячку, різноманітні дерматити тощо), порушення
роботи шлунково-кишкового тракту, безсоння, різні неврологічні
хвороби.
Стреси бувають гострими й хронічними, що накопичуються поступово. Як відомо, навіть одиничний супергострий стрес, викликаний, приміром, трагічною подією, може стати причиною серйозної
хвороби й навіть смерті.
Щоб стрес нас не вбив, нам треба вміти з ним справлятися. В
англійській мові є спеціальний термін, що описує процес нашої взаємодії зі стресом, — «копінг» (coping), який можна перекласти як «подолання». Зважаючи на публікації у спеціальній літературі, схоже, що
цей термін уже ввійшов у нашу мову. У найширшому розумінні копінг
— це процес, при якому ми намагаємося впоратися з обставинами,
котрі ми сприймаємо як явне психологічне перевантаження, що часом
перевищує наші внутрішні резерви. Ми можемо сказати: зусилля з
подолання стресу виявилися успішними, коли завдяки їм наші фізіологічні реакції прийшли в норму, ми повернулися до звичайного життя, у нас зникли ознаки психологічного розладу, такі, як підвищена
тривожність або депресія. Очевидно, що успішність подолання стресу
залежить від наших ресурсів — чим їх більше й чим вони різноманітніші, тим ліпше. Зовнішні ресурси включають гроші, час, соціальну
підтримку, а також інші життєві події, які мають більш радісний характер. Внутрішні ресурси складаються з двох речей: властивого нам
стилю подолання стресу й наших внутрішніх, особистих якостей.
Є люди, які зустрічають стресову подію віч-на-віч і реагують на
неї відкрито й прямо — психологи кажуть, що їм притаманний конфронтаційний стиль копінгу. Інші намагаються дистанціюватися від
стресової події, відвернутися, «відключитися», ментально й поведінково (за допомогою телевізора, алкоголю, наркотиків тощо), «заморозити» свої емоції. Це класичний уникаючий стиль. Як показує практика, конфронтаційний стиль подолання стресу загалом є більш ефективним, ніж уникаючий. Але не завжди: короткострокові й відносно
«дрібні» стреси, на зразок візиту до зубного лікаря, можуть непогано
вирішуватися за допомогою стратегії уникання (не думати про майбутню процедуру аж до моменту, коли сідаєш у крісло). Проте в разі
тривалого чи повторюваного стресу униканням справі не зарадиш,
навпаки, можна нашкодити. Приміром, постійний стрес на роботі «не
лікується» відверненням від нього: навіть якщо хочеш забути, не
вийде — начальник нагадає. А через спроби не думати й уникати,
людина виявляється погано підготовленою до нового можливого конфлікту й переживає його не менше сильно, ніж у перший раз. Це і
спричиняє можливі проблеми зі здоров’ям. Існує цікавий парадокс:
деякі люди, спроможні успішно пережити сильні потрясіння й перебороти величезні перешкоди, нерідко пасують перед дрібними прикростями, на зразок того ж візиту до дантиста.
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Окремого нагадування заслуговує катарсис — процес виявлення застарілої емоційної травми: в багатьох випадках він може принести велику психологічну користь і допомогти впоратися зі стресом.
Важливий внутрішній ресурс, що допомагає багатьом людям
долати стреси, — це природно властивий їм оптимізм, глибока внутрішня переконаність, що, попри всі труднощі й незгоди, за великим
рахунком у житті все буде добре. Оптимізм може допомагати людям
оцінювати стресові події більш позитивно й мобілізовувати ресурси
для прямої акції (дії) у відповідь на стресор. Медичні дослідження
показують, що в оптимістів у середньому менше підточується імунна
система, й навіть тиск у відповідь на стрес підвищується в них не
надто сильно. Особливу стійкість до стресів демонструють люди свідомі, чесні, надійні, з розвиненим почуттям обов’язку, які мають тверді моральні переконання й звичку шукати позитив у будь-яких випробуваннях. Вони й живуть, звичайно, довше, й здоров’я в них краще.
Можливо, це пов’язано з тим, що такі особистості найчастіше більш
схильні усвідомлено піклуватися про своє здоров’я. Ну а найбільш
вирішальною, мабуть, якістю, з погляду успішності копінгу, є почуття
внутрішнього контролю. Люди, котрі відчувають себе господарями
свого життя, краще переносять стрес навіть у ситуаціях, які
об’єктивно не піддаються контролю.
Майже неможливо контролювати кожну стресову ситуацію у
нашому житті, але можна контролювати більшість наших реакцій на
стрес. Звісно, що це все дуже важко, але можливо. Так що основний
принцип боротьби зі стресами – постійний самоконтроль. Існує дуже
багато методик по боротьбі зі стресами. Декілька простих порад,
притримуючись яких можна навчитися долати неприємні життєві ситуації:
− намагайтесь бути в житті філософом ( а коли це необхідно,
згадуйте про почуття гумору, через його призму життя бачиться набагато легше);
− намагайтесь дивитись на все зі сторони. Так легше тримати
себе в руках;
− ніколи не скаржтесь – від цього не стане легше. Але, це не
означає, що не треба розповідати про свої проблеми близьким, тим, хто Вас розуміє та підтримує. Розмова допомагає
зняти напруження та проаналізувати ситуацію оповідачу;
− не марнуйте дарма часу на тривоги та побоювання, шукайте позитивні сторони подій;
− намагайтеся любити себе більше, ніж Ви до цього робили;
− не залишайтеся у стані нерухомості, шукайте вихід. Крім
Вас нікому не вирішити вашу проблему;
− допомагайте іншим. Життєвий досвід може стати вам у пригоді;
− не покладайте рук і не переставайте боротися;
− подивіться на ситуацію по-новому, з іншої точки зору, ніж
та, котра була у Вас до цього;
− вчіться відпочивати, знаходячись у стресових ситуаціях.
Фізичні навантаження допомагають на деякий час «відключитись» від проблем. Це дуже добрий метод відпочинку для
мозку;
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−

просто чудово, якщо у вас є хобі. Зазвичай улюблені захоплення допомагають розслабитися та приносять багато
приємних емоцій;
− думайте позитивно. Налаштовуйте себе на позитивний результат, підсумок;
− кричіть та плачте. Іноді це буває дуже корисним і необхідним;
− злегка натисніть на скроні. Масажування нервів полегшує
біль і усуває різноманітні недомагання;
− слухайте музику. Ніщо так не розслаблює і не заспокоює,
як позитивна музика;
− лічіть до десяти. Перед тим, як зреагувати на ситуацію,
полічіть до десяти про себе. Така пауза дає змогу взяти
себе в руки;
− прийміть гарячу ванну. Гаряча вода дуже гарно розслаблює;
− прогуляйтеся по місцевості з гарним краєвидом. Картина,
яка радує око, розслаблює та згладжує негатив.
Питання стресу в житті людини є дуже актуальним на сьогоднішній день, бо кожен з нас (хочемо ми того чи ні) піддається його
впливу.
І хоч повністю позбавитись від стресу неможливо, людина має
всі внутрішні резерви організму, для того щоб боротися з ним, і суттєво зменшити його вплив.
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ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК ЖІНКИ НА ПРОТІКАННЯ
ВАГІТНОСТІ
П’ятницької О.С
Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка

Ключові слова: шкідливі звички, плацента, негативні впливи,
алкоголь, куріння, наркотики, «алкогольний синдром».
Останніми роками різко зменшилася кількість народжених здорових дітей. До факторів, які негативно впливають на протікання
вагітності відносяться і шкідливі звички. Вагітність вимагає від організму жінки мобілізації всіх його ресурсів. Обмін речовин перебудовується як для забезпечення розвитку плоду, так і для підготовки до
майбутнього материнства. Плід в утробі матері знаходиться в нерозривному зв’язку з її організмом. Плацента в цій системі виконує бага-
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то функцій, до яких відносяться транспортна, дихальна, трофічна,
ендокринна, метаболічна і ряд інших. Плід і плацента як єдине ціле
дуже реагують на будь-які негативні впливи, не притаманні нормальному, закладеному природою механізму росту.
Неблагополучно протікає вагітність при алкогольній хворобі
жінки перш за все тому, що хвороба вражає її центральну нервову
систему. При прийомі вагітною жінкою алкоголю, останній швидко
проходить через плацентарний бар'єр і надходить до плоду.
Наприкінці 60-х років ХХ сторіччя лікарі звернули увагу на
специфічні порушення та вроджені вади у дітей, народжених жінками,
що страждали на алкоголізм. Цей тип порушень отримав назву "алкогольний синдром плоду" (АСП) або "фетальний алкогольний синдром"
(ФАС) [1].
Мозок і інші частини тіла плоду розвиваються протягом всієї
вагітності і, отже, можуть бути пошкоджені на будь-якому терміні.
Однак, перший триместр, коли закладаються і формуються всі органи
і системи, очевидно, найбільш уразливий період, протягом якого можуть розвинутися відхилення від норми. Алкоголь може вражати клітини, зменшувати їх загальну кількість і порушувати взаємодію між
ними в міру їх розмноження, впливаючи на хід розвитку частин плоду, що формуються. Рання втрата клітин у плода, що розвивається,
веде до загальної затримки росту і низької маси плоду при народженні. Мозкова тканина особливо чутлива до алкоголю, і тому мозок
уражених дітей при народженні менший і часто виявляється дислокація нервових клітин. У другому триместрі високий ризик викиднів.
Алкогольні розлади плоду на цьому етапі найчастіше пов'язані з періодами зловживання, частого і безконтрольного прийому алкоголю,
запою. У третьому триместрі зазвичай спостерігається швидкий ріст
плоду, який може бути порушений під впливом алкоголю. На цьому
відрізку мозок і всі нервові клітини також посилено розвиваються.
Порушення при алкогольному синдромі плоду ділять на такі
групи:
порушення живлення і обміну речовин у плоду;
порушення будови черепа;
пороки розвитку і уродства;
пошкодження мозку, включаючи порушення інтелектуального розвитку.
Вагітність у жінок що вживають алкоголь закінчується здебільшого мимовільними абортами, мертвонародженістю, народженням
недоношених дітей.
Негативно впливає на розвиток плоду і тютюнопаління. З найбільш вивчених речовин, що входять до складу тютюнового диму,
першим слід назвати, звичайно, нікотин - нервово-паралітична отрута, один з найбільш отруйних алкалоїдів. Він безперешкодно проникає через плаценту і діє безпосередньо на нервову систему організму,
що розвивається. І якщо навіть в результаті цього впливу не настає
смерть плоду і не виникає явного анатомічного порушення, то відставання дитини в розумовому розвитку практично неминуче. Одночасно з нікотином до плоду проникає бензидин, теж нервово-паралітична
отрута, що накопичується в нервовій тканині, серці, нирках, мигдалинах. Чадний газ (СО) - з'єднання, яке дуже активно конкурує з киснем за гемоглобін: його спорідненість до гемоглобіну в 200 разів бі-
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льше, ніж у кисню. Зрозуміло, що у жінки, що палить плід розвивається фактично в умовах гіпоксії, тобто в умовах нестачі кисню. З
організму плоду чадний газ виводиться значно повільніше, ніж з організму матері, тому, вміст його в крові у дитини у 10-15 разів вищий
ніж у матері.
Ще одна речовина, яка проходить через всі фільтри, - радіоактивний ізотоп полонію, полоній-210. Оскільки радіоактивні ізотопи,
зокрема полоній-210, здатні вражати статеві клітини плоду що формуються (особливо жіночі).
Набагато частіше у жінок, що палять зустрічаються випадки
дуже низького розташування плаценти в матці, що неминуче веде до
ускладнень вагітності та пологів; нерідкі відмирання великих ділянок
плаценти.
Тютюнопаління вагітної жінки викликає: спазм маткових судин
з уповільненням матково-плацентарного кровотоку, що триває 20-30
хвилин після однієї викуреної сигарети; придушення дихальних рухів
плода; поява в крові плоду нікотину та інших токсичних речовин, що
призводить до затримки росту, маси тіла та народженню дитини з її
дефіцитом; відмічається розвиток легеневої патології, як у новонародженого, так і у дітей більш старшого віку; збільшується ризик перинатальної смертності і синдрому раптової смерті в неонатальному
періоді - досить загадкового явища, коли дитина у віці до року раптом, без видимих причин помирає.
Коли мати під час вагітності вживає наркотичні речовини, разом з нею приймає і дитина. Якщо мати наркоманка, наркоманом стає
дитина, і після пологів у нього спостерігаються точно такі ж симптоми
«ломки», як при відмові від наркотиків (сильна дратівливість і нервове збудження). У дітей, чиї матері приймали наркотики під час вагітності, частіше виникають проблеми після народження, а наслідки
можуть залишитися на все життя.
Наркотики, які впливають на дитину під час вагітності, найбільш небезпечні в першому триместрі. Можливий вплив наркотиків
на розвиток дитини включає в себе ризик народження мертвого плоду, викидня, зниженої ваги новонародженого, затримки розумового
розвитку, передчасних пологів, а також розвитку синдрому раптової
смерті дитини. (у дітей, чиї матері вживають опій, ризик синдрому
раптової смерті підвищується у двадцять разів.) Дослідники вважають, що такі наркотики, як опій і кокаїн, завдають шкоди дитині і
непрямим чином, звужуючи кровоносні судини плаценти і обмежуючи
таким чином постачання плоду киснем, створюють ефект задухи,
подібний дії нікотину. Кокаїн впливає на мозок дитини, приводячи до
підвищеної дратівливості. До недавнього часу вважалося, що вживання матір'ю марихуани під час вагітності безпечно для дитини. Проте
новітні дослідження показали, що марихуана може точно так само
впливати на розвиток плоду, як і інші наркотики [2,3].
Алкоголь, тютюн і наркотики не мають безпечного порогу вживання.
Вживаючи ці речовини вагітна жінка руйнує не тільки своє
здоров’я , а і здоров’я своїх майбутніх дітей, що в свою чергу негативно впливає на формування здорової нації. Для запобігання цього
явища дуже важливо проводити просвітницьку роботу серед майбутніх матерів, інформувати їх про негативний вплив шкідливих звичок.
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ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ ПЛОСКОСТОПОСТІ І
СКОЛІОЗУ У ДІТЕЙ
Підлатюк О.Ю.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Проблеми профілактики і виправлення порушень постави і стопи ще далекі від повного вирішення і дуже актуальні. Сучасне вчення
про реабілітацію хворих з функціональним і статичним порушеннями
органів опори і руху виходить за рамки вузької спеціальності.
Серед порушень органів опорно-рухового апарату людини, є
такі, які розвиваються поступово, проте дуже часто бувають причиною різних страждань і нерідко призводять до інвалідності.
Дослідження багатьох фахівців свідчать, що одним із найпоширеніших захворювань є плоска стопа та бокове викривлення хребта у
фронтальній площині, що спостерігаються у 40-50% дорослих і дітей.
Деформація у вигляді плоскої стопи дуже негативно впливає на
дитячий організм оскільки це захворювання порушує ресорну та амортизаційну функції склепіння стопи. Струси та вібрації під час ходьби,
бігу та інших рухів передаються внутрішнім органам, що призводить
до порушення їх функції. Струси хребта і головного мозку спричиняють мікротравми і головну біль, підвищену втомлюваність, загальне
нездужання, що звичайно знижує працездатність, або призводить до
її втрати.Обсяг рухів дитячої стопи більший, ніж дорослої, внаслідок
більшої еластичності м’язово-зв’язкового апарату. Через це дитяча
стопа найменш пристосована до статичних навантажень, швидко
втомлюється і легко піддається деформації [4].
Заслуговує на увагу і той факт, що між плоскою стопою і правильною поставою існує певний зв’язок. Неправильне положення
тіла, ніг і стоп разом з несприятливим впливом навколишнього середовища може спричинити, особливо під час росту дитячого організму,
розвиток деформацій і захворювання постави. Правильна постава –
результат виховання, навчання, тренування і своєчасного лікування
різних функціональних деформацій. При неправильній поставі зазвичай голова опущена, плечі напружені і зведені вперед або одне плече
вище від іншого, живіт виступає вперед, значно посилений поперековий згин, відставлений назад таз, кругла спина і запала грудна клітка. У процесі фізичного розвитку дитини формуються фізіологічні
кривизни хребта, набуваються звички правильного утримання голови,
сидіння, стояння. Все це забезпечує високі ресорні властивості органів опори, оберігає від небажаного впливу внутрішні органи і ЦНС.
Адже неправильна постава і плоска стопа призводять до кіфотичної,
сколіотичної або кіфосколіотичної постави, що в свою чергу погіршує
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діяльність серцево-судинної, нервової і дихальної систем, а також
печінки і нирок [3].
Найчастіше плоска стопа спостерігається у дітей ослаблених,
які часто хворіють, мають різні порушення стану здоров’я, фізичного
розвитку.
Лікування плоскостопості має бути комплексним і спрямованим
на зміцнення всього організму. Лікувальна гімнастика, масаж, фізіотерапевтичні процедури, ортопедичні устілки або взуття - заходів для
виправлення стоп достатньо. Важливо, щоб процес корекції був регулярним і тривав до повного одужання.
Першорядне увагу слід приділити взуттю, воно повинно бути
«раціональним», тобто стійким, і щільно охоплювати стопу, не заважаючи при цьому рухові. Невеликий каблучок, тонка підошва і матеріал, що дозволяє стопах «дихати», так само є необхідними якостями
хорошою дитячого взуття.
Дітям дошкільного віку краще носити черевички або туфлі, добре фіксують гомілковостопні суглоби.
Але часто однією раціональної взуття для виправлення плоскостопості недостатньо. Тоді застосовують ортопедичні устілки або ортопедичне взуття.
Ці засоби лікування досить ефективні, оскільки полегшують
ходьбу, беруть на себе частину навантаження, запобігають подальшому розвитку захворювання.
При важких формах плоскостопості з сильними постійними болями показано оперативне лікування.
Ортопедична корекція стоп проводиться обов'язково в поєднанні і на тлі інших методів лікування: фізіотерапії, масажу та лікувальної гімнастики.
Фізіотерапевтичні процедури при лікуванні плоскостопості призначаються досить широко і проводяться, в основному, в умовах поліклінік.
Виняток становлять теплові процедури, які можна проводити
вдома.
У домашніх умовах можна застосовувати контрастні шкірні
ванни. Ванни не тільки зміцнюють м'язи і тренують суглоби стоп, але
володіють чудовою закаливающим ефектом.
Масаж - необхідна частина комплексного лікування плоскостопості. Він дозволяє нормалізувати тонус м'язів стопи і гомілки: зміцнити ослаблені, розтягнуті м'язи і розслабити напружені, а це дуже
важливо для відновлення їх узгодженої роботи. Крім того, поліпшуючи кровообіг та іннервацію, масаж сприяє поліпшенню живлення м'язів, зв'язок і кісток стопи. Приносить полегшення в випадки болю в
стопах і відновлює нормальні умови. Для розвитку і зростання нижніх
кінцівок.
Залежно від віку і, отже, зростання і ваги дитини, а так само
обсягу масажу, сеанс займає від десяти хвилин до півгодини.
Також досить поширений серед захворювань дітей сколіоз, що
наберає своїх обертів.
Сколіоз – це бокове викривлення хребта у фронтальній площині. Якщо він вже з’явився, то постійно прогресує, аж доки у дитини
не припиниться ріст усіх м’язів і кісток і вона стане дорослою сформованою людиною.
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При сколіозі спочатку спостерігаються порушення у міжхребцевих дисках: вони звужуються, і формується дуга викривлення. У подальшому виникає асиметрія розвитку хребта, і для підтримання його
у вертикальному положенні вище і нижче дуги викривлення формуються дуги проти викривлення. Хребет ніби скручується навколо
невидимої вертикальної осі, набуваючи хвилеподібної форми. Для
людей зі сколіозом характерним є невеликий нахил голови в бік викривлення (дуги) хребта, таз при цьому зміщується у протилежний
бік. Передпліччя і лопатка трохи підняті з боку випуклості дуги і часто
відходять від тулуба, створюючи «крилоподібні» лопатки. Варто також враховувати, що у дітей з більшою масою тіла чи добре розвиненою мускулатурою деформація здається майже непомітною.
Зазвичай всі сколіози належать до групи вроджених патологій.
Іноді відразу після народження дитини лікарі фіксують певний кістковий дефект: недостатність хребців, один чи два зайвих, півхребця,
зрощені ребра тощо. Всі вроджені патології - наслідки утробного розвитку плода. Річ у тім, що опорно-руховий апарат дитини формується
протягом перших трьох місяців вагітності матері, тому нездорові звички батьків, шкідливі умови праці чи хвороби матері у перші місяці
вагітності, а також екологічні чинники дуже негативно впливають на
формування і розвиток скелета дитини [2].
Провокують виникнення і прогресування сколіозу малорухливий спосіб життя, неправильна постава, ослабленість організму внаслідок частих захворювань, нестабільний хребет та неоднакова довжина ніг, що спричиняє перекіс таза.
Профілактика розвитку сколіозів повинна бути комплексною і
включати в себе:
− сон на жорсткому ліжку;
− правильна і точна корекція взуття;
− організація і дотримання правильного режиму дня;
− постійна рухова активність (регулярне перебування на
свіжому повітрі, рухливі ігри);
− контроль за правильним, рівномірним навантаженням на
хребет;
− плавання [3].
І наостанок варто зауважити, що більшість захворювань, які ми
вважаємо наслідком якихось травм, випадковостей насправді є результатом нашої недбалості до власного здоров’я.
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ВИДИ НЕВРОЗІВ У ПІДЛІТКІВ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА
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Неврози належать до числа найбільш поширених форм нервово-психічних захворювань. Невротичні розлади у дітей шкільного віку
зустрічаються в 2-2,5 рази частіше, ніж у дошкільнят.
У етіології неврозів як психогенних захворювань основна причинна роль належить різноманітним психотравмуючим чинникам:
гострим шоковим психічним впливом, що супроводжується сильним
переляком, підгострими і хронічними психотравмуючими ситуаціями
(розлучення батьків, конфлікти в сім'ї, школі, ситуація, пов'язана з
пияцтвом батьків, шкільна неуспішність і т.д.), емоційної депривації
(тобто дефіциту позитивних емоційних впливів - любові, ласки, заохочення, підбадьорення і т.п.)[ 1 ].
Види неврозів у підлітків:
1. Неврози страху – це немотивовані напади страху і тривоги,
що тривають від 10 до 30 хвилин. Особливо часто вони збігаються з
моментами засипання дитяти, інколи супроводжуються галюцинаціями. Основними проявами неврозів страху є предметні страхи, пов'язані з психотравмуючою ситуацією і обумовлюють особливе боязке
ставлення до об'єктів і явищ, які викликали ефект страху.
2. Депресивний невроз. Депресивний невроз характерний для
дітей підліткового віку. Виражається низькою самооцінкою, плаксивістю, голос тихіший, рухи сповільнені, міміка мізерна.
3. Істеричний невроз. Істеричний невроз виражається криками
і плачем, інколи супроводжуються респіраторними нападами.
4. Астенічний невроз (неврастенія). Неврастенія виражається
нестриманістю, підвищеною дратівливістю. Зазвичай при цьому розладі спостерігаються розлади сну і апетиту. Найчастіше зустрічається
у підлітків унаслідок перевантаженості додатковими заняттями і різноманітними кружками.
5. Іпохондричний невроз. Виражається надмірною турботою
про власне здоров'я.
6. Невротичні розлади сну. Невротичні розлади виражаються
неспокійним сном, проблемами при засипанні, лунатизмом, яскравими
нічними кошмарами. Клініка невротичних розладів сну виражається
порушеннями засипання, неспокійним сном з частими рухами, розладом глибини сну з нічними пробудженнями, нічними страхами, яскравими страхітливими сновидіннями. Нічні страхи, що зустрічаються в
основному у дітей дошкільного молодшого шкільного віку, є рудиментарні – надцінні переживання з ефектом страху.
7. Патологічні звичні дії. Такі, як згризання нігтів, смоктання
пальців, жування і висмикування волосся, брів та вій [ 2 ].
Характеристика деяких з них:
Невротичні розлади апетиту (анорексія). Безпосереднім приводом до виникнення невротичної анорексії часто є спроба матері насильно нагодувати дитину в разі його відмови від їжі, перегодовування,
випадковий збіг годування з яким-небудь неприємним враженням.
Поряд з цим спостерігаються знижений настрій, примхливість, плаксивість під час прийому їжі [ 3 ].
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Профілактика неврозів у дітей та підлітків насамперед заснована на психогігієнічних заходах,спрямованих на нормалізацію внутрішньо сімейних відносин і корекцію неправильного виховання. До
заходів належать формування активності,ініціативи, навчання з подолання труднощів. Важливу роль відіграє виховання в колективі з
певною індивідуалізацією підходу, підбором товаришів певного характерного складу. Певна профілактична роль належить також заходам
зі зміцнення фізичного здоров'я, перш за все заняття фізкультурою і
спортом. Велика роль належить психогігієні розумової праці школярів,
попередження їх інтелектуальних та інформаційних перевантажень.
Висновки:
1. Надлишок негативних емоцій, переживання невизначеності,
зайва психоемоційна напруга є патогенними чинниками і супроводжуються виникненню і розвитку психосоматичної патології.
2. У підлітковому віці дуже багато новоутворень, які вливають
на емоційний стан самого підлітка та складають основу для формування характеру та типу реакції на будь-яку соціальну ситуацію.
3. Неврози у підлітків - найпоширеніший вид нервово – психічної патології. Невроз є психогенними захворюваннями особи, що формується, тому на нього робить вплив все те, що може ускладнити
процес формування особи у дітей і сприяти загальному наростанню
нервово – психічної напруги у батьків.
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КОМПОНЕНТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Сало Я.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Зараз модно і вигідно бути здоровим. Модно тому що багато
публічних людей (політики, кіноактори, телеведучі) демонструють
здоровий спосіб життя. Замислюватися і займатися своїм здоров'ям
треба звичайно не лише тому, що це модно, а головне, тому що це
вигідно і полегшує наше життя. Якщо ви працюєте по найму, керівництво, навряд чи заохочуватиме працівника, в якого в місяць тиждень
лікарняного. Якщо ви займаєтеся власним бізнесом і маєте пристойно
стабільний дохід, так хочеться по можливості довше насолоджуватися навколишнім світом.[1]
Перш за все, треба запам'ятати чинники, які впливають на
здоров'я.
Спадковість. З цим чинником важко сперечатися, але є декілька зауважень. По спадку передається не самі хвороби, а схильність
до них. Схильність переходить в хворобу лише за «сприятливих»
умов, а ось ці умови створюємо ми самі. У кожній сім'ї є певний режим

107

життя і живлення. Фахівці довели що важливим чинником при розвитку наприклад гіпертонічної хвороби служать наші щоденні звички. Як
харчувалися батьки, так само харчуватимуться діти, і це сприятиме
розвитку хвороби. Від спадковості ми плавно переходимо до другого
компонента здорового способу життя.
Харчування. Різні системи харчування віддають перевагу одним продуктам, ігноруючи інші. На сторінках журналів йде постійна
суперечка: що означає оптимальний щоденний раціон. Суперечка на
цю тему продовжуватиметься ще довго, але, проте, вже вироблено
багато загальних правил, які необхідно дотримувати при здоровому
способі життя. Переходите на триразове харчування (сніданок, обід і
вечеря). На обід повинно доводитися - 50% від добового об'єму їжі.
На сніданок і вечерю - по 25%.
Більшість фахівців все-таки не радять їсти перед самим сном.
Незважаючи на власні вподобання в харчуванні, обов'язково з кожною їдою з'їдайте порцію овочевого салату.
Фрукти необхідно їсти по сезону і за 20 - 20 хвилин до основної їди.
Випивайте в добу 1,5 - 2 літри чистої води. Воду радять пити до їди і
через 2 години після.
Ці основні, прості і дуже ефективні правила, дотримання яких
сприятиме збереженню вашого здоров'я.[2 ]
Наступний компонент здорового способу життя - помірне фізичне навантаження. Нестача в русі (гіподинамія) сприяє розвитку
багатьох хвороб, її називають навіть - вбивцею 21 століття. Необхідний мінімум рухової активності можна добитися навіть не відвідуючи
фітнес клуби і спортзали. Звичайно якщо у вас певна мета: схуднути,
набрати м'язову масу, збільшити гнучкість суглобів і м'язів - вам дорога у фітнес центри. Якщо вас цікавить профілактика - вистачає 15
хвилин вранці і увечері. Конкретний набір вправ для цих міні тренувань ми давати не будемо, але загальні рекомендації вкажемо.
Ранкова зарядка - декілька вправ для гнучкості хребта і основних суглобів організму, розтягуємо основні групи м'язів (ноги,
плечовий пояс, спина).
Вечірня зарядка - декілька вправ для декомпресії (розтягування) хребта і збільшення його гнучкості, розминаємо основні суглоби організму, робимо декілька силових вправ. Вечірнє тренування активніше і насиченіше.
Правильний позитивний настрій. Багато фахівців із здорового способу життя виділяють цей чинник як основний. Всі ми знаємо
про шкоду для здоров'я негативних емоцій, але як від них позбавитися. Хочемо ми цього чи ні, негативні емоції накопичуються в нашому
організмі, викликаючи стреси і хронічні хвороби. Ефективний спосіб
боротьби із стресами - активне заняття спортом, особливо якщо це
командний ігровий вигляд спорту. Учені стверджують, що наші м'язи
спалюють не лише калорії, але і наші стреси.
Знайдіть для себе цікаве заняття (хобі). Дуже серйозна шкода
своєму здоров'ю наноситься людям, які постійно думають про свої
проблеми, - відволічіться, а потім з новою силою беріться за вирішення насущних завдань.

108

Відповідальність за власне здоров'я кожен з нас повинен узяти
на себе. Якщо ми цього не зробимо добровільно, то хвороби змусять
нас це зробити примусово.[3]
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Увесь цивілізований світ все більше схиляється до тієї думки,
що найбільшою цінністю для самої людини та суспільства, в якому
вона живе, є її життя та здоров’я.
Внаслідок соціально-демократичних передумов, економічних і
матеріальних обмежень, екологічної кризи більшість сімей України
мають дітей, життя яких обтяжене хворобами або несприятливими
соціально-побутовими, психологічними умовами. [2]
Стан здоров’я дітей та молоді обумовлює щастя і довголіття як
окремої людини, так і про цвітання всієї нації. Однак за останні роки у
стані здоров’я населення України спостерігаєть¬ся стійка тенденція
до погіршення. Зростає кількість психопатичних особистостей, а психічнонормальні люди стають хворими за тієї причини, що не знають
дієвих механізмів збереження, зміцнення і відновлення психічного
здоров’я в умовах постійних фізичних та інтелектуальних перевантажень, стресів, соціальних негараздів. [1]
Метою дослідження – є зміцнення, збереження і відновлення
психічного здоров’я підростаючої генерації як передумову щасливого
майбутнього України.
Психічне здоров’я - стан інтелектуально-емоційної сфери, основу якого складає відчуття душевного комфорту, яке забезпечує
адекватну поведінкову реакцію. Такий стан обумовлений як біологічними, так і соціальними потребами, а також можливостями їх задоволення. [1]
На думку В.І.Бєлова, який розкриває ряд важливих аспектів
даної проблеми, активному довголіттю сприяють такі психічні якості і
риси характеру: стійка психіка, що до¬сягається самовихованням і
аутотренінгом; доброта, чесність, чуйність, сумлінність і почуття гумору; бажання жити. [1] Перераховані фактори більш повно реалізуються при інтелектуальній насиченості життя, творчій праці й сімейному благополуччі.
У той же час, хвилювання, горе, страх та інші емоції, які напружують і турбують людину, є ворогами здоров’я. Реалізуючись у
стресовий синдром, вони порушують нормальне самопочуття, породжують дискомфорт і хворобу. [1]
Головними показниками психічного здоров’я дітей та молоді є:
достатній або високий рівень розвитку психічних процесів: уважність,
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активність, цупкість і обсяг пам’яті; наявність якостей розуму, розвинута мова, доброзичливість, радість.
Психічно здорова молодь вільно ставить перед собою цілі і вірить і свої можливості досягнення життєвих планів.
Психічно здоровим дітям характерні творчі спроможності у визначеній сфері, повага до себе й інших людей, демократичність у
взаємовідносинах, відмова від лицемірства і маніпулювання людьми.
[2]
Пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в
дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Це досягається шляхом розвитку валеологічної освіти, повноцінного медичного обслуговування, оптимізації режиму навчально-виховного процесу,
створення екологічно сприятливого життєвого простору, використання засобів фізкультурно-оздоровчої роботи [3].
Здоров’я дітей та молоді – найцінніше надбання кожного цивілізованого суспільства, що створює фізичний, інтелектуальний, духовний і соціальний базис держави. [4]
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Одним із основних життєвих процесів є дихання. Завдяки йому
організм отримує кисень ззовні і виділяє вуглекислий газ, що утворюється в тканинах. Цю важливу функцію здійснює дихальний апарат.
Усі органи, що беруть безпосередню участь у легеневому диханні,утворюють дихальну систему. Нормальне функціонування систем
дихання необхідне забезпечення життєдіяльності організму.
Особливість дихання в порівнянні з іншими вегетативними функціями заключається в тому, що людина може довільно змінювати
темп, ритм і амплітуду дихальних рухів. Мимовільне дихання - це таке
дихання, яке здійснюється природньо, без контролю свідомості. Провідну роль у мимовільних змінах дихання грає дихальна аритмія безперервна ритмічна діяльність дихального центру. Довільна регуляція дихання розвивається разом з мовою в перші роки життя дитини, коли дихання починає змінюватися у відповідь на звуковий наказ,
мовний і даний подумки. При навчанні дітей умінню керувати своїм
диханням особливе значення надається дихальним вправам, які є
ефективним засобом впливу на весь організм дитини. [1]
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Певний інтерес у нашій країні і за кордоном проявляється до
вчення йогів, особливо до розділу, відомому під назвою хатха-йога,
який має відношення до здоров'я людини і профілактики хвороб.
Система хатха-йога, яка забезпечує гармонію фізичного і психічного
стану. Дуже важливим компонентом цієї системи є дихальна гімнастика. Дихальну гімнастику йогів називають пранаямою. Пранаяма - це
вчення про свідоме керування диханням, мистецтво правильно дихати, яке досягається в процесі вправ. За допомогою цих вправ вона
вчиться впливати на тканинне дихання з метою підвищити до максимуму біоенергетику.
Це вчення виділяє в диханні два фактори: екзотеричний (зовнішній), при якому увага направлена головним чином на стан і дію
м'язів і органів, які беруть участь у диханні; другий фактор - психічний, ендотеричний (внутрішній), при якому абсорбована шляхом
свідомо контрольованих рухів легень енергія (прана) рухається по
певних шляхах і концентрується і вибраній ділянці тіла.
Пранаяма - це система дихальних вправ, яка дозволяє, яка дозволяє контролювати всі дихальні процеси. Перша і найголовніша
умова контрольованого дихання - це регуляція його ритму. Мірою для
ритмічного дихання є частота серцевих скорочень (ЧЧС). [2]
Всі дихальні вправи слід починати з енергійного видиху: Для
того, добитися успіху, необхідно вести природний спосіб життя. Відмовитися від куріння, вживання спиртних напоїв, дотримуватися дієти. При виконанні вправ рекомендується зосереджувати увагу на
дихальному процесі і на тих ділянках тіла, на які вони впливають.
Технікою дихальних вправ потрібно оволодівати поступово. Існує три
групи дихальних вправ.
1. Підготовче дихання - це початковий варіант повного дихання, яке нагадує потягування (тонізує) і позіхання (приносить полегшення).
2. Повне дихання є основою всіх дихальних вправ. Воно складається з таких елементів: черевне (нижнє), грудне (середньореберне) і ключичне (верхнє) дихання. У черевному диханні бере участь
лише діаграма, тоді як ребра і міжреберні м'язи залишаються непорушними. Воно тренує діафрагму, формує навички контролю над нею,
надає допомогу серцю в роботі, забезпечує притік венозної крові,
знижує артеріальний тиск, стимулює травлення, регулює діяльність
органів черевної порожнини. Черевне дихання це прекрасний масаж
для печінки, сечостатевої системи, кишок, нирок. Реберне дихання
має оздоровчий і лікувальний вплив за рахунок зниження тиску на
серце, покращення кровообігу печінки, жовчного міхура, селезінки,
нирок. При ключичному (верхньому) диханні рухаються лише ключиці, верхні ребра і плечі - вентилюються верхні відділи легень. Воно
сприяє покращенню функції лімфатичних вузлів.
3. Перемінне (альтернативне) дихання - це специфічна дихальна вправа, яка характеризується перемінним диханням то через
один, то через другий носовий хід. [3]
При всіх видах дихання не слід намагатися вдихати великий
об'єм повітря. Існують різні методики дихання: метод А.Н. Стрельникової, система Бутейко, дихальні вправи спеціального призначення за
методом К. Дінейки та ін.
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Дихальна гімнастика А.Н.Стрельникової дає рекомендації багато в чому протилежні загальноприйнятим. Зазвичай ми дихаємо так:
нагинаючись-видих, розпрямляючись - вдих, розвертаючи грудну
клітку - вдих, стискаючи-видих. Рухом ми допомагаємо диханню.
Помах руки ніби підтягує грудну клітку, полегшує шлях повітрю в
легені. Зводячи руки нахиляючи тулуб вперед, наші скелетні м'язи
формують активні видихи. Газообмін посилюється, але робота власне
дихальних м'язів незначна. У Стрельниковській гімнастиці, яку називають парадоксальною, при стискуванні грудної клітки потрібно робити не видих, а вдих. Ця гімнастика передбачає прискорений розвиток
м'язів, які допомагають диханню, що досягається зворотньою узгодженістю рухів із диханням. Руки зведені і стискають, таким чином,
грудну клітку - вдих, руки розведені, грудна клітка розширена - видих. М'язи рук і грудей створюють додатковий опір дихальним м'язам.
Перше дослідження ефективності гімнастики Стрельникової показало,
що у зовсім непідготовленої людини після декількох хвилин занять
життєва ємність легень (ЖЄЛ) зростає відразу на 10-15%. Це великий
прогрес .[2]
Таким чином, парадоксальні дихальні вправи при правильному
виконанні і достатній впертості суб'єкта допоможуть зміцнити організм, полегшити протікання хронічних захворювань, а також позбутися багатьох з них. При чому потрібно пам'ятати, що освоювати дихальні вправи треба за допомогою щоденних тренувань.
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ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ
Синящок В.М., Осінцев А.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Однією з провідних проблем охорони здоров'я є неправильне
харчування. Нераціональне харчування є визначальним у виникненні
та розвитку таких факторів ризику, як надлишкова маса тіла, порушення ліпідного обміну, артеріальна гіпертензія, порушення толерантності до вуглеводів тощо. Крім того, порушення правил харчування
може сприяти розвитку дистонії та секреторних порушень шлунковокишкового тракту, виникненню запальних та онкологічних захворювань. Харчування має численні складові, пов'язані з ризиком для
здоров'я.
ВООЗ, як дієтологічну модель побудови здорового харчового
раціону, рекомендує користуватися пірамідою харчування. В основу її
створення покладені необхідні для здорового харчування продукти,
різноманітність та співвідношення яких вона ілюструє.
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ПІРАМІДА ХАРЧУВАННЯ

Дана піраміда створена з використанням кольорової схеми світлофора:
Зелений - вживай без обмежень;
жовтий — споживай обачливо;
червоний — поміркуй чи варто вживати.
Традиційною одиницею вимірювання харчової енергії є кілокалорія або кілоджоуль (1 ккал = 4,2 кДж). Енергетичні витрати дорослої людини складають приблизно 1500-3300 ккал на добу залежно від
статі, віку, маси тіла та рівня фізичної активності . З урахуванням
діапазону споживання енергії (низький — від 1500 до 2200 ккал;
середній — від 2200 до 2800 ккал; високий — понад 2800 ккал) визначають відповідні моделі раціонів харчування: А, В, С. Чим вище
рівень фізичної активності людини, тим більше порцій їй потрібно
(табл. 1).
Таблиця 1. Моделі раціонів харчування.[3]

За рекомендаціями ВООЗ більше половини добової енергії повинно надходити з продуктами, що входять до двох нижніх зелених
шарів піраміди, а саме: з хлібом, зерновими, макаронними виробами,
рисом і картоплею
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Із продуктів, що входять до верхнього зеленого шару піраміди,
ВООЗ рекомендує споживати щодня не менше 400 г овочів (додатково
до картоплі) та фруктів, тобто п'ять-шість порцій . Одна порція рівноцінна одному яблуку чи груші, або овочам вагою приблизно 80 г.
Краще вживати свіжі овочі та фрукти відповідно до сезону, бажано
місцевого виробництва. Припустиме також споживання свіжозаморожених та сушених овочів і фруктів, корисні й консервовані, хоча вони
і не містять вітаміну С.
Жовтий шар піраміди закликає до обачливості. В пропорціональному відношенні для здорового раціону харчування продукти цієї
зони необхідні в малих кількостях. З правого боку розташовані м'ясні
і рибні продукти, яйця, горіхи та бобові. Жирні сорти м'яса і м'ясопродуктів доцільно заміняти квасолею, бобовими, рибою, яйцями, птицею
та пісним м'ясом. Оскільки організм потребує щодня лише 0,8 г білка
на кілограм ідеальної маси тіла, вживати ці продукти необхідно в
малих кількостях. З лівого боку цієї зони знаходяться продукти з
великим вмістом кальцію, а саме: сири, нежирне молоко та молочні
продукти.
На верхівці піраміди розташована червона зона продуктів, перед вживанням яких слід добре поміркувати. Адже сюди входять продукти з високою енергетичною цінністю і незначним вмістом мікроелементів. Продукти цієї групи в надзвичайно малих кількостях потрібні лише для забезпечення додаткової енергії понад ту, що вже забезпечена іншими групами продуктів. [2]
Дванадцять принципів здорового харчування:
1. Раціони харчування повинні складатися із різноманітних продуктів переважно рослинного, а не тваринного походження.
2. Споживайте хліб, зернові продукти, макаронні вироби, рис
або картоплю декілька разів на день.
3. Вживайте не менше 400 г на добу різноманітних овочів та
фруктів, бажано свіжих та вирощених в місцевих умовах екологічно чистих зон.
4. Підтримуйте масу тіла в рекомендованих межах (значення індексу маси тіла від 20 до 25 кг/м2) за допомогою нормокалорійної дієти і щоденних помірних фізичних навантажень.
5. Контролюйте вживання жирів, питома вага яких не повинна
перевищувати 30 % добової калорійності; заміняйте більшість насичених жирів ненасиченими рослинними оліями або
м'якими маргаринами.
6. Заміняйте жирне м'ясо та м'ясопродукти квасолею, бобами,
рибою, птицею або нежирним м'ясом.
7. Вживайте молоко і молочні продукти (кефір, кисле молоко,
йогурт, сир) з низьким вмістом жиру і солі.
8. Вибирайте продукти з низьким вмістом цукру, обмежуйте частоту вживання рафінованого цукру, солодких напоїв та солодощів.
9. Віддавайте перевагу продуктам з низьким вмістом солі, загальна кількість якої не повинна перевищувати однієї чайної
ложки (6 г) на добу, включаючи сіль, що знаходиться в готових продуктах. В ендемічних зонах необхідно вживати йодовану сіль.
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10. Обмежуйте вживання алкоголю до 20 мл етанолу або еквівалентних алкогольних напоїв на добу.
11. Приготування їжі на пару, її варка, тушкування, випікання
або обробка в мікрохвильовій печі допомагає зменшити кількість доданого жиру.
12. Пропагуйте годування дітей перших 6 місяців життя виключно материнським молоком.[1]
Також, не малу роль при здоровому харчуванні відіграють вітаміни. Найкраще джерело вітамінів та мінералів — овочі і фрукти.
При дотриманні правил харчування потреба у додатковому джерелі
вітамінів зникає. Головним джерелом вітаміну D є сонячне світло.
Навіть його 10-15-хвилинної дії тричі на тиждень достатньо для утворення потрібної кількості вітаміну D, дефіцит якого спричиняє рахіт і
остеомаляцію. Норми фізіологічних потреб населення України у вітаміні D складають 2,5 мікрограмів на добу.
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ФІТОПРОФІЛАКТИКА – ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ
ОРГАНІЗМУ
Скрипник А.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Фітопрофілактика – це ефективний метод використання біологічно активних речовин рослин для зміцнення здоров'я, а також для
профілактики і лікування захворювань. Метод фітопрофілактики входить складовою частиною в цілісну систему комплексної індивідуальної профілактики захворювань. Добре відомо, що за допомогою фітопрофілактики можна підвищити адаптаційний рівень організму та
ефективність терапевтичних курсів, які проводяться одночасно з фіто
профілактикою [3].
Перевага "зеленої аптеки" полягає в тому, що, на відмінну від
очищених і синтетичних препаратів, більшість лікарських рослин
вміщує велику кількість органічних неорганічних речовин з широким
спектром дії. Сюди входять такі фармакологічно активні речовини, як
алкалоїди, глюкозиди, ефірні олії, органічні кислоти, а також мікро- і
макроелементи.
Багато з цих речовин беруть участь в окислювальновідновлювальних процесах, які відбуваються в організмі людини.
Майже всі вищі рослини, що застосовуються як лікарські препарати,
містять вітаміни..
Огляд фармакологічних рослинних речовин почнемо з характеристики сполук, що визначають їх оздоровчу дію.
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Алкалоїди є важливою групою біологічно активних речовин, з
яких одержують, велику кількість високоефективних профілактичних
і лікарських препаратів.
Глюкозиди — важлива група біологічно активних речовин, які
досить поширені. Вони містяться у таких рослинах: наперстянка,
конвалія, олеандр, жовтушник та ін. Рослинні препарати займають
провідне місце в лікуванні серцево-судинних захворювань.
Сапоніни — найпоширеніші глюкозиди, виявлені в рослин 70
родин, їх застосовують у лікуванні багатьох хвороб як відхаркуючий
засіб (первоцвіт, солодка, синюха), сечогінні, жовчогінні (звіробій).
Антраглікозиди – володіють послаблюючою дією. Деякі з антраглікозидів вживають для лікування ниркових захворювань, жовчокам'яної хвороби, при подагрі, при лікуванні шкіряних захворювань
як протизапалюючі, в'яжучі засоби.
Глікозиди — це в основному гіркоти. Їх використовують як засоби, що збуджують апетит, поліпшують травлення, вони входять у
склад апетитних крапель. Рослини, які їх містять, як правило, гіркі на
смак (полин, кульбаба).
Лігнани – накопичуються вони головним чином у насінні, коренях, деревині. Вони мають стимулюючу дію, застосовуються для
лікування різних пухлин і новоутворень.
Кумарини – накопичуються в корі, коренях, плодах. Деякі кумарини стимулюють ЦНС, виявляють бактеріостатичну, антигрибкову
дію, деяку протипухлинну активність.
Дубильні речовини – (полімерні фенольні сполуки). Препарати дубильних речовин як в'яжучі, бактерицидні засоби застосовуються при шлунково-кишкових захворюваннях, для полоскання горла.
Ефірні олії. До них належать троянди, коріандр, лимон, м'ята,
евкаліпт, кмин, кріп пахучий, валеріана, липа, береза, чебрець і багато інших. З таких рослин виробляють олії — м'ятну, трояндову,
камфорну, евкаліптову, кминну, анісову тощо.
Вітаміни, які містяться в рослинах, необхідні для нормальної
життєдіяльності людини. Порушення балансу вітамінів у їжі — їх нестача або надлишок – веде до тяжких порушень у здоров'ї [2].
У народі помічено, що діяння однієї і тієї самої рослини на організм може бути неоднаковим і залежить від особливостей організму.
В той же час помічено, що кожна рослина має свої особливості дії на
різні органи або функції їх. Крім того, в народі вважають,що дія однієї
рослини менш ефективне, ніж при з'єднанні кількох рослин, взятих з
однієї і тієї самої групи їх. При складних захворюваннях ефект лікування вирішують не одні рослинні ліки, а їх взаємодія. Це безумовно
треба враховувати при вивченні ефективності застосування народних
лікарських рослин. Лікарські рослини застосовуються в народі як
зовнішньо так і внутрішньо.
Внутрішньо вводять рослини: 1) у вигляді вижатого з рослини
соку, 2) відварів з рослин, 3) витяжок з коренів, кори, насіння і плодів за допомогою води, вина, горілки, спирту і 4) порошку з висушених частин рослин.
Зовнішньо – у вигляді ванни, клізм, обгортань у простиню, намочену у відварі з лікарських рослин, у вигляді примочок, компресів,
прикладань частин рослини і пасти з них до хворих місць і т. д. На-
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родна практика показує, що загальна доза для приймання всередину
– одна столова ложка «з верхом» дрібно порізаної рослини або суміші
на склянку кип'ятку, або чотири столові ложки «з верхом» на літр
кип'ятку. Якщо суміші містять кору, корені, бульби, насіння, ягоди,
деревину, тоді здебільшого готують відвари, в інших випадках –
напари. Корені живокосту ягоди шипшини не можна відварювати, а
тому, готуючи суміш для відвару, не можна туди класти зазначені
компоненти. Діючіречовини, закладені в корені живокосту, і вітаміни
в ягодах шипшини руйнуються при кип'ятінні. бити відвари і коли
напари [1].
В кожній лікарській рослині в переважній більшості випадків
міститься дуже мала частинка діючої речовини або речовин, кількість
яких не можна поки що практично ні збільшити, ні зменшити. Тому,
користуючись лікувальними рослинами, ми приймаємо з ними мікроскопічну частку тієї речовини, яка дає лікувальний ефект. Лікар дозу
ліків або збільшує, або зменшує залежно від характеру і тяжкості
хвороби або з інших міркувань. Тому в народі лікуються рослинами
дуже довго, і практика показує, що чим довше лікуватися ними, тим
краще. Наприклад, при деяких хворобах (тривалі виразкові процеси в
шлунку,запущені екземи) лікуються рослинами багато місяців, роблячи через кожні два місяці перерву на 14 днів. Чим триваліше лікування рослинами, тим необхідніше дотримуватися певного режиму: свіже
повітря, перебування в сосновому лісі, ванни, сонце. їжу рекомендують не стільки ситну, скільки легкотравну, з виключенням з нею алкоголю і всяких прянощів [3].
Отже, фітопрофілактика — це ефективний метод використання
біологічно активних речовин для оздоровлення організму та лікування захворювань. Цілюща дія лікарських рослин, які застосовуються в
наш час у медицині, обумовлена наявністю в їх складі біологічно активних речовин, котрі в організмі людини викликають певний профілактичний або терапевтичний ефект, впливаючи на весь організм і
окремі його системи. Як правило, вони містяться в рослинах у невеликій кількості, за хімічним складом дуже різноманітні. Лікарські засоби застосовують як внутрішньо так і зовнішньо, найчастіше у вигляді сумішей. У практиці оздоровлення використовується багато
лікарських засобів на основі рослинних препаратів, більшість з яких
легко можна приготувати у домашніх умовах.
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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Сьомак І.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Здоров'я — стан живого організму, при якому організм у цілому
і всі органи здатні виконувати свої життєві функції. Охорона здоров'я
громадян — одна з функцій держави. У світовому масштабі охороною
здоров'я займається Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). В
Україні державним органом, що опікується здоров'ям громадян є Міністерство охорони здоров'я України. [5]
Визначення поняття «здоров'я» є фундаментальною проблемою сучасної медико-біологічної науки. Оскільки це поняття має багато аспектів і обумовлене багатьма чинниками, то вимагає для свого
розв'язання комплексного підходу. Всі добре уявляють собі, що «здоров'я — добре, а хвороба — погано». Пояснити сутність здоров'я
складніше, ніж сутність хвороби. Саме тому однозначного, прийнятного для всіх визначення поняття «здоров'я» поки що не існує. В преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) говориться, що здоров'я — це не тільки відсутність хвороб або фізичних
дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. Проте повне фізичне і душевне благополуччя може визначати лише ідеальне здоров'я, яке практично не зустрічається.[4]
До факторів, що визначають здоров'я населення, належать такі: відтворення здоров'я, його формування витрата і відновлення.
Відтворення здоров'я, або охорона і реалізація генофонду, народження здорового потомства, визначається багатьма біологічними, соціально-економічними і санітарно-гігієнічними умовами. Це здоров'я
батьків, рівень їх загальної та санітарної культури, умови перебігу
вагітності і родів, збереження резерву фізіологічних функцій організму майбутньої матері, стан родо допоміжної служби та сітки медикогенетичних консультацій. Багато природжених захворювань та вад
розвитку зумовлені не генетичними аномаліями, а токсичними, інфекційними та іншими шкідливими діями на плід під час вагітності. В
цьому аспекті величезна роль належить стану навколишнього середовища і морально-етичним характеристикам майбутніх батьків. Доброзичлива порада медпрацівників може змінити рішення молодої сім'ї
про народження дитини у психічно неповноцінних батьків, хронічних
алкоголіків, наркоманів, важкохворих. [1]
Здоров'я - найбільший дар природи. Людина отримала від природи надзвичайно досконалий організм прекрасної форми, з універсальною стійкістю до труднощів життя - холоду і спеки, ран і отрут,
страхів і нервових потрясінь, голоду та захворювань. На жаль, не всі
однаково наділені даром здоров'я. З роками здоров'я все слабше, а
хвороб стає все більше. Кожна людина являє собою єдність двох протилежностей - здоров'я і захворювання. Абсолютно здорових людей
дуже мало, більшість перебуває в так званому третьому стані - проміжному між здоров'ям та захворюванням. Організм бореться з захворюваннями, наслідки цієї боротьби залежать від величини резервів
здоров'я. [2]
Вважається, що здоров’я – це нормальний стан організму, який
характеризується оптимальною саморегуляцією, повною узгодженістю
при функціонуванні всіх органів та систем, рівновагою поміж організ-
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мом та зовнішнім середовищем при відсутності хворобливих проявів.
Тому основною ознакою здоров’я є здатність до значної пристосованості організму до впливів різноманітних чинників зовнішнього середовища. Завдяки цьому здоровий організм може витримувати значні
фізичні та психічні навантаження, не тільки пристосовуючись до дії
екстремальних чинників зовнішнього середовища, але й повноцінно
функціонувати в цих умовах. Таким чином, здоров’я доцільно розглядати і як здатність організму активно та повноцінно пристосовуватись
до змін оточення. Можна сказати, що здоров’я – це здатність організму перебувати в рівновазі з оточенням. [2]
Загального, прийнятного для всіх показника, за яким можна
було б визначити рівень здоров’я чи його якість немає. Результати
будь-яких аналізів, дані будь-яких обстежень мають значний діапазон
коливань в залежності від статі, віку, конституційного типу, функціонального стану організму, географічних та метеорологічних особливостей місця проживання, характеру та інтенсивності праці, способу
життя, особливостей харчування та багатьох інших чинників. Функціональний стан організму та показники його діяльності змінюються у
тої самої людини навіть протягом декількох годин (одразу після пробудження і після вставання з ліжка, до прийому їжі та після її прийому
і т.ін.). [4]
Так що ж таке здоровий спосіб життя? Як досягти гармонії життя й кожного дня забезпечувати собі заряд енергії та бадьорості, щоб
прожити життя так, як ми того хочемо - щасливо та довго? Чи можливо цього досягти і як саме? Тут все залежить від нас самих. Спробуємо розібратися, що саме заважає нам досягти здорового способу життя (ЗСЖ). [3]
Здоровий спосіб життя з точки зору медиків - це гармонійний
режим поєднання роботи та відпочинку, оптимальне харчування,
фізична активність, дотримання гігієни, відсутність шкідливих звичок,
а також найважливіша складова - доброзичливе ставлення до оточуючих і до життя взагалі в будь-яких його проявах. Багато спеціалістів
у сфері ЗСЖ дотримуються такої ідеї, що психологічна складова відіграє дуже важливу роль. Наш мозок керує організмом і, якщо мозок
віддає неправильні, нездорові команди своєму організму, то справи
тут погані. [4]
Але чому ми робимо те, що шкодить нашому здоров’ю? Тому що
це приносить нам задоволення? Мабуть, що так, деякі «приємні»
звички нам настільки дорогі, що ми не в змозі відмовитися від них.
Інколи ми просто безсилі зробити щось задля того, щоб кардинально
змінити своє життя. Кинути палити, чи то припинити вживання спиртних напоїв, організувати свій робочий час так, щоб звільнитися від
метушні. Навіть відвідавши курси з ефективної організації свого часу,
ми не можемо опанувати свій час, не можемо досягти відповідного
результату. Тобто самі по собі знання не діють. Тут потрібно щось
інше. Багато хто чітко розуміє, що те, що вони роблять, - шкідливо
для їх здоров’я, та все одно не можуть позбавитись шкідливих звичок.
Тобто просто знати, що таке здоровий спосіб життя, - не достатньо,
щоб бути здоровим. Так само, як і відомий лікар не застрахований від
хвороб і не може не хворіти тільки тому, що він лікар. [3]
Кожна людина повинна дбати про своє здоров'я в першу чергу
сама. Краще запобігти захворюванню, ніж лікуватися. Першим важ-
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ливим елементом піклування про здоров'я є відсліджування власного
самопочуття. Важливе місце займає особиста гігієна, активне й здорове спілкування з іншими людьми, комфортні умови праці, раціональне
харчування і здоровий спосіб життя. [2]
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ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ЯК ЦІЛІСНІСТЬ СКЛАДНОГО ФЕНОМЕНА
Тесленко Н.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Зараз модно і вигідно бути здоровим. Модно тому що багато
публічних людей (політики, кіноактори, телеведучі) демонструють
здоровий спосіб життя. Замислюватися і займатися своїм здоров’ям
треба звичайно не лише тому, що це модно, а головне, тому що це
вигідно і полегшує наше життя. Якщо ви працюєте по найму, керівництво, навряд чи заохочуватиме працівника, в якого в місяць тиждень
лікарняного. Якщо ви займаєтеся власним бізнесом і маєте пристойно
стабільний дохід, - ах як хочеться по можливості довше насолоджуватися навколишнім світом.
Світова наука розробила цілісний погляд на здоров’я як феномен, що інтегрує принаймні чотири його сфери або складові - фізичну, психічну (розумову), соціальну (суспільну) і духовну. Всі ці складові невід’ємні одна від одної, вони тісно взаємопов’язані і саме разом, у сукупності визначають стан здоров’я людини. Для зручності
вивчення, полегшення методології дослідження феномена здоров’я
наука диференціює поняття фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я. Цей принцип диференціації був закладений у групування індикаторів опитування з урахуванням змісту кожної сфери
[3].
До сфери фізичного здоров’я включають такі чинники, як індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних
функцій організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної
спадщини, рівня фізичного розвитку органів і систем організму.
До сфери психічного здоров’я відносять індивідуальні особливості психічних процесів і властивостей людини, наприклад збудженість, емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається з
потреб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уяв, почуттів
тощо. Психічне здоров’я пов’язано з особливостями мислення, характеру, здібностей. Всі ці складові і чинники обумовлюють особливості
індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів.
Духовне здоров’я залежить від духовного світу особистості, зокрема складових духовної культури людства - освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва
самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації влас-
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них здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду
- все це обумовлює стан духовного здоров’я індивіда.
Соціальне здоров’я пов’язано з економічними чинниками, стосунками індивіда із структурними одиницями соціуму - сім’єю, організаціями, з якими створюються соціальні зв’язки, праця, відпочинок,
побут, соціальний захист, охорона здоров’я, безпека існування тощо.
Впливають міжетнічні стосунки, вагомість різниці у прибутках різних
соціальних прошарків суспільства, рівень матеріального виробництва,
техніки і технологій, їх суперечливий вплив на здоров’я взагалі. Ці
чинники і складові створюють відчуття соціальної захищеності (або
незахищеності), що суттєво позначається на здоров’ї людини. У загальному вигляді соціальне здоров’я детерміноване характером і рівнем
розвитку головних сфер суспільного життя в певному середовищі економічної, політичної, соціальної, духовної. [2].
Окрім чотирьох складових існують також передумови здоров’я.
До основних передумов здоров’я зараховують вісім чинників: мир,
дах над головою, соціальна справедливість, освіта, харчування, прибуток, стабільна екосистема, сталі ресурси. Ті з передумов, наявність
(відсутність, недостатність) яких у цілому або частково можливо було
визначити засобами опитування, відбивають відповідні індикатори.
Мир. Поняття миру розуміється ширше, ніж відсутність стану
війни в державі. Очевидно, що відсутність мирних стосунків в сім’ї,
конфлікти з ближнім оточенням, на роботі, де працює людина, наявність конфліктів в громаді або поміж громадами (міжетнічних, міжконфесійних) суттєво зашкоджують усім складовим здоров’я - фізичній,
психічній, духовній, соціальній.
Дах над головою. Поняття даху над головою дещо більше, ніж
наявність будь-якої домівки. Потрібен певний рівень побутових умов,
сталість майнових правовідносин, наявність інших чинників, що створюють відчуття впевненості у майбутньому щодо захисту власного
майна від можливих негараздів природного або суспільного походження. Важливим є рівень розвитку соціальних інституцій, дія яких
забезпечує відчуття захищеності особистості та її майна (правопорядку, аварій, надзвичайних ситуацій тощо).
Соціальна справедливість, рівність, неупередженість. Наявність
цих передумов здоров’я гарантує всім громадянам однакові можливості доступу до послуг соціальних інституцій, рівні громадянські, майнові, соціальні права, неможливість обмежень законних прав і інтересів людини з боку будь-яких сильних або владних структур. Наявність цих передумов створює у людини відчуття захищеності і впевненості в майбутньому, а також надає рівні (в межах чинного законодавства) потенційні можливості в реалізації потреб і здібностей, набуття гідного соціального статусу незалежно від расових, національних, релігійних, майнових, статевих, вікових визначників. І незалежно від ступеня використання цих можливостей конкретними особистостями, сам факт їх наявності у суспільстві справляє позитивний вплив
на стан індивідуального і громадського здоров’я. [4].
Освіта. Рівень здоров’я, як правило, безпосередньо пов’язаний
з рівнем освіти. Чим вище середній рівень освіти в певному соціальному середовищі, тим кращі узагальнені показники здоров’я воно
демонструє. Природно, що піклування про власне і громадське здоров’я неможливо без знання того, чому це необхідно і як це робити.
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Притому доцільно розуміти поняття освіти в даному контексті не тільки як освіту суто валеологічну, а значно ширше - як загальну освіту в
цілому. Чим ширше знання основних природничих, наукових, філософських, гуманітарних положень, тим більше можливостей створювати у суспільстві системне уявлення про проблему здоров’я взагалі.
Крім того, поняття освіти потрібно розуміти комплексно: і як надання
інформації, і як навчання методам, прийомам і навичкам здорового
способу життя, і як виховання в дусі безумовного пріоритету цінностей індивідуального і громадського здоров’я в усіх його проявах, сферах, рівнях.
Харчування. Це поняття розглядається не тільки утилітарно, як
засіб ліквідації почуття голоду або мінімальної підтримки життєдіяльності організму. Воно включає забезпечення широким верствам населення доступу до споживання якісної питної води, необхідної кількості
вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, продуктів підвищеної біологічної цінності, фітопродуктів, спеціальних продуктів і
харчових добавок тощо, що поліпшує стан здоров’я і протидіє природному процесу старіння.
Прибуток. Передбачається наявність фінансових можливостей
для забезпечення не тільки мінімальних потреб існування, а й для
створення в суспільстві послуг і товарів, необхідних для здорового
способу життя, забезпечення спроможностей їх споживання.
Стабільна екосистема. Мається на увазі не тільки стабілізація
нормальних екологічних умов там, де вони ще не зазнали шкоди від
попередньої виробничої діяльності, а й відновлення пошкоджених
екологічних утворень з метою запобігання подальшому порушенню
екобалансу планети. Лише активна реституційна діяльність може
забезпечити у майбутньому стабільність планетарної екосистеми з
оптимальними фізико-хімічними параметрами для існування людства.
Сталі ресурси. Поняття містить не лише запобігання вичерпанню енергоресурсів, корисних копалин, виробничій сировини. Мається
на увазі зважене господарювання щодо фінансових і матеріальних
ресурсів країн, громад, окремих людей, незадіяних ресурсів виробництва, матеріалів та інструментів, інтелектуальних ресурсів, потенціалу
громадських і приватних ініціатив. Вихідна теза така - чим більше
всіляких ресурсів є в активі певного структурного утворення (людини,
громади, організації, регіону), тим більше потенційні можливості
спрямування цих ресурсів на заходи стосовно здоров’я. [1].
Зрозуміло, що у реальному житті всі фактори діють одночасно і
їх інтегрований вплив визначає стан здоров’я людини як цілісного
складного феномена.
Отже, відповідальність за власне здоров’я кожен з нас повинен
узяти на себе. Якщо ми цього не зробимо добровільно, то хвороби
змусять нас це зробити примусово.
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РЕЖИМ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
Тхор А.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Здоров’я — безцінне надбання не тільки кожної людини, але і
всього суспільства. При зустрічах, розставаннях із близькими і дорогими людьми ми бажаємо їм доброго і міцного здоров’я, тому що це —
основна умова і застава повноцінного і щасливого життя. Здоров’я
допомагає нам виконувати наші плани, успішно вирішувати основні
життєві задачі, переборювати труднощі, а якщо прийдеться, то й значне перевантаження. Добре здоров’я, що розумно зберігається і зміцнюється самою людиною, забезпечує їй довге й активне життя.[1]
Одна із основ здорового способу життя це дотримання режиму
праці і відпочинку у повсякденному житті людини. Тренування сприяє
підвищенню працездатності і за її допомогою можна добитись більшого управління своєю волею. Тренування розвиває в людині певний
порядок дії у часі і черговості, які здійснюються з мінімальною втратою енергії.
Зразком педагогічного розподілу робочого часу і величезної
розумової працездатності рахується визначний фізіолог І. П. Павлов.
Майже до останніх днів свого життя зберегли працездатність
різні вчені, письменники, митці та інші працівники інтелектуальної
праці. Наприклад, Лев Толстой надзвичайно правильно і систематично розподілив свій час і надзвичайно вміло чергував працю з відпочинком. Він вважав, що найкращим для розумової праці є проміжок
часу між дев'ятою і третьою годинами. Сам же вперто і настійливо
працював над кожним розділом своєї книги, роблячи лише невеликі
перерви для відпочинку. Такі вчені, як Горбачевський, Сєченов, Менделєєв, Пфлюгер, Френкель та інші, зберегли ясність думки, духовну
працездатність та фізичне здоров'я навіть у глибокій старості.
1. Ранкова гігієнічна гімнастика.
2. Повітряна ванна; водна процедура — обтирання, обливання,
душ.
3. Перший сніданок (не поспішаючи).
4. Ранкова прогулянка або ходьба пішки на роботу.
5. Паузи під час роботи (після 2—3 годин роботи необхідно робити 10— 15-хвилинні перерви).
6. Другий сніданок — на роботі.
7. Денна прогулянка або ходьба пішки з роботи.
8. Невеликий відпочинок перед обідом і після. Денний сон !—
2.5 годин після роботи.
9. Друга половина робочого дня — в закладі або розумова робота вдома
10. Години для відпочинку в домашній обстановці: легка фізична праця або відвідання кіно, театру, лекцій.
11. Легка вечеря (простокваша, фрукти І т. д.).
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12. Тепла ванна або прогулянка на свіжому повітрі перед сном
Сон не менше 7—8 годин.
Загальна реакція на ситуаційну обстановку, яка зумовлює стан
стресу, включає фізіологічні і психологічні процеси. Показником стресу є рівень адреналіну і норадреналіну в організмі людини. Розумова
діяльність, яка супроводжується постійним нервово-емоційним напруженням, характеризується також рівнем секреції катехоламінів у
сечі, що є показником стресової реакції.
Правильний режим праці і відпочинку протягом дня повинен
передбачувати перерви в роботі, які дозволяють попередити втому,
не допустити зниження працездатності і стимулювати подальшу працю. Необхідно удосконалювати режим праці на єдиній науковометодичній основі з врахуванням змін працездатності і впливу умов
праці.
Необхідне раціональне чергування праці і відпочинку, як один
з засобів підвищенні працездатності.[3]
Вельми корисними є в таких випадках фізичні вправи. Фізична
культура базується на зміні характеру рухів втомлення м'язів і на
стимуляції діяльності відносно недіяльних м'язових груп. Перерви в
роботі слід проводити на відкритому повітрі.
Раціональний відпочинок дозволяє зберегти високу працездатність і здоров'я людини. Взагалі, відпочинок може бути активним і
пасивним. Пасивним відпочинком е сон. Активний відпочинок, зв'язаний з рухом, прогулянками, походами, подорожами, є могутнім засобом найшвидшого відновлення фізичної рівноваги в організмі людини.
Багато висловів різноманітних представників розумової праці про
значення в їх житті активного відпочинку, привело до висновку, що
пішохідні прогулянки, ігри, гімнастичні вправи, ковзання па ковзанах,
походи на лещатах, подорожі на човнах, є прекрасним засобом для
відновлення здоров'я. Активно відпочивати необхідно під час роботи,
в кінці дня, в кінці тижня, у вихідний день і в час трудової відпустки.
Під час праці необхідно робити перерви кожні 1,5—2 години,
використовуючи їх для відведення уваги від основної проблеми, для
того, щоб зробити декілька фізичних вправ, або для проведення обтирань обличчя і тіла холодною водою. Ходіння, що чергується з сидінням, викликає покращання кровообігу в судинах м'язів. Добре
діють у боротьбі з втомою при виконанні розумової праці глибокі дихальні рухи 8— 10 разів у хвилину з гімнастичними вправами, активний відпочинок після роботи може бути дуже різноманітним. Це може
бути звичайний відпочинок, або заняття різними видами спорту. Заспокійливо діють на центральну нервову систему пішохідні прогулянки. Повертання з роботи пішки діє відволікаюче на центральну нервову систему. Передвечірні прогулянки, особливо в гарних природних
умовах, швидко знімають втому. Корисно діють прогулянки на велосипеді, на човні, купанні в річці, ходіння на лещатах тощо.[4]
Вихідний день, здебільшого неділя, є днем повного відпочинку,
який потрібний людині якої завгодно професії. До недільного відпочинку треба приступати ще в суботу, переключаючи своє мислення на
іншу форму діяльності.
Дуже доцільно проводити у вихідні дні екскурсії, виїзди за межі
міста, пішохідні прогулянки в лісі, парку, проводити час біля озера,
над річкою, відвідувати музеї та картинні галереї. Корисними є занят-
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тя легкою фізичною працею в саду і на городі. Радісний настрій знімає почуття втоми, а бездіяльність є поганим супутником відпочинку.
Дуже важливим є щорічний відпочинок. Він є просто життєво
необхідним і його обов'язково треба використовувати. Суть раціонального відпочинку полягає в активному відпочинку, обов'язковій зміні
умов зі звільненням від думок про повсякденну працю. Під час відпочинку необхідно засвоїти гігієнічні прийоми і ввести їх пізніше в життя
у звичайних повсякденних умовах. Проводити свій відпочинок слід
так, щоби його дні проходили з максимальною ефективністю для здоров'я. Активний відпочинок за загальним законом життя ритмічно
змінюється сном. Цей вид пасивного відпочинку спостерігається серед
усіх живих істот. Сон, який приходить на зміну бадьорому станові не
може бути нічим компенсованим і не може бути нічим замінений. [2]
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ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ – ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ
Федоренко Л.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Хвора людина страждає не тільки фізично. Ламаючи здоров’я
людини, недуга “попутно” змінює і її соціальне становище, уявлення
про себе; взаємовідносини з оточенням. Здоров’я – найбільше багатство людини, ми починаємо розуміти тільки вже шукаючи кращого
лікаря і дорогих ліків з етикеткою – made in. Західна медицина розвивається шляхом деталі вужчої спеціалізації розчленовуючи цілу
людину на органи і системи. Однак цей природний процес наукового
пізнання з часом обертається до нас своєю слабкістю у практичному
плані. Спроби ізольованого втручання лікаря вузької спеціальності в
організм без урахування складних зв’язків та здатності організму
хворого до саморегулювання часом дають небачені побічні ефекти.
Особливо, вдаються до інтенсивної лікарської терапії та хірургічних
втручань.
Зовсім інший підхід до лікування у східній медицині. Вона розглядає людський організм, як складну саморегульовану систему, яка
перебуває у динамічній рівновазі з навколишнім середовищем. Терапія у східній медицині існує з сивої давнини, ще з кам’яного віку. Її
застосували для лікування не тільки людей, але й тварин. Протягом
тисячоліть складалися її традиції, прийоми, тонкощі. Це і мобілізація
власних ресурсів, і активне залучення хворого до лікувального процесу, і мінімальне застосування медикаментів, що запобігає масовій
омергізації населення та залежності хворого від ліків [1].
Усім відомо про забруднення наших річок, несприятливу екологічну ситуацію і наслідки Чорнобиля. Звичайно, наша питна вода
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далеко не ідеальна. Нині у засобах масової інформації можна почути
твердження, буцімто нашу воду не тільки не можна пити, а й митися
нею небезпечно. Проблема питної води та її очищення існує не тільки
у нас. Скрізь, де є великі міста, вода забруднюється відходами виробництва, а у сільській місцевості ще й пестицидами, нітратами, стоками
сечовини з тваринницьких комплексів. Київ постачається водою з
Дніпра і Десни, а вони мають великий рівень забрудненості від промисловості, судноплавства. Південні області України цю проблему
відчувають ще гостріше, оскільки Дніпро у нижній течій має ще й
велике бактеріальне забруднення. Тобто нині чистої води не тільки у
водопроводі, а й у природі не існує? Аналіз існуючих у світі методів
опріснення води довів, що найбільш екологічно чистими і безпечними
можуть бути процеси, які базуються на мембранних технологіях.
Українські вчені знайшли оригінальний підхід до опріснення колекторно-дренажних вод. Це дало змогу синтезувати нове покоління мембран, зокрема заряд селективних та фільтраційних. Науковці створили побутовий мембранний опріснювальний апарат, продуктивністю 5
л. на годину, а також універсальну модульну мембрану систему для
установок знесолення води, продуктивністю 12-600 кубометрів на
добу. Отож, будемо сподіватися, що ми невдовзі, будемо очищена
вода і в природі і в водотрубах і питимемо чисту воду[3].
Смертельна загроза з ґрунту. Йдеться про таке важке захворювання, як правець. Його проява безпосередньо пов’язана з ґрунтом. Медицина віддавна вважає, що за винятком сказу та суми, а
тепер і СНІДу, немає інфекційної хвороби, небезпечнішої за правець.
Ця недуга супроводжує людство впродовж усього його існування .
Досконале ж вивчення цієї хвороби, з’ясування її причини відбулося наприкінці минулого століття, коли бурхливими темпами почала розвиватися мікробіологія . У 1884 р. німецький вчений А. Ніколайєф розпізнав збудник правця. На кілька років пізніше японський
учений. С. Кітазо збудник правця виділив у чистій культурі, що дало
змогу вивчати його властивості. Виявилося дуже цікаві явища. Найголовніше ж, що збудник правця може самостійно існувати в природі,
розмножуючись у ґрунті.
Дослідження показали, що в Україні найзабрудненіші цим збудником щільні, багаті на гумус ґрунти південних областей. Там він був
виділений більше, ніж у 80% зразків землі. У північних областях,
особливо поліських районах, де переважно піщані, бідні на гумус
ґрунти, збудник виявився у 20% досліджених зразків землі. Найзабрудененіша цим збудником земля на тваринницьких фермах, пасовиськах, угноєних городах.
Річ у тому, що травоїдні тварини виділяють йод з фекаліями,
майже в 90% досліджуваних зразків випорожнень була виявлена
правцева паличка, у людей значно менше – у 20-30%. До організму
тварин збудник правця потрапляє разом із забрудненими цим мікробом кормами (трава, сіно); до організму людини – з овочами та фруктами. Перебування збудника правця у травній системі тварин і людини не завдає їм шкоди. Надійно захищає непошкоджена слизова оболонка. Крім того, правцевий токсин руйнується під впливом травних
ферментів. Хвороба вражає, коли забруднена спорами правця земля
потрапить на пошкоджену шкіру або слизові оболонки. За даними
багатьох дослідників під час минулих війн, коли не було щеплень
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проти правця, на кожну 100 поранених захворювало 12-15 осіб, з них
майже 80% вмирали. Збудник розмножується у безкисневих умовах.
Тому найбезпечніші глибокі поранення з розтрощуванням і омертвінням тканини, опіки, відморожування. Потрапивши до рани, спори
починають розмножуватися утворювати токсин, який і зумовлює захворювання. Інкубаційний період, тобто час від моменту зараження
до перших клінічних ознак, триває від 5 до 14 діб. Перші ознаки починаються із спазму жуйних м’язів і судом м’язів обличчя, загального
нездужання, ниючих болів у рані, підвищеної загальної дратливості
хворого. Далі клінічні симптоми наростають. Спазм м’язів обличчя
зумовлює характерний погляд хворого, так звану сардонічну усмішку.
Потім приєднуються судоми м’язів тулуба до кінцівок. Тіло хворого
дугоподібно згинається. Обличчя??, спітніле, усміхнене і водночас
плачуче, тіло б’ється у судомах. Хто бодай раз спостерігав цю страшну картину, ніколи її не забуде. Хворі, які одужали, з жахом згадують
страшні болі м’язів, які вони відчували під час хвороби [2].
Література
1.
2.
3.

Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 224 с.
Денисенко Н.Ф., Аксьонова О.П. Через рух – до здоров’я дітей: Навчальнометодичний посібник. – Запоріжжя: 2006. – 122 с.
Державна Національна програма “Освіта”. Україна ХХІ століття. – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

ВПЛИВ ХАРЧУВАННЯ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Федорченко Н.А., Марченко В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я рахують, що
стан здоров’я визначають:
− індивідуальний спосіб життя – на 50%;
− спадковість – 20%;
− вплив навколишнього середовища – 20%;
− праця медиків – 10%.
XX століття внесло корінні зміни, як в спосіб життя, так і в
структуру харчування людей. Різко знизились енерговитрати і в більшості економічно-розвинутих країн в теперішній час вони досягли
критичного рівня. Людині немає потреби в повсякденних умовах займатися тяжкою фізичною працею і втрачати багато енергії. Як показують статистичні і клінічні дослідження, якщо по білках, вуглеводах і
жирах раціон людини вкладається в норму по кількості життєво важливих елементів (макро і мікроелементів), вітамінів і других фізіологічно-активних речовин, які знаходяться в рослинах. Ось чому мікроелементи і гіповітаміни сьогодні стали супутниками багатьох людей.
Крім того, солодощі, якими торгували в давнину на базарах Азії, Індії,
Персії, Єгипту, Грузії представляли собою не що інше, як цукрову
тростину, різноманітні пальми. Тут релігія забороняла використання
очищеного, рафінованого цукру. Рафіновані рослинні харчові масла
приводять до того, що знецінюються продукти з точки зору складання
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біологічно-активних речовин. Цінність харчових продуктів втрачається при неправильній переробці і консервуванні. В процесі кулінарної
обробки втрачається в середньому 10% енергетичної цінності продуктів, до 60% вітаміну С, 20-30% вітамінів групи В, до 49% вітаміну А,
втрата кальцію досягає 15%, заліза 20%. Існує ще одне важливе
джерело «забруднення» харчових продуктів – додавання до них багатьох синтетичних хімічних сполук.
Професор Б.Рубенчик в книзі «Харчування, канцерогени і рак»
пише , що серед добавок, які покращують якість і зберігання продуктів, канцерогенна активність виявлена у деяких барвників, ароматичних і смакових речовин і антибіотиках. Концерогени можуть знаходитися в продуктах харчування при різних способах технологічної обробки – копчення, висушування.
Сьогодні знову постала проблема низької забезпеченості населення вітамінами, мікроелементами, дефіцит йоду, заліза, кальцію.
Масове дослідження населення свідчать про широке розповсюдження
гіповітамінозів – скритої форми вітамінної недостатності. Найбільше
виявляється дефіцит аскорбінової кислоти і вітамінів групи В. Гіповітаміноз знижує розумову і фізичну працездатність, посилює негативну
дію на організм шкідливих умов праці і оточуючого середовища. [3]
Відомо, що для нормальної життєдіяльності організму в харчовому раціоні необхідно коло 600 всмоктуючих компонентів, що відповідають застосуванню 32 харчових продуктів. Їжа являється єдиним
постачальником речовин із яких будуються клітини організму тобто
вона є основною потребою для продовження життя. Відомий дослідник Покровський А.А. вказав, що вплив харчування являється основним в забезпеченості рості і розвитку людського організму, його працездатність. Можна також вважати, що фактор харчування вказує
вплив на довго тривалість життя і активну діяльність людини.
На сьогоднішній час широко розповсюджене переїдання і перетворилось в медичну проблему. По деяких даних надмірною масою
страждають 50% жінок, 30% чоловіків, 12% дітей. Переїдання веде
до ожиріння. Зараз встановлена достовірна і пряма залежність між
ожирінням і такими захворюваннями як: цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда і рак. Ожиріння відноситься до числа
хронічних захворювань з глибоким порушенням обміну речовин, порушення принципу збалансованого харчування. Важливе значення в
розвитку ожиріння має спадковість. [1]
В наш час в Україні надзвичайно гостро стоїть питання харчування, і особливо збалансованого. Харчуванню належить основна
роль в процесі всмоктування, виведення, характері розподілу та накопичення нутрієнтів. Тому інгредієнтний склад має надзвичайно
велике значення в збереженні здоров’я та попереджені захворюваності населення. Таким чином, при формуванні принципів профілактики
захворювань серед населення України необхідно мати на увазі те, що
стан харчування є найважливішим фактором, який нівелює дію негативних чинників, що сприяють розвитку та хронізації залежних захворювань. Такий підхід є надзвичайно актуальним в сучасних екологічних умовах. [2]
Повноцінне харчування означає регулярне надходження в організм багатьох речовин – білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і біоелементів. Саме збалансоване, повноцінне харчування – застава гарного
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настрою і високої працездатності. Незбалансовані продукти – це ті
продукти, які містять харчові добавки, стабілізатори та практично не
мають вітамінів.
Було зроблено дослідження на лабораторних тваринах – білих
щурах альбіносах «Wistar» віком, приблизно, один місяць, що утримувались у стандартних умовах віварію. Дослідні тварини розподілені
на три групи по 10 щурів у кожній:
− 1 група – контрольна, де щури одержували тільки стандартний раціон;
− 2 група – тварини, які до їжі отримували стандартний
раціон і картопляні чіпси;
− 3 група – основна, де тварини після 45 діб отримання стандартного раціону і картопляних чіпсів переведена тільки на
стандартний раціон.
В експериментальній роботі використовувалися чіпси фірми
«Люкс», «Лейс», «Есто». З першого дня щури вважали за кращу їжу
«Чіпси» і перші два тижні в них був нормальний апетит. Кожного дня
в раціоні змінювалися смакові додатки чіпсів. Після вказаного терміну
щури стали неохоче вживати їжу, а через 1,5 міс. Вони зовсім відказалися від вживання їжі, тільки пили воду, іноді гризли гілки дерев. І
це тривало декілька днів, а потім вони стали відмовлятися від їжі
зовсім і гинули. Інколи були факти, що на ледве живу тварину накидалися більш міцні особини і її загризали, у цьому проявлявся агресивний інстинкт хижаків.
Отже харчування людини дуже впливає на її здоров’я. Через
нераціональне харчування людина отримує багато хвороб, які є невиліковними і скорочують життя людини.
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ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА
ПОШИРЕННЯ
Цвітайло О.М., Левченко Т.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Впродовж останніх 10 років відзначається зростання онкозахворюваннь серед населення України на 27%. Кількість хворих на рік
збільшується в середньому на 5%. Онкопатології за рівнем захворюваності і смертності в усьому світі посідають одне з перших місць:
кожен четвертий мешканець країн Євросоюзу помирає від раку. Щороку жертвами онкозахворювань є 837 тисяч європейців, реєструють
близько 4 мільйонів нових випадків онкологічних захворювань. В наш
час онкозахворювання та серцево-судинні захворювання спричинюють найбільшу смертність серед українців. Вже через рік основною
причиною смертності у світі стануть онкологічні захворювання, як
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прогнозують фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я. Спостерігається нерівномірність поширення онкозахворюваннь в різних регіонах нашої країни. Загалом половина всіх випадків цього захворювання на території України припадає на найбільш розвинуті області
Донецька, Луцька, Києва та Львова. В Полтавській області найбільш
поширеними онкодіагнозами на 2009 рік були рак прямої кишки, рак
молочної залози, рак горла та легенів. Саме рак прямої кишки та
кишечника складають основну масу хворих на рак. [2]
Онкологічні захворювання можуть бути спричинені доброякісною та злоякісною пухлинами. Пухлиною називають надлишкові патологічні розростання тканин, що складаються з якісно змінених,
таких що втратили диференціацію клітин організму. Доброякісні пухлини ростуть повільно, можуть існувати роками, не збільшуючись.
Вони оточені власною оболонкою. Під час росту, збільшуючись, пухлина відсуває навколишні тканини, не руйнуючи їх. Гістологічна будова пухлини незначно відрізняється від тканини, у якій вона розвивалася. Видалення доброякісної пухлини з її оболонкою веде до повного виліковування хворого. Злоякісні пухлини ростуть значно швидше. Оболонки не мають. Пухлинні клітини і їхні тяжі проникають у
навколишні тканини (інфільтративний ріст), ушкоджуючи їх. Проростаючи лімфатичну або кровоносну судину, вони струменем крові чи
лімфи можуть переноситися в лімфатичні вузли або віддалений орган
і утворювати там вторинне вогнище пухлинного росту - метастаз.
Гістологічна картина злоякісної пухлини значно відрізняється від
тканини, із якої вона розвинулася. Клітини її атипові, поліморфні, із
великою кількістю мітозів. Характерною ознакою пухлинної тканини є
анаплазія - повернення до більш примітивного типу. Морфологічно це
проявляється втратою диференціації, функціонально - утратою специфічної функції. Розрізняють злоякісні пухлини епітеліальної природи - рак, і такі що виникли з похідних мезенхіми - саркоми. До 90 %
всіх злоякісних пухлин складають ракові. Тому всі злоякісні утвори
прийнято називати раковими, а заходи щодо боротьби зі злоякісними
пухлинами - протираковими заходами. [1,3]
Існує декілька теорій виникнення раку.
Вірусна теорія пояснює виникнення раку при появі якогось вірусу.
Генетична теорія свідчить, що якщо рак розвинувся, то це вже
невиліковно. Генетична теорія не пояснює, чому деякі хворі виліковуються. При вірусній теорії ми ніяк не можемо пояснити, чому у дружини був рак губи, а у чоловіка рак шлунку. Вважається, що хімічні
речовини (канцерогени), куріння, алкоголізм, дія токсичних продуктів
на виробництві хронічні захворювання, віруси, найпростіші, гриби,
погіршення загальної і регіональної екологічної обстановки, радіація,
спадкові чинники і тому подібне сприяють розвитку злоякісних пухлин. Всього в світі описано більше 1000 канцерогенних речовин екзогенної (зовнішньої) і ендогенної (внутрішньої) природи. Таким чином
в 60 – 90% випадків рак викликається чинниками зовнішнього середовища.
Тканинна теорія Черезова – це одна з останніх теорій. Черезов
передбачив, що рак виникає в результаті зміни гомеостазу в організмі. Якраз в цю теорію вписується те, що люди виїжджають до Китаю і
виліковують саркоми. А у нас до цих пір від саркоми вмирають. Тому,
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що Китай, Тибет – це та місцевість, де дійсно виліковують злоякісні
утворення. Онкологічні захворювання у них йдуть на рівні пневмонії,
астми і так далі. Саме тканинна теорія Черезова пояснює чому у них
лікується онкологія. Вони відновлюють баланс ІНЬ і ЯНЬ. Пухлина
вважається і психогенним захворюванням. Рак – на 50% - це наше
тіло, на 50% - наша голова, думки. Дуже часто нормальні клітки перетворюються на ракові, під впливом стресу. [5]
Зараз відомо, що природа онкозахворювання - це мультифакторна система. На розвиток онкозахворювання впливають такі фактори: гормональні порушення, спадковість, хімічні речовини та радіація,
девіантний спосіб життя та нераціональне харчування. Саме тому,
помічена стратегія випадків онкозахворюваннь: серед курців - 25%,
людей чиї рідні та близькі стикалися з цією проблемою - 20%, людей
які працюють або стикалися з хімічними та радіоактивними сполуками
- 25%, людей які нераціонально харчувалися - 20%, людей що мали
або мають гормональні порушення-10%. [5]
Причиною 90-95% окологічних захворювань є – фактори навколишнього середовища й спосіб життя:
− куріння - причина 30% патологій
− особливості харчуванння (висококалорійна дієта, ожиріння,
канцерогени в продуктах, мала кількість клітковини в їжі) –
35% патологій
− інфекційні агенти (віруси, хронічні осередки інфекції) –
10%,
− професійні канцерогени – 4-5%,
− іонізуюче і ультрафіолетове випромінювання – 6-8 %,
− алкоголізм – 2-3%,
− забруднене повітря – 1-2%,
− репродуктивні (статеві) чинники – 4-5%,
− низька фізична активність – 4-5% всіх злоякісних новоутворень.
Відповідно до цього, профілактика раку сьогодні повинна
включати: Зниження дії канцерогенних речовин (відмова від куріння,
нормалізація живлення і так далі), а також виявлення маркерів дії
канцерогенів, вакцинація і ін. заходу. Зниження індивідуального ризику розвитку раку за рахунок виявлення осіб з підвищеним генетичним ризиком. Діагностика і лікування передракових станів за рахунок
виявлення і лікування осіб з ознаками передраку [1].
Сучасна медицина здатна вилікувати злоякісні пухлини майже
всіх локалізацій, якщо вони діагностовані на ранніх стадіях, але профілактику захворювання робити краще ніж його лікувати. Тому головне завдання профілактики злоякісних пухлин зводиться до активного виявлення і лікування хворих передпухлинними захворюваннями й
виявленню та лікуванню хворих на рак у ранніх стадіях. Більшість
онкологічних захворювань піддаються лікуванню при їхньому своєчасному виявленні [3].
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ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ТА ЇЇ ПРОФІЛАКТИКА СЕРЕД
МОЛОДІ
Шульга І.А., Кушка В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Питання девіантної поведінки на сьогодні є досить актуальним.
Саме через неї проходять негативні витоки соціуму. Внаслідок відхилень від нормальної поведінки відбувається руйнація здорового укладу життєдіяльності. Молодь є найактивнішим психологічним суб'єктом
і тому прояви соціально неприйнятної поведінки найвиразніше проявляється саме у них. В цьому віці, коли не сформований стійкий світогляд, особи найбільше піддаються зовнішньому впливу. Сприймаючи
інтереси, погляди оточуючих, вони обирають їх і в подальшому керуються ними. З розвитком девіантної поведінки у молоді все більше
притупляються позитивні відчуття і вона може стати резервом для
майбутньої злочинності.
Девіантна поведінка (відхильна поведінка) - поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок
чого відбувається порушення цих норм. Проблема девіантної поведінки та її корекції завжди була важливою у педагогіці, психології, кримінології, але останнім часом вона набуває масового характеру. У
період різких переломів у суспільстві часто порушується єдність буття
і свідомості, виникає невідповідність взаємодії суб'єктів і соціальних
інститутів, неадекватність соціальної політики і моралі. Розмитість
норм, ослаблення соціальної регуляції спотворює духовні і культурні
підвалини. Відбувається розрив між прагненням до швидкого зростання матеріального добробуту і відсутністю важелів саморегуляції,
заснованих на високій культурі, духовності.
Проблему девіантної поведінки аналізували такі науковці як
Іван Єрмаков, Лідія Сохань, Микола Рижков, Євген Павлютенков,
Василь Крижко, Тетяна Титаренко та інші [3]. В залежності від способів взаємодії з реальністю та порушенням тих чи інших норм суспільства прояви девіантної поведінки поділяються на 5 видів:
Делінквентний - сукупність протиправних вчинків та злочинів,
які не відповідають формально зафіксованим соціальним та юридичним нормам.
Адиктивний вид - поведінка, що зумовлюється залежністю від
різних хибних пристрастей.
Патохарактерологічний - поведінка, що зумовлюється патологічними змінами характеру, що сформувалися в процесі виховання.
Психопатологічний - ґрунтується на психопатологічних симптомах та синдромах - це прояви тих чи інших психічних порушень та
захворювань.
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Вид,який грунтується на суперцінностях - це виявлення обдарованості, таланту, геніальності в якійсь сфері діяльності, які виходять за рамки звичайного, нормального сприйняття [3].
До проявів девіантної поведінки відносяться такі як: алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія, токсикоманія, проституція, образи,
побої, згвалтування, вбивство, крадіжки тощо.
Методика профілактики девіантної поведінки серед молоді - це
сукупність методів попередження і недопущення у молоді відхилень
від соціально позитивної поведінки. На наш погляд, найважливіша
роль у цій справі соціалізації та попередження розвитку девіантної
поведінки повинна належати школі.
По-перше, в школі дитина проводить значну частину часу, взаємодіє з дорослими і однолітками, тобто засвоює багато норм поведінки в соціумі.
По-друге, саме школа є основним офіційним інститутом виховання, через які транслюються прийняті в суспільстві норми, правила,
моральні цінності.
По-третє, професійний колектив школи (вчителя, психологи та
соціальні педагоги) - це фахівці не тільки в галузі викладання певних
предметів, але ще й в області виховання і розвитку особистості. Корекція девіантної поведінки є соціально-педагогічним та психологічним
комплексом взаємопов'язаних, взаємообумовлених операцій та процедур, спрямованих на регуляцію мотивацій, ціннісних орієнтацій,
установок і поведінки особистості.
Відомий вітчизняний вчений-педагог В. П. Кащенко ще в 30-х
роках розробив класифікацію методів корекції. Він об'єднав їх у дві
групи: педагогічні та психотерапевтичні [3, с. 207].
Педагогічні методи:
1. Метод громадського впливу (корекція активно-вольових
дефектів, корекція страхів, метод ігнорування, метод культури здорового сміху, корекція нав'язливих думок і дій, корекція бродяжництва, самокорекція).
2. Спеціальні методи (корекція недоліків поведінки, корекція
нервового характеру).
3. Метод корекції через працю.
4. Метод корекції шляхом раціональної організації дитячого
колективу.
Психотерапевтичні методи:
1. Навіювання і самонавіювання.
2. Гіпноз.
3. Метод переконання.
4. Психоаналіз.
Отже, девіантна поведінка є дуже поширеною у наш час. Вищенаведений тип поведінки є досить небезпечним явищем, яке потребує детального розгляду і вирішення. Для того щоб зменшити прояв
її необхідно застосовувати різні педагогічні та психотерапевтичні
методи.
Література
1.

Денисов І.Г. Біологічні чинники девіантної поведінки та профілактика їх
виявлень у вихованні громадської спрямованості у підлітковому віці /
І.Г.Денисов // Пост методика. – 2002. – №7-8 (45-46). – С.207-212.
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ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРИБІВ
Яковенко Т.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Гриби мають досить багато лікувальних властивостей, у них міститься велика кількість вітамінів і мінеральних речовин, таких необхідних людині Але нажаль на сьогоднішній день вони не всі вивчені.
Загалом гриби в народній медицині застосовувалися рідко й найчастіше без будь-якого наукового обґрунтування. І тільки в наш час, із
удосконаленням наукових знань і появою нових методів дослідження,
виник глибший інтерес до грибів.
Засоби народної медицини все так само популярні серед населення, навіть не дивлячись на розвиток сучасної медицини. У наші дні
науково-дослідні лабораторії активно займаються вивченням цілющих
властивостей рослин і отриманням лікарських речовин з цих рослин.
З кожним роком все більше застосування знаходять природні лікарські засоби. Нічого дивного тут немає, адже люди до цих пір більше
схиляються до засобів народної медицини. Однак далеко не всі лікарські рослини знаходять своє застосування тому, що люди просто не
досить добре знайомі з їх властивостями. Так, дуже мало відомо про
те, які є лікувальні властивості грибів, і для лікування яких недуг
вони можуть застосовуватися. Від браку інформації може скластися
думка, що у грибів і зовсім немає лікувальних властивостей.
Для початку поговоримо про те, чим же так корисні гриби. У
сушених грибах міститься більше 30% білків (це навіть більше, ніж
білка у м'ясі). Також в сушених грибах містяться амінокислоти, вуглеводи, клітковина, різні жироподібні речовини (ефірні олії, жирні кислоти). Найбільше значення має лецитин, що міститься у грибах. Ця
речовина перешкоджає відкладенню холестерину, допомагає запобігти атеросклерозу - і це лише деякі лікувальні властивості грибів. У
грибах міститься багато ферментів, які сприяють розщепленню глікогену і жирів.
Лікувальні властивості грибів були добре відомі століття тому.
Цілителі минулого використовували гриби при лікуванні обморожень
та нападів, холері, сухоті, хвороб шлунка, шкірних захворювань.
Взагалі гриби - це чудово творіння природи. Для чого тільки не використовуються гриби в народній медицині - починаючи з застуди, закінчуючи більш серйозними недугами. Щоб зрозуміти лікувальні властивості грибів , досить пригадати про те, що перший в світі антибіотик
з'явився саме з гриба пеніціліума та отримав відповідну назву. У багатьох країнах - США, Англії, Японії, Індії - проводилися дослідження, в
результаті яких вчені дізналися про численні лікувальні властивості
грибів.
Як виявилося, витяжки з багатьох грибів мають широкий діапазон цілющих властивостей. Так, при гнійних захворюваннях і тубер-
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кульозі деякі гриби можуть використовуватися як бактерицидні засоби, інші ж допомагають при лікуванні алкоголізму і онкологічних захворювань. Жовчний гриб надає хороший жовчогінний ефект, з екстракту свинушок отримують речовину, яка сприяють розпаду ряду
злоякісних пухлин. З рядовок і говорушек був отриманий антибіотик,
який пригнічує туберкульозну паличку. А от у деяких видах маслюків
міститься речовина, яка допомагає полегшити головний біль. Як видно, лікувальні властивості грибів дійсно заслуговують особливої уваги. [1.]
Гриб Ганодерма лакова або ЛінЧи був названий китайським філософом першого століття нашої ери Ванг Чан-гом як рослина, що
підвищує духовні можливості і виліковує тілесні недуги. Відповідно до
древніх джерел, гриб називався рослиною "що дає вічну молодість"
чи "божественною травою" і використовувався тільки імператорами чи
багатими аристократами.
Про гано-дерму і її ефективність народом складені легенди,
про неї є багато записів в історичних документах. Досвід застосування цього гриба в китайській медицині має більш ніж 3-х тисячолітню
історію і розцінюється в східному фольклорі як панацея від будь-яких
хвороб. Будучи абсолютно нетоксичним засобом, відзначали лікарі ще
в ті далекі часи, ця рослина здатна виліковувати багато хвороб, омолоджувати організм і підвищувати інтелектуальні можливості людини,
поліпшуючи пам'ять, увагу, слух, зір і нюх. А при регулярному тривалому застосуванні — збільшується і загальна тривалість життя. Американський вчений, знавець багатьох секретів східної фітотерапії,
Террі Віллард називає його "рослиною духовної потенції і подиву
медиків".
Лікувальний вплив спричиняє як плодове тіло гриба, так і міцелій.
У середині 80-х років був ретельно вивчений хімічний склад
рослини. Сухий гриб ЛінЧи містить 2,54% полісахаридів, 5% ліпідів,
17,11% білків і 62,63% клітковини.Фенолові сполуки представлені
флавоноїдами, антоцианами, феноловою кислотою (0,1%), є 0,3%
сапонінів, 1,15% стероїдів, а також велика кількість мікроелементів.
Багато лікувальних ефектів ганодерми ЛінЧи пов'язані з наявністю
полисахаридів, що відносяться до класу (D-глюканів (D-глюкозаміни). Усі ці сполуки мають протипухлинну активність. Доведено,
що імуномодулюючий ефект пов'язаний із впливом полісахаридів на
кістковий мозок, що супроводжується збільшенням РНК і ДНК на 50%,
зростанням числа В-лімфоцитів і макрофагів.
Активізація імунної системи організму, що виходить зі сплячого
стану і починає активно боротися з ворогами, що проникли в нього.
Не менше надій подає використання цієї рослини в клініці серцево-судинної патології.
При лікуванні препаратами гриба хворих ессенціальною гіпертонією,
Рослина впливає на згортальну систему крові.
Препарати гриба поліпшують скоротливість міокарда при поліпшенні кровопостачання і зменшенні потреби в кисні.
Гриб Лін Чи використовувався при неврастенії і станах, пов'язаних із затяжними неврологічними захворюваннями.
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Ганодерма є ефективним радіопротектором, тому може бути
корисна особам, що знаходяться в контакті з джерелами іонізуючого
опромінення.
Виявляє лікувальну дію при алопеції та склеродермії.
Сприяє регенерації печінки, запобігаючи некрозу гепатоцитів.
Екстракт гриба має властивості підвищення працездатності.
Застосування цього гриба для лікування онкозахворювань. [2.]
Гриби мають багато лікарських властивостей і на прикладі гриба Лін Чи довели що їх можна використовувати при різних захворюваннях і вживати в їжу. Для того щоб знайти нові властивості від інших хвороб потрібно більш детально вивчати їх властивості.
Література
1. http://megasite.in.ua.html
2. http://medobzor.net1
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