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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я
ЛЮДИНИ

«ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ВСІХ» ЯК ОЗДОРОВЧА ТЕХНОЛОГІЯ
Гриньова М.В., Мастюх К.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

На фоні бурхливого розвитку світового туризму закономірно постає питання про роль України на світовому ринку туристичних послуг.
Слід зазначити, що вона має всі передумови для інтенсивного розвитку
туризму, адже володіє значним туристсько-рекреаційним потенціалом:
сприятливими кліматичними умовами, переважно рівнинним ландшафтом, багатством флори і фауни, розвиненою мережею транспортних сполучень, культурно-історичними пам’ятками тощо [4].
Але, на жаль, на фоні світового туризму, який набирає потужностей фантастично швидкими темпами, Україна виглядає досить скромно.
Сьогодні наші громадяни є своєрідними інвесторами зарубіжних країн, що
є одним з найболючіших питань всієї туристичної галузі. Безумовно, що
причини такого становища треба шукати в складній соціальноекономічній ситуації в державі, відсутності ефективної стратегії розвитку
цієї галузі як на національному, так і регіональному рівнях [2].
Полтавщина, в свою чергу, є потужним рекреаційно-туристичним
центром, тут існує достатньо територіальної бази, щоб безперечно стати
сприятливим середовищем для розвитку територій відпочинку для її ж
мешканців. До недавнього часу зелений туризм був неорганізованим, в
певній мірі хаотичним, не устаткованим – не були розроблені методики
роботи, управлінська система була дуже недосконалою. Ми маємо унікальний шанс зробити свій внесок у розвиток та розростання інфраструктури зеленого туризму.
Оскільки юнацтво є найбільш сприятливим періодом для інтелектуального та естетичного розвитку особистості – нами було вирішено
розробити соціальний проект «Зелений туризм для всіх». Щоб в майбутньому кожна людина відчувала себе потрібною рідному місту, державі,
щоб знала: у неї є можливість морально та духовно відпочити, помилуватися красою природи, далеко не виїжджаючи.
Зелений туризм не повинен існувати в аморфних формах, тому на
сьогоднішній день стало надзвичайно пріоритетним питання про створення його осередків для розвитку та багаторівневого функціонування.
Невід’ємними складовими для створення подібних осередків є сприятливе
підґрунтя, мікроклімат та матеріально-технічна база у країні [4].
Було проаналізовано ставлення молоді Полтавщини до зеленого
туризму. Результати досліджень свідчать, що лише 17% молоді знайомі з
терміном «Зелений туризм», 38% - здогадуються про його значення, а
48% - вперше чують, що є негативною тенденцією. Значна частина населення Полтавського регіону не знають про поняття «Зелений туризм»,
тому, на нашу думку, це поняття потрібно популяризувати та впроваджу-
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вати у життєдіяльність населення.
Негативне відсоткове співвідношення (39% населення) свідчить
про те, що люди не мають змоги виїжджати до сільської місцевості. Тому,
ми вбачаємо необхідним розвивати зелений туризм за місцем проживання населення.
Так як на запитання «Де, на вашу думку, ви б хотіли відпочивати?» 72% населення відповіло: «У парках та скверах». Результати анкетування переконливо доводить доцільність облаштування відповідних
територій для активного відпочинку, які включать в себе наступні структурні елементи: ландшафтну зону, громадські заклади харчування, бібліографічні, спортивні зони парку, кінотеатр під відкритим небом, зону
відпочинку матерів з дітьми, Wi-Fi зону.
Поштовхом до створення послугувала з одного боку необізнаність
даного питання, а з іншого – бажання людей відпочивати серед природи
рідного краю.
Метою розробки цієї широкомасштабної програми, стало підвищення поінформованості населення і створення позитивного ставлення
до цього виду відпочинку. Насамперед повинні бути задіяні такі види
маркетингових комунікацій, як PR-статті, інтерв’ю, прес-конференції,
семінари, брифінги, телепередачі, що викликають довіру та позитивну
реакцію.
Варто також активізувати значення місцевої влади у підтримці цілей «Зеленого туризму для всіх». Адже кожний місцевий чиновник має
зрозуміти, що запровадження зеленого туризму, тобто парків нового
покоління – це спочатку витрати, а з часом – додаткові гроші й поліпшення інфраструктури району, створення нових робочих місць. Саме
місцеві влади можуть клопотати про забезпечення цього проекту.
Здається напрацьовані на сьогодні стратегії розвитку зеленого туризму, можуть бути націлені на вирішення соціально-економічних, екологічних і етнокультурних проблем, вимагають чіткого планування.
Здійснений нами аналіз літератури дає підстави для таких узагальнень щодо території нашої місцевості:
 Сильні сторони Полтавщини як території, сприятливої для розвитку «Зеленого туризму для всіх»:
- Переважно чисте та безпечне довкілля.
- Гарні краєвиди;
- Наявність великої кількості паркових зон;
- Багатство історико-культурних пам’яток;
- Невелика ціна на проживання та харчування;
- Збережені українські традиції;
- Гостинність населення.
 Слабкі сторони Полтавщини, що можуть заважати розвитку, але
легко можна усунути:
- Відсутність достатньої практичної туристичної інформації на так
званих інформаційних дошках.
- Незнання місцевими жителями досконало іноземних мов.
- Не надто привабливий імідж України в очах іноземців.
- Слабке знакування туристичних маршрутів.
- Недостатньо розвинута інфраструктура.
За задумкою розробників проекту чи не найголовнішою метою є
донести цінність розвитку територій парків та скверів, їх озеленення та
удосконалення як невід’ємну частину «Зеленого туризму для всіх», і
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безперервне накопичення досвіду організації, а також практика.
Нами розроблено «Зелений туризм для всіх» як загальноміський
соціальний проект, діяльність якого спрямована на розвиток рекраційнотуристичної бази Полтавщини в русло розвитку та удосконалення паркових зон, як осередків відпочинку для мешканців міста, на реалізацію
важливих соціальних і культурних програм, пропаганду важливості безперервної взаємодії громади з місцевим самоврядуванням, надання зразкового прикладу організації дозвілля.
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МІСЬКИЙ ДЕНДРОПАРК ЯК ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР МІСТА
Гриньова М.В., Кривенко В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Сучасна освіта тлумачить різнорівневий підхід щодо виховання
всебічно розвиненої людини, а зокрема націлює на виховання здорового
покоління. Тому міський дендропарк як оздоровчий центр міста являється однією із важливих структур для формування здоров’я людей [2].
Дендропарк – територія, виділена з метою збереження, вивчення
і збагачення різних видів дерев та чагарників, є місцем екскурсій, місцевого туризму та відпочинку людей, базою для наукового, культурного і
господарського використання.
Полтавський міський дендропарк виступає важливим чинником
стабільного розвитку рекреаційної зони, місцем відпочинку основної маси
населення та проводженням культурно-дозвіллевої діяльності [1; 3].
Міський парк є найбільшою і найдоступнішою зоною відпочинку,
де навесні та влітку щодня бувають сотні жителів. Дендропарк надає всі
можливі засоби позитивного впливу на здоров’я людини, є необхідною
складовою для його відновлення, зокрема лікування дихальної системи
завдяки різноманітності флори.
В процесі нашого дослідження нами було розглянуто та реалізовано оздоровчу програму для жителів міста. А зокрема, створення майданчиків для відпочинку для матері та дитини, кінотеатр під відкритим небом; впровадження перевізних спортивних майданчиків з відповідним
інвентарем для спортивних ігор для населення; виділення території дендропарку для іпотерапії – створення інклюзивного середовища для хворих людей-аутистів, людей з хворобами і травмами опорно-рухового
апарату, хворих на серцево-судинні захворювання, в тому числі, після
перенесеного інфаркту міокарда, шлунково-кишкові захворювання, про-
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статит, остеохондроз, сколіоз, розсіяний склероз. Тому необхідністю
являється охорона та збереження біорізноманіття дендропарку, залучення полтавської громади, вищих навчальних закладів та загальноосвітніх
навчальних закладів до його рекреації.
Вищі навчальні заклади займаються організацією та координацією
волонтерського руху, спрямовану на збереження довкілля та формування екологічної свідомості населення. Також на базі дендропарку проходять різноманітні студентські практики, що дозволяють якісно оволодіти
та закріпити знання. Проведення екскурсій різного спрямування, екологічні стежки з урахуванням програми дошкільних закладів, шкіл, вузів, за
якими проводитимуться уроки серед природи з екології, біології, позакласні заходи та рекомендації до їх застосування, підготування екскурсоводів [4].
Вищі навчальні заклади та загальноосвітні заклади сприяють екологічному вихованню жителів Полтави. Тому саме соціальний проект
«Залучення територіальної громади Полтави до функціонування місцевого дендропарку як рекреаційного та еколого-просвітницького центру» і
передбачає пробудження свідомості та самосвідомості людей щодо збереження та оновлення дендропарку як пам’ятки садово-паркового мистецтва.
Полтавський національний педагогічний університет взаємодіє з
органами місцевого самоврядування з питань охорони та її збереження.
Займаються прибиранням та озелененням даної території, забезпечують
територію парку спеціальним обладнанням. Також займаються впровадженням нових ідей таких як встановлення туристичних стендів, де можна висвітлити всі аспекти даної паркової зони, починаючи від історії
створення до розповідей про інтродуковані види кущів та дерев [2; 4].
Полтавський міський парк продовжує розквітати і завдяки небайдужим громадянам наповнюватися цікавими декоративними елементами
та малими архітектурними формами.
Отже, як передумову успішного відпочинку та оздоровлення в дендропарку необхідно першочергово розглядати ідеологію відродження з
використанням природного та культурного потенціалу регіону, покращити його добробут, повніше використовувати природній та історикокультурний потенціал.
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ОНТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗДОРОВ’Я
Цебржинський О.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Чотири основних механізми патологій [4] формально співпадають
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з механізмами здоров’я [12]. Це генетичний, онтогенетичний, екологічний, акумуляційний механізми. Біологічними основами здоров'я людини є
стабільність, початкова незіпсованість оптимальність генетичних, екологічних, онтогенетичних факторів, які відображають генну, рецепторну,
есенціальну регуляції. Оптимальність є або сприяє мінімальності генетичних або генетично-схильних патологій, найбільшій адаптованості до конкретних екологічних умов і компенсаційних швидких змін при патології за
рахунок пластичності та середнього рівня активності нейро-імунноендокринної системи [1; 11]. Ця оптимальність відноситься до віку, статі,
екологічних умов. Оптимальність екологічних чинників означає кількісно
адекватних потребі організму надходження есенціальних речовин, мінімалізацію впливів негативних для здоров’я природних і соціально обумовлених чинників. У цілому оптимальність вказаних трьох чинників визначають плавність течії онтогенезу та старіння за рахунок спокійного плину
акумуляції пошкоджень.
Рецепторна регуляція об'єднує клітини в цілісний онтогенез організму (для людини – це нейро-імунно-ендокринна система, що містить
близько 2500 видів рецепторів), на рецептори впливають нейромедіатори, гормони (грибів, рослин, тварин), цитокіни (імуномедіатори). За механізмом дії виділяються 2 типи рецепторів – ядерні і мембранні, останніх
4 видів [9; 10]. Дія подразників на різні рецептори і через різні сигнальні
системи може дати однаковий ефект, що подібно воронці Шеррингтона.
Ці сигнальні системи (сигналінги) засновані на комплементарності, каскадному посиленні сигналу, зворотному негативному зв’язку. Сигнали
синхронізують або змінюють рівень метаболізму та функціонування клітин, тканин, органів.
Ядерні рецептори для неполярних і амфіфільних гормонів (Т3 і Т4,
стероїдні гормони, мелатонін, кальційтріол, ретиноєва кислота та інші, а
також діоксин) регулюють експресію генів. Так, мелатонін впливає на
експресію більше 250 генів. Вони діють на промотори генів, гени енхансери або сайленсери, посередником при цьому виступають
Мембранні рецептори діють як: 1) транспортери (для холестерину
через білок В-100 ліпопротеїдів низької щільності, міді, заліза крізь трансферин);
2) регулюють іонні канали: вхід Na+ в клітину дає гіпополярізацію
і збудження (реполяризації) або всмоктування амінокислот і глюкози
(агоніст – ацетилхолін), вихід К+ або вхід Cl- дає гіперполяризацію і
гальмування (агоністи – гліцин, ГАМК);
3) запускають: а) мітоз від факторів росту (більше 25 білкових
факторів росту впливають на стовбурові клітини через рецептори, аутофосфорілірующіеся від АТФ по тирозину, далі сигнал через мітогенактивауючі білки – МАР-кінази передається на систему циклінів Е, Д, С, В, А і
циклінзалежних кіназ – CDK, а потім на ядерні фактори транскрипції для
синтезу білків мітозу і реплікації, мутації генів білків цього каскаду –
протоонкогенів – ініціюють канцерогенез);
б) апоптоз від його білкових факторів (рецептор FAS/APO-1/CD95
для фактора некрозу пухлин α, функціонує через сфингозин, активацію
каспаз і нуклеаз), слід зазначити численність варіантів структури каскадів цієї групи;
4) пов'язані з G-білками, функціонуючи через аденілатціклазную
(для катаболізму) або кальцієву (для анаболізму) мессенджерние системи, причому в рецепторі (перетинає мембрану непарне число раз) є ГТФ7

аза (G-білок), що функціонує тільки при з'єднанні рецептора з лігандом:
а) аденілатціклазна включає рецептори для адреналіну (βадренергічні), дофаміну, аденозину, гістаміну, серотоніну, тропінів, глюкагону та інших агоністів, антагоністи можуть бути цими ж лігандами, але
діють на інші рецептори (α2-адренергічні, холінергічні-М2). Внутрішньоклітинна частина рецептора містить аденілатциклазу, що утворює з АТФ цАМФ (циклічний аденозинмонофосфат), який активує протеїнкінази, які
фосфорилируют (за рахунок АТФ), білки-ферменти (глікогенфосфорілазу, трігліцерідліпази) по серин, стимулюючи їх. Інактивують ефект фосфатази і фосфодіестерази ц-АМФ;
б) Кальцієва система включає рецептори, пов'язані з G-білком,
фосфоліпазою С і з мембранними каналами для Са+2. Ліганди-агоністи (в
основному ті ж, що і для аденілатциклазной системи), зв'язуючись з рецептором відкривають канали для входу Са+2 в клітку і активують ліпази, що розщеплюють мембранні фосфоліпіди. Фосфоліпаза С дає протеїн
С (фосфорилювання і активує ядерні білки і пов'язує каскад з МАРкінази) та інозітолтріфосфат, який рецепторно за участю цикло-АДФрибози (антагоніст кофеїну) мобілізує Са+2 з депо ендоплазматичної
мережі. Катіон кальцію з'єднується з кальцій зв'язуючими білками, найважливіший з яких кальмодулін. Комплекс Са4-кальмодулін активує: а)
фосфодіестеразу ц-АМФ (що вимикає аденілатціклазную систему), б) СаАТФ-азу, виштовхують кальцій з клітини (виключались саму кальцієву
систему), в) фосфоліпазу А2 (що дає для ліпоксигенази і циклооксигенази арахідонову кислоту для синтезу ейкозаноїдів), г) NO-синтази, яка з
аргініну утворює оксид азоту (NO), який активує (як і активні форми
кисню) гуанілатциклазу. Остання з ГТФ утворює ц-ГМФ (циклічний ГМФ),
який активує свої протеїнкінази G, які фосфорилируют і активують певні
білки-ферменти. Комплекс кальцію з білком кальциневрином впливає на
ядерні білки – фактори транскрипції. Інактивується система протеїнфосфатазою, фосфодіестеразою ц-ГМФ, Са-АТФ-азою, блокаторами кальцієвих каналів. Ліганди цієї системи активуючи діють на α1-адренергічні, Нхолінергічні, інші серотонінові, гістамінові, дофамінові, пуринові, глутаматні, пуринові, інсулінові, більшість гормонів рослин, інгібують систему
рецептори до кальційтріолу і натрійуретичного гормону [10]. Крім того,
важливу роль виконують адгезивні механізми зв’язків клітин (интегрині,
селективні, кадгерини). Можливо є інші рецепторні сигналінги [2; 3].
Онтогенетичний механізм є реалізацією взаємодії генотипу і середовища через рецепторні сигналінги нервової, ендокринної, імунної систем, адгезії клітин. В основі онтогенетичного механізму лежать рецепторні системи, лігандами яких є нейромедіатори, імуномедіатори, гормони.
До мембранних рецепторів слід віднести ті, що викликають міжклітинні
зв’язки клітин. Онтогенетичні механізми сприяють зміні та збереженню
гомеостазу, гомеорезу, гомеоморфозу, дисадаптозу. Це, наприклад, пубертатний період і клімакс, відкладення фториду кальцію в епіфізі (що
знижує продукцію мелатоніну), зміни прооксидантно-антиоксидантного
балансу, асиметрія структур і функцій, зміна кількості рецепторів (цукровий діабет 2 типу, атеросклероз). Внаслідок цього виникають хвороби,
що мають побічно генетичні та екологічні причини. Порушення нейронних сіток сприяє психіатричним хворобам.
Онтогенетичні умови пов'язані з рівнем функціонування нервової,
імунної, ендокринної систем, що базуються на рецепторній регуляції.
Ендокринна система еволюційно найстарша. Імунний захист генетично
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обумовлений, контролює стабільність генотипу організму і ендогенну
екологію. Нервова система визначає адекватність функціонування систем
органів для адаптації до змін середовища. Онтогенетичний чинник пов'язує генетичні й екологічні фактори і визначає рівень пристосованості
(адаптації та компенсації). Цей рівень повинен бути оптимальним, не
зверхдосконалим і не дуже низьким (наприклад, для імунної системи
відмінний рівень загрожує аутоімунними захворюваннями, а слабкий –
інфекційними, для нервової системи – геніальність з шизофренією або
затримку психомоторного розвитку). Оптимальний онтогенетичний механізм дає адекватну відповідь на зовнішні та внутрішні подразники.
Наприклад: нестача опіатів дає передумову наркоманій, а дофаміну – сприяє алкоголізму; надлишок серотоніну дає агресію, а нестача –
депресію; надлишок адреналіну знижує стресостійкість. Різні комбінації
активностей ангіотезинперетворюючого ферменту сприяють певному
типу темпераменту. При зниженні експресії рецепторів до білка В-100
починається атергенез, а при зниженні експресії рецепторів до інсуліну
починається цукровий діабет 2 типу, причому в обох випадках пусковим
моментом може бути стрес. Мелатонін гальмує секрецію гонадотропінів, а
сам синтезується при збільшенні темнової частині доби, тому весна – час
кохання. Нестача мелатоніну сприяє онкогенезу, при якому різко зменшується кількість видів рецепторів (біля 6) на клітинах, у тому числі
адгезивних, що сприяє метастазуванню. У сої знаходиться багато аналогів жіночих статевих гормонів (фітоестрогени), що негативно впливає на
чоловічий та жіночий організми, тому слід обмежувати вживання цих
бобових. Гормони стресу (кортизон) знижують силу імунної відповіді,
мелатонін її посилює, тому весною (коли знижується синтез гормону та
надходження антиоксидантів) є спалахи вірусних інфекцій.
Онтогенетичний механізм має головну функцію у зберіганні здоров’я в онтогенезі за рахунок адаптацій [5; 7; 8; 13]. Гігієна, фізичні
рухи, харчування частково нівелюють несприятливі онтогенетичні механізми поряд з соціально-економічними чинниками охорони здоров’я.
Література
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Акмаев И.Г. Современные представления о взаимодействии регулирующих систем: нервной, эндокринной и иммунной // Успехи физиологических наук. -2000. -T.31, N1. – С.81-96.
Головенко М.Я. Физико-химическая фармакология рецепторов. –Одесса:
Астропринт, 2004. -160 с.
Голубев А.Г. Все больше и больше трансмиттеров, трансдукторов, транспортеров и рецепторов // Международное медицинское обозрение. -СПб.
-1994. -Т.2, N5. -С.360-365.
Дильман В.М. Четыре модели медицины. –Л.: Медицина, 1987. –288 с.
Иммунология / Под ред. У.Пола. -М.: Мир, 1989. -Т.1-3.
Скок М.В. Основи імунології. Курс лекцій. –К.: Фітосоціологічний центр,
2002.
Теппермен Дж., Теппермен Х. Физиология обмена веществ и эндокринной
системы. –М.: Мир, 1989. -656 с.
Физиология человека / Под ред.. Р.Шмидта и Г.Тевса. –М.: Мир, 2005. –
Тт.1-3.
Фришман Д.И. Классификация сигнальных рецепторов на основе их аминокислотных последовательностей // Журнал эвол. биох. и физиол. 1992. -Т.286, N3. -С.385-394.

9

10. Химия биорегуляторных процессов / Под ред. В.П.Кухаря и А.И.Луйка. –
Киев: Наукова думка, 1991. -368 с.
11. Цебржинский О.И. Теоретическая биология и философия. –ПолтаваНиколаев, 2008.
12. Цебржинский О.И., Рибалка Е.Я. Биологические механизмы здоровья
человека // Вісник Харківського національного університету імені
В.Н.Каразіна. Серія: «Валеологія: Сучасність і майбутнє». -2014. -№1109.
–С.55-55.
13. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии. –М.: Аспект-Пресс, 2005.

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ
ШИРОКОЛИСТЯНОГО ЛІСУ
Гапон С.В., Синящок В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Підвищення антропогенного пресингу на природні екосистеми не
лише зумовлює порушення рівноваги в системі «людина-природа», а й
впливає на її здоров'я, частіше всього негативно. Тому вибір альтернативних засобів зміцнення здоров'я, покращення самопочуття є завжди актуальним.
Значна увага при підготовці сучасного фахівця, зокрема вчителя
біології, приділяється його вмінню оволодіти методичними засобами і
прийомами при проведенні занять. У його арсеналі різноманітні інноваційні технології, методичне забезпечення тощо. На нашу думку, значну
увагу при такій підготовці необхідно приділяти і здатності вчителя зберегти як власне здоров'я, так і здоров'я своїх учнів, розвитку вмінь відшукувати альтернативні засоби для його зміцнення і застосування на практиці. Тому метою нашої роботи є розгляд можливостей використання
рослин широколистяного лісу в якості лікарських засобів.
У результаті наших досліджень встановлено, що фітоценози досліджуваного широколистяного лісу налічують понад 105 видів вищих безсудинних та судинних рослин. Це фіторізноманіття є важливим джерелом
щодо використання для збереження здоров'я.
Ліс як здоров'язберігаючий фактор відіграє важливу роль у житті
людини. Використання рослин лісу з цією метою є різноплановим. Це,
насамперед, застосування фіторізноманіття в якості лікарської сировини.
Так, наприклад, група деревних рослин та чагарників лісу використовується для лікування шлунково-кишкових хвороб (Quercus robur L.,
Fraxinus excelsior L., Pyrus communis L.), хвороб верхніх дихальних шляхів (Tilia cordata Mill., Sambucus nigra L., Prynus spinosa L., Rubus
caesius L.), серцево-судинних захворювань (Crataegus curvisepala Lindb.,
Tilia cordata), хвороби обміну речовин (Fraxinus excelsior, Corylus
avellana L., Rosa corymbifera Borkh.). Джерелом вітамінів є Malus
sylvestris Mill., Pyrus communis, Rosa corymbifera L. Цінним вітамінним
продуктом є також сік з різних видів клена, особливо Acer platanoides L..
Він використовується як при поліпшенні обміну речовин, ожирінні, а
також як сечогінний та тамуючий спрагу засіб [2].
Сировиною для лікування різних хвороб є і трав'янисті рослини лісу. При хворобах обміну речовин, відкладенні солей застосовують
Aegopodium podagraria L., Fragaria vesca L. та ін. Цінними вітаміноносами

10

є Aegopodium podagraria , Ficaria verna Huds., Pulmonaria obscura L.
Із отруйних лісових рослин на увагу заслуговують Convallaria
majalis L., Asarum europaeum L. . Перший вид має серцеві глікозиди, які
застосовуються при серцево-судинних хворобах: ішемічної хвороби серця, передінфарктних та передінсультних станів. Алкалоїди Asarum
europaeum використовуються при лікуваннi алкоголізму.
У якості лікарської сировини можна застосовувати і вищі безсудинні рослини – мохоподібні. Свіжою пастою із трави мохів Plagiomnium
cuspidatum (Hedw.) T. Kop., Bryum capillare Hedw., Brachythecium
salebrosum Hedw. лікують опіки різного ступеня, а також обморожені
ділянки тіла. Представники папоротеподібних: Dryopteris filix-mas L.,
Gymnocarpium driopteris (L.) Newm. є протигельмінтними засобами.
Використання представників фіторізноманіття широколистяного лісу в якості лікарської сировини є не єдиним здоров'язберігаючим чинником. Не менш важливим у зміцненні як фізичного, так і психічного здоров'я є використання фітонцидних властивостей рослин лісу та їхньої здатності іонізувати повітря.
Всі рослини в процесі життєдіяльності виділяють різноманітні леткі
речовини, в тому числі бактерицидні фітонциди, що згубно діють на шкідливих комах, бактерії, гриби, та інші мікро- і макроорганізми. Найбільшу
кількість фітонцидів виділяють такі деревні породи, як Quercus robur,
Pinus sylvestris L. Фітонциди дерев значно знижують або повністю пригнічують ріст і розвиток кишкової палички, згубно діють на збудника дизентерії. Разом з тим вони мають сприятливий вплив на серцево-судинну і
нервову системи людини, активізують важливі фізіологічні процеси організму [1].
При оцінці санітарно-гігієнічних якостей лісових насаджень беруть
до уваги їх породний склад, від якого залежить якість атмосферного
повітря, тобто насиченість його фітонцидами та іонізованим киснем, що
сприяє очищенню повітря від патогенних бактерій.
Найбільш високий ступінь іонізації повітря спостерігається в лісових насадженнях хвойних порід, дубових, березових та інших змішаних
лісах. Слабше інших виділяють іонізований кисень Tilia cordata, Acer
negundo L. та деякі інші породи.
На психічне здоров'я людини впливає зняття напруження, позбавлення від хронічної втоми, відновлення фізичних сил, якого можна досягти з допомогою рослин лісу. У зв’язку з цим вчитель повинен наголошувати на необхідності індивідуальних та групових прогулянок, шкільних
екскурсій, які б мали не лише навчальну мету, а й були б джерелом виховання естетичних почуттів та фізичної насолоди.
Отже, майбутній учитель біології має бути наставником для учнів в
плані збереження і примноження здоров'я i повинен використовувати для
цього всi можливi альтернативнi засоби.
Література
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К.:
Видавництво «Українська
енциклопедія» імені М. П. Бажана, Український виробничо-комерційний центр
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ПРИЧИНИ ЕКОПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ
Писаренко В.М., Піщаленко М.А., Шерстюк О.Л.
Полтавська державна аграрна академія

З кожним роком набуває особливої актуальності проблема антропогенного
забруднення
навколишнього
середовища.
Однією
з
об’єктивних причин підвищення уваги до охорони навколишнього середовища є сучасний науково-технічний прогрес, який змінює структуру і
масштаби промислового виробництва. Ці зміни відбуваються за рахунок
залучення до господарської діяльності нових природних елементів, створення нових синтетичних хімічних сполук, які принципово змінюють
кількісні та якісні характеристики екологічного стану навколишнього
середовища.
Сьогодні стало очевидним, що діяльність людини може призвести
до настільки глибокої трансформації біосфери, що її умови можуть стати
не тільки несприятливими, але й згубними для людини.
Це вимагає поглиблення і розширення знань про біологічну дію
забруднень навколишнього середовища і можливі негативні наслідки як
для нинішнього так і для майбутніх поколінь.
Експерти ВООЗ офіційно констатують, що 80% захворювань людей
обумовлені несприятливим екологічним станом навколишнього середовища. Здоров’я людини можна назвати одним з основних екологічних
критеріїв якості навколишнього середовища. Звичайно здоров’я людини
не э простим еквывалентом сучасного йому стану середовища, а відображає також певний тривалий вплив середовища, який мав місце в минулому. Значною мірою здоров’я людини визначається спадковими особливостями людини, які в свою чергу більше пов’язані зі станом середовища в минулому, ніж зі станом сучасним [1].
Якість середовища – поняття динамічне: воно змінюється залежно
від того як людина з ним взаємодіє і яка при цьому його реакція. людина
– істота соціальна, і тому форми її взаємодії з середовищем у зв’язку з
соціально-економічним прогресом удосконалюється . Дія факторів середовища, що раніше спричиняли негативний вплив на здоров’я людини,
обмежується або змінюється. Сьогодення показує, що колись сприятливе
для людини середовище зазнає значної антропогенної трансформації, і ці
зміни призводять до видимих відхилень здоров’я людини від норми.
В основу всіх адаптивних зв’язків у системі «людина – навколишнє
середовище» покладено пристосування. Воно може здійснюватися за
рахунок біологічних механізмів, до яких належить зміна морфологічних,
фізіологічних і поведінкових реакцій людини, і закінчується або станом
повної адаптованості до умов середовища або хворобою.
Сучасні екологічні проблеми, які з особливою гостротою постали
перед людством, перебувають в безпосередньому зв’язку з порушенням
адаптивного ефекту його діяльності [3].
Різні характеристики здоров’я визначаються дією великого комплексу факторів навколишнього середовища і факторів внутрішніх, які
стосуються безпосередньосамої людини. Одні з них мають випадковий
характер, інші – закономірний. Але до екологічних факторів середовища
можуть бути віднесені лише ті фактори, які спричиняють специфічний
вплив на здоров’я людини, тобто результат впливу яких може бути простежений за тим чи іншими відповідними змінами в її здоров’ї.
За даними наукових досліджень вплив факторів навколишнього

12

середовища на здоров’я людини може бути гострим і хронічним. Більшість екологічних факторів в Україні мають хронічний вплив.
Екологічна агресія впливає на різні системи, функції, розвиток і
формування організму. Наведемо кілька прикладів основних ефектів і
мішеней таких впливі:
мутагенний вплив – діє на ДНК, гени, хромосоми (вплив
радіації);
канцерогенний вплив – переродження, трансформація різних
клітин організму, їх злоякісний ріст (хімічні, радіаційні та інші
впливи);
тератогенний ефекти – виникнення відхилень у розвитку плода
(хімічні, радіаційні та інші впливи);
ембріотоксичний ефект – вроджені ушкодження і хвороби
(викликані алкоголем, вірусами, хімічними речовинами та іншими);
пошкодження етапів і систем матричного синтезу білка і нуклеїнових кислот (деякі антибіотики, лікарські препарати,
хімічні і радіаційні впливи);
алергенний – сенсибілізація, алергізація організму (дія пестицидів, промислового пилу, природних алергенів, лікарських
препаратів);
нейротропний – токсичний вплив на нервову систему (нейрорецепторні отрути і токсиканти);
стресорні впливи на людину – ефект напруження і перенапруження (будь-який фактор);
гепатотропний – вплив на печінку. Вплив на метаболізм організму, інтоксикаційний ефект, порушення бар’єрної функції
печінки (солі важких металів, алкоголь, інфекційна патологія,
вірусні гепатити).
Екологічна агресія запускає патологічні причинно-наслідковий ланцюг: фактори агресії (екологічна отрута + радіація + дефекти харчування і способи життя + соціальний стрес + інші фактори) => порушення обміну речовин =>утворення аутотоксинів =>розвиток аутінтоксикації => зрив адаптації => клінічні прояви ендоекологічного захворювання. Це захворювання відрізняється одночасним накопиченням багатьох
токсичних речовин ксенобіотиків, які надходять у відносно невеликих
кількостях з навколишнього середовища, і токсичних метаболітів, які
утворюються в організмі в результаті порушення обміну речовин [2,3].
Осередки ендоекологічної хвороби формуються як своєрідна епідемія. Кожен має свої відмінності, які залежать від місцевих особливостей
промисловості і сільського господарства, природних умов, способу життя,
харчування, соціальної ситуації, рівня матеріальної забезпеченості та
багатьох інших факторів. Клінічні прояви ендоекологічної хвороби дуже
різноманітні. На початку хвороби вони найчастіше проявляються у вигляді загального ослаблення. Людина швидко стомлюється, почуває себе
розбитою і млявою, втрачає апетит, стає роздратованою, з’являється
апатія, часто виникають простудні захворювання. Але в той же час ендоекологічна хвороба може розвиватися безсимптомно. Це робить її особливо небезпечною, оскільки ознаки хвороби з’являються тоді, коли вона
вже завдала організму значної шкоди. Лікування ендоекологічної хвороби реальне і пов’язане із застосуванням системи ендоекологічної реабілітації. Вона дозволяє очистити організм на клітинному рівні, нешкід13

лива і не потребує дорогої апаратури.
Вищезгадана система базується на встановленій можливості
управляти гуморальним транспортом у тканинах, стимулювати його в
міжклітинному просторі і таким чином «вимивати» накопичені токсичні
метаболіти з організму. Було досліджено, що між моментом надходження
отрути і загибеллю клітини є деякий інтервал часу, який дає шанс видалити отруту до того, як клітина загине.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ - ОДИН ІЗ
ШЛЯХІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
Криловець М.Г.
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Процеси, пов’язані з трансформацією суспільства, які полягають у
створенні принципово нової моделі економіки України, супроводжуються
гострою і затяжною соціально-економічною кризою, наслідки якої не
можуть не позначитися на здоров’ї її громадян. Внаслідок несприятливих
умов життя більшості населення, зумовлених кризою, зростає захворюваність і смертність, підвищується інвалідність, що в свою чергу, негативно впливає на загальноекономічну ситуацію, скорочуючи можливості
збереження і покращення здоров’я громадян. Соціально-економічні зміни
створили несприятливі умови життя, призвели до емоційної депресії та
відсутності коштів, необхідних для збереження здоров’я населення та
лікування хворих. Труднощі, з якими сьогодні зустрічається молодь,
пов’язані також із виникненням таких ризиків, яких раніше не існувало.
Серед них – зростання безробіття та бідності, майнова нерівність, погіршення доступу до основних соціальних послуг, до якісної освіти та медичного обслуговування, зростання злочинності серед неповнолітніх, нестабільність сім’ї [2].
Над планетою зависла загроза знищення природи і виродження
людей, особливо наочним прикладом є Україна: загинули сотні малих
річок, великі ріки стають відстійниками отрут. Колись найкращі у світі
українські чорноземи деградують, руйнуються. Промисловими відходами,
вихлопними газами, шумом, електромагнітними полями, а інколи й радіоактивними речовинами забруднені міста. Усе це негативно впливає на
генофонд нації.
Навколишнє середовище останнім часом потребує захисту, гармонія співіснування людини з природою порушена. В сучасних умовах розвиток промисловості досяг рівня, коли людство бере від природи більше,
ніж вона може продукувати. Поряд з цим рівень техногенного забруднення довкілля природа вже неспроможна нейтралізувати [4].
Стан справ з уживанням наркотичних речовин, алкоголю і паління
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дітьми і підлітками у даний час набув загрозливого характеру. Складається враження, що в підлітковому середовищі зараз не вживати наркотики, алкоголь і не палити стало чимось непристойним, не сучасним.
Останнім часом серед учнівської молоді поширюються шкідливі звички,
спостерігається ранній початок статевого життя, що вимагає впровадження профілактичного напряму у навчальних закладах з питань формування, збереження і зміцнення здоров’я.
Також існує ще одна проблема серед молодіжного середовища –
формування у юнаків і дівчат адекватних установок, щодо культури міжстатевих стосунків, яка ускладнюється пропагандою насилля і розпусти,
рекламою сексуальних послуг і несе в собі «нове» бачення жіночих і
чоловічих ролей у суспільстві [2].
Відношення до жінки, дітей визначають моральність людини, бо
вони самі ніжні, тендітні і відкриті в психологічному, фізіологічному та
анатомічному плані. Хоча немало жінок не погоджуються з цим, прагнуть
до рівності. На наш погляд, потрібно формувати в майбутніх поколіннях
не стільки рівність як бережливе ставлення до жінки-матері; чесність,
достоїнство, повагу, тільки тоді настане гармонія – вічна цінність людського життя
Однією з причин погіршення здоров’я нації є низький рівень культури здоров’я дорослих та дітей, недостатність знань, умінь і навичок
здорового способу життя. Отже виникла потреба у підготовці учнів до
компетентнісного підходу жодо дотримання здорового способу життя. Він
включає відомі чинники здоров’я: природу, суспільство, духовність,
сприятливий психологічний мікроклімат у сім’ї, колективі та в суспільстві
в цілому, збалансоване харчування, засноване на натуральній їжі, раціональний добовий режим, оптимальний руховий режим, загартування,
гігієнічні навички та профілактику захворювань, що є умовою нормального розвитку і функціонування дитячого організму.
Факти свідчать, що закінчують школу лише 5-7% практично здорових старшокласників, а близько 60% мають хронічні захворювання.
Напрошується висновок: навчально-виховний процес потрібно зробити
здоров’язберігаючим, здоров’язміцнюючим, здоров’яформуючим.
Нинішню ситуацію в Україні можна охарактеризувати як непросту
для більшості людей з точки зору економічних і соціокультурних умов
існування. Системною кризою є все-таки криза духовна. Духовна криза
особистості – це перш за все, втрата сенсу життя. Гострота вічних питань
не залежить від віку, але для молодих людей їх невизначеність частіше
за все призводить до глибокої психологічної кризи особистості.
Духовний світ людини формується на основі релігії, філософії, науки, моралі, культури, літератури і мистецтва тощо.
Відображенням духовності в реальному житті суспільства чи людини є мораль. Мораль – це форма суспільної свідомості, що являє собою
сукупність принципів, вимог, норм і правил, які регулюють усі сфери
суспільного життя. В моралі відображаються цінності, що склалися в
суспільстві та нормах поведінки людей, в яких закріплені поняття добра,
честі, совісті, справедливості тощо.
Духовно-моральне виховання має спрямовуватися на формування
моральної поведінки, пройнятої почуттям істини, доброти, прекрасного,
на формування таких прекрасних якостей як патріотизм, національна
гідність, лицарство, міжнаціональна повага та дружба, обов’язки, вдячність, любов до праці, дисциплінованість, відповідальність, законопослу15

шність, честь, совість, скромність, громадська співпраця, милосердя,
громадська активність тощо [1].
Духовне здоров’я особистості – це прагнення до істини, добра, це
здатність діяти із любові до ближнього, це причетність до живої і неживої
природи. Духовне здоров’я є головним джерелом життєвої сили й енергії.
Його характеризують як здатність людини співчувати, співпереживати,
надавати допомогу іншим, бажання покращити навколишнє життя і активно сприяти цьому; чесність і правдивість; самовдосконалення особистості як частини вдосконалення світу; відповідальне ставлення до самого
себе і свого життя. Саме духовне здоров’я є визначальним у ставленні
людини до себе, до інших, до суспільства і є пріоритетним в ієрархії аспектів здоров’я.
Порушення психічного здоров’я є однією з причин шкільної неуспішності, труднощів у навчанні, оволодінні шкільною програмою, а також
девіантної поведінки та відхилень в особистісному розвитку.
Основні механізми формування здорового способу життя – створення умов для окремих осіб, груп людей, громад позитивно впливати на
проблеми здоров’я. Результатом сформованості здорового способу життя
є культура здоров’я. Культура здоров’я розглядається як невід’ємна
складова загальної культури особистості, що забезпечує певний рівень
знань, умінь і навичок з питань формування, відтворення, зміцнення
здоров’я та характеризується високим рівнем культури поведінки стосовно власного здоров’я і здоров’я оточуючих.
За традиційними уявленнями в поняття «здоровий спосіб життя»
входить: відмова від шкідливих звичок (паління, вживання алкогольних
напоїв і наркотичних речовин); оптимальний руховий режим, раціональне харчування; загартовування.
На жаль, далеко не в усіх закладах освіти проводиться постійна і
систематична робота з озброєння учнів навичками привчання їх до культури здоров’я. Тому в житті часто зустрічаємося з таким станом, коли учні
і знають і вміють, але не виконують, сім’я має умови, але не вирішує їх.
Зазвичай ніхто не заперечує, що потрібно рухатися, загартовуватися, але
більшість, як правило, веде малорухливий спосіб життя. Усе це підводить
до висновку, що «знання» молоді про здоровий спосіб життя не стали
переконаннями, що молодь мало турбується про своє здоров’я. Це означає, що не сформована свідома потреба у здоров’ї, і необхідно знайти
такі докази і переконання, щоб мотивація до ведення здорового способу
життя спонукала дітей і молодь до активної діяльності щодо здоров’ятворення [3].
Однак, зважаючи на сучасний стан навчально-виховного процесу,
його низьку соціальну ефективність, необхідне переосмислення парадигми виховання, оновлення його змісту, форм і методів, пошук і втілення
навчально-виховних стратегій, інноваційних технологій.
Не так просто донести інформацію до тих, кому вона призначена.
Ще складніше спонукати молодь змінити звичну поведінку. Неможливо
переконати підлітка дотримуватись здорового способу життя, якщо в
нього не сформовані життєві цінності. В такому випадку постає питання
необхідності формування саме мотиваційного компоненту. Підліток повинен усвідомити причину необхідності дотримання здорового способу
життя. Залякування наслідками ВІЛ-інфікування, погрози та суворий
контроль за поведінкою молоді не призведе до бажаного результату.
Необхідні сучасні, інтерактивні підходи до формування мотивації здоро16

вого способу життя.
Фізична культура і спорт є досить діяльними факторами, що спонукають до збереження та зміцнення здоров’я людини, розвитку її фізичних і психічних якостей. Систематичні заняття фізичною культурою і
спортом не тільки укріплюють опорно-м’зовий апарат, вони підвищують
можливості серцево-судинної і дихальної системи, розвивають і укріплюють нервову систему, виховують стійкість, витримку, дисциплінованість,
здатність управляти своїми діями та емоційним станом, а головне – відволікають від шкідливих звичок.
Література
1.
2.
3.
4.

Косих А.І. Людина в системі духовного життя / А.І . Косих // Духовність
українства: Зб. Наук. Праць: - ЖДПУ, 2001. – Вип. 3. – С. 28-30.
Лукащук-Федик С.В. Здоровий спосіб життя як пріоритетний напрям формування репродуктивної культури особистості / С.В. Лукащук-Федик //
Проблеми освіти : - К.: 2006. – Вип. 48. С. 161-162.
Оржеховська В.М. Педагогіка здорового способу життя / В.М. Оржеховська // Проблеми освіти : - К.: 2006. – Вип. 48. С. 5.
Шахненко В. Програма «Здоровий спосіб життя» / В.Шахненко // Управління освітою. – 2004. - №8. – С. 5, 8.

АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ащеулова І.П., Шилова Н.В., Кузєванова О.В.
Глухівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені М.І. Жужоми

Соціально-економічні негаразди, що спостерігаються останнім часом у країні, призвели до зниження рівня якості життя населення та погіршення стану його здоров’я. Серед факторів, що зумовлюють негативні
тенденції стану здоров’я населення, варто виділити постійне погіршення
екологічної ситуації, бідність, неналежні побутові умови, неякісне та
незбалансоване харчування, зловживання алкоголем, поширення наркоманії, тютюнопаління тощо. Не останнє місце в погіршенні стану здоров’я
відіграє стан системи охорони здоров’я та якість надання медичних послуг. Сучасна Україна потерпає від демографічної кризи, зумовленої різким спадом народжуваності. Кількісні й структурні зміни населення в
країні тісно пов'язані з екологічними проблемами, рівнем економічного
розвитку, соціального захисту населення. Небажані демографічні тенденції негативно впливають на процеси розвитку трудоресурсного потенціалу країни.
Департамент по народонаселенню ООН визначив 9 країн, у яких
кількість громадян буде катастрофічно зменшуватися. Перші місця в
цьому списку займають Україна й Росія. ООН попереджує, що до 2050 р.
українців може стати на 23 млн менше, тобто їх залишиться лише 24 млн.
В останні роки спостерігається стійка тенденція до зростання захворюваності та поширення хвороб серед населення всіх регіонів України, зокрема й жителів Сумської області. Основу структури захворюваності традиційно формують хвороби системи кровообігу, органів дихання,
травлення, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх негативних чинників. Структуру поширеності хвороб формують захворювання
17

системи кровообігу, органів дихання, органів травлення, хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, сечостатевої системи, ендокринні хвороби, порушення обміну речовин.
Аналіз медико-демографічних показників свідчить про зниження
тривалості життя населення, народжуваності та природного приросту й
навпаки про підвищення смертності, зростання рівня інвалідності населення країни. Тож дослідження тенденцій захворюваності та поширеності
хвороб серед населення є важливою складовою планування стратегічних
напрямів розвитку системи охорони здоров’я, основою для розробки
ефективної науково обґрунтованої системи збереження та зміцнення
здоров’я населення.
Глухівський район створений у 1923 році й розташований у північно-східній частині Сумської області в Поліській зоні України. Територія
району складає 1,7 тис. км2, що дорівнює 7,1% від загальної площі Сумської області [1].
Населення Глухівського району станом на 1 вересня 2011 року
складало 25 152 особи й у порівнянні з 1989 роком (39 000 осіб) воно
скоротилося на 34,74%, що є одним з найбільших показників зменшення
динаміки населення в Сумській області [1]. Густота населення складає
14,7 чол./км2, що є дуже низьким показником порівняно з густотою населення в Сумській області (48,4 чол/км2) та України в цілому (76,1
чол/км2).
Фундаментальним чинником загострення демографічної кризи на
Глухівщині є падіння народжуваності до критичного рівня й зростання
смертності.
За даними відділу статистики в Глухівському районі основними
причинами високої смертності є хвороби системи кровообігу - 63,9% від
всіх померлих за рік, на другому місці новоутворення – 12,4%. До причин високої смертності відносять насамперед зовнішні чинники, хвороби
органів дихання, травлення, деякі інфекційні й паразитичні захворювання
Загальна захворюваність населення міста та району залишається
стабільною протягом останніх років: на 1 жителя припадає 1,5 зареєстрованих хвороб (2455,1 на 10 тис. осіб). Стан здоров’я сільського жителя
майже в 2 рази гірший, ніж міського (у 2010 р. зареєстровано 6166 хвороб серед сільського населення на 1 тис. населення; серед міського –
5178). У структурі захворюваності (на 1 тис. населення) І місце займають
хвороби органів дихання – 38,6% (969), ІІ – нещасні випадки, травми та
отруєння – 9,0% (433), ІІІ – хвороби сечостатевої системи – 6,7% (274),
ІV – хвороби шкіри – 5,8% (239) [2].
Особливе занепокоєння викликає стан здоров’я дітей підліткового
віку, серед яких захворюваність збільшилася майже на 10% протягом
останніх 5 років (99 на 1 тис. населення відповідного віку проти 83).
Помітна негативна динаміка й у зростанні хвороб системи кровообігу (на 2,6%) та нервової системи (на 2,7%), а також психічних розладів
– на 3,3%, а серед населення працездатного віку - на 9% в порівнянні з
попереднім роком.
Захворюваність на новоутворення в області, як і в державі, з року
в рік збільшується у зв’язку зі старінням населення – 36 на 1 тис. населення. Однак спостерігається позитивна динаміка в зниженні занедбаних
форм злоякісних новоутворень – 11,4%, в т.ч. серед сільських жителів –
11,3% (2007 р. –11,5% та 12,6% відповідно; по Україні 2007 р. –
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14,7%). Покращилася діагностика злоякісних новоутворень, що підтверджує питома вага онкохворих, які живуть 5 та більше років після встановлення діагнозу, – 59% від загальної кількості хворих, що перебувають
на обліку у 2008 р. проти 58,5% у 2007 р. (по Україні – 57,5%). Дорічна
летальність, що відображає рівень діагностики та лікування онкохворих,
протягом ряду років має тенденцію до зниження й у 2008 р. становила
29,1% (від кількості хворих з числа вперше зареєстрованих у попередньому році) проти 29,5 у 2007 р. (по Україні – 31,8%).
У місті наявна стійка тенденція до подальшого зниження занедбаності при діагностиці візуальних локалізацій пухлинного процесу, про що
свідчить зниження питомої ваги занедбаних випадків раку шийки матки
до 5% проти 6,9% (по Україні – 17,2%) та раку молочної залози до 9,3%
проти 9,4% (по Україні – 23,4%).
У 2008 р. продовжувалося зниження захворюваності на інфекційні
хвороби серед дорослого населення (2007 р. – 1404,4; 2008 р. – 1364,37
на 100 тис. населення), в т.ч. на захворювання, керовані засобами специфічної імунопрофілактики. Захворюваність на кір становила 0,2 на 100
тис. населення проти 0,9 за 2007 р. Не зареєстровано випадків захворювань на дифтерію протягом 2007–2008 рр. (2006 р. – 0,2 на 100 тис.
населення). Протягом останніх 4-х років нема випадків захворювань на
правець та поліомієліт. Водночас підвищилася захворюваність на вірусний гепатит А – на 25% (з 7,5 до 9,4 в 2008 р.), дизентерію – у 2,8 р.
(2007 р. – 58 випадків, або 3,8% на 100 тис. населення; 2008 р. – 127
випадків, або 10,6%).
Захворюваність на туберкульоз (на 100 тис. населення) становила
55,0 (2007 р. –55,1; по Україні – 79,8). Водночас відбулося її зниження:
серед підлітків – на 26% (20,0 на 100 тис. відповідного населення проти
27,2 у 2007 р.), серед сільського населення (з 67,0 до 61,4), зокрема на
туберкульоз органів дихання (з 65,1 до 58,7 на 100 тис. населення).
Зменшилася захворюваність на деструктивні форми туберкульозу на 17%
(з 21,1 у 2007 р. до 17,5 на 100 тис. населення), в т.ч. серед сільських
мешканців – на 23% (з 30,2 до 23,1).
Станом на 01.01.09 р. в області офіційно зареєстровано 1105 ВІЛінфікованих та 222 хворих на СНІД. Кількість нових випадків ВІЛ- інфекції у 2008 р. становила 184 (2007 р. – 179), а кількість уперше захворілих на СНІД – 52 (2007 р. – 14). Вихід ВІЛ-інфекції в широкі верстви
населення призводить до зростання кількості дітей, народжених від ВІЛінфікованих матерів (31 дитина в 2008 р.). Усього в області на диспансерному обліку перебуває 47 серопозитивних дітей та 12 – з підтвердженим ВІЛ-статусом.
Станом на 01.01.2011 на диспансерному обліку в ЦРЛ міста Глухова знаходилося 7 ВІЛ-інфіковані, з яких 3 – хворіли на СНІД.
Найменування
класів хвороб

Деякі інфекційні
та паразитарні

Захворюваність населення міста Глухова та Глухівського району
на 100 тисяч населення
2009

2010

2011

2012

2013

1140,67

1122,69

1330,62

1332,7

889,05
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Обласний
показник
за
2013 рік

1724,28

хвороби
Новоутворення
Хвороби крові,
кровотворних
органів
Хвороби ендокринної системи
Хвороби нервової системи
Хвороби системи кровообігу
Хвороби органів
дихання
Хвороби органів
травлення
Хвороби шкіри
та підшкірної
клітковини
Хвороби кістково – м’язової
системи
Хвороби сечостатевої системи
Вроджені аномалії
Травми, отруєння та деякі
наслідки дії
зовнішніх причин
Хвороби ока
Хвороби вуха
Розлади психіки
та поведінки

854,28

974,31

1030,86

1048,36

1118,53

1035,71

227,81

333,01

279,78

331,5

324,68

368,34

764,78

804,50

814,36

780,80

702,06

879,71

585,79

581,95

672,81

679,84

681,66

814,60

4650,56

1893,01

4849,53

4733,62

4611,83

4404,34

20185,50

16860,10

16077,41

12139,47

11385,93

20930,16

2201,61

2238,78

2194,95

2204,42

1932,79

2354,22

2429,42

2733,36

2544,67

2751,32

2801,43

2713,01

3579,85

2932,84

2966,01

2981,86

2616,15

2442,82

2494,51

2479,47

2446,42

2547,71

2362,86

3309,74

43,93

37,92

39,97

47,12

35,7

55,30

3456,18

3648,33

3299,08

2897,72

2830,33

4582,51

3851,60
2081,19
109,02

1752,45
1610,67
123,61

2383,13
1790,26
354,72

2265,0
2347,46
422,37

2153,77
2061,98
384,18

2382,44
1869,23
319,35

Література
1.
2.

http:/ /gluhivrada.narod.ru/ - офіційний сайт Глухівської районної ради.
Матеріали Глухівського відділу статистики.

ТЕНДЕНЦІЇ У СТАНІ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ащеулова І.П.
Глухівська загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів імені М.І. Жужоми

Соціально-економічні негаразди, що спостерігаються останнім часом у нашій країні, призвели до зниження рівня і якості життя населення
та погіршення стану його здоров’я. Серед факторів, що зумовлюють негативні тенденції у стані здоров’я населення, варто виділити постійне
погіршення екологічної ситуації, бідність, спосіб життя та побуту, неякісне та незбалансоване харчування, зловживання алкоголем, поширення
наркоманії, тютюнопаління тощо.
Оцінка стану довкілля у Сумській область свідчить, що практично
всі компоненти ландшафту зазнають постійного негативного антропогенного впливу. До несприятливих антропогенних факторів належить забруднення атмосфери, що тягне за собою забруднення грунтів і як наслідок
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зміну флористичного і фауністичного складу територій, а також забруднення гідросфери.
Головними екологічно небезпечними об’єктами у Сумській області
є ПАТ Сумихімпром, ПАТ СМНВО ім. М. В. Фрунзе, Сумське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів, НГВУ Охтирканафтогаз та
Качанівський газопереробний завод.
Для регіону особливо гострими є окремі хронічні неінфекційні хвороби — захворювання системи кровообігу, злоякісні новоутворення,
ендокринні та алергічні. Структура захворюваності серед населення в
регіоні практично не відрізняється від такої по Україні. Основу структури
причин смертності населення області формують хвороби органів кровообігу, новоутворення, зовнішні причини смерті, хвороби органів системи
травлення та дихання.
Значною медико-соціальною проблемою в Україні в цілому й Сумській області зокрема є захворюваність на туберкульоз. За даними фтизіатричної служби Сумської області, щоденно в регіоні виявляють 2 нових
випадки захворювання, кожні 3 дні 2 хворих помирають. Щороку виявляють понад 600 нових випадків захворювання. Найвища захворюваність
на цей вид нозологій характерна для жителів сільської місцевості.
До поширених захворювань сучасності належать хвороби кістково-м’язової системи, частка яких у загальній поширеності захворювань
перевищує 5%, що є однією з основних причин інвалідизації населення.
У Сумській області спостерігається невпинне зростання кількості хворих
на цей вид нозологій. Так, порівняно з 2007 р. поширеність хвороб кістково-м’язової системи серед населення зросла з 7493,59 на 100 тис.
населення до 8265,60 на 100 тис. населення, а первинна
за-хворюваність — з 2431,57 до 2551,25 на 100 тис. населення.
Порівняно з минулими роками зросла захворюваність на всі новоутворення. Аналіз онкоепідеміологічної ситуації в Україні показав зростання захворюваності населення на 3,8%. До регіонів із найвищими показниками онкозахворюваності потрапила й Сумська область (Корнус
А.О. и соавт., 2012). У 2012 р. захворюваність на злоякісні новоутворення в регіоні становила 409,0 на 100 тис. населення, у той час як в Україні
цей показник становив 348,8 на 100 тис. населення.
Друге місце у структурі поширеності захворювань займають хвороби органів дихання. Порівняно з 2005 р. поширеність цих хвороб серед
жителів Сумської області зросла на 8,4%. Найбільш поширені такі хвороби у Білопільському, Краснопільському, Кролевецькому та Охтирському
районах. 9 районів у регіоні мають середній рівень поширеності хвороб,
у той час як у 5 районах був зафіксований найменший показник поширеності цих нозологій. Серед факторів, що впливають на зростання захворюваності населення на хвороби органів дихання, крім медикосоціального, є вплив стану навколишнього середовища, зокрема рівень
забруднення атмосферного повітря. Це призводить до різких хронічних
захворювань (фарингіт, тонзиліт, бронхіальна астма тощо).
Протягом 2005-2013 рр. рівень первинної захворюваності на хвороби кістково-м’язової системи в Сумській області характеризується загальним зниженням на 9,1 %.
Серед факторів, що сприяють поширенню захворювань серед населення, є зростання кількості людей у віці, старшому за працездатний;
спадкові чинники; зниження рухової активності людини; невисока якість
життя тощо. У розрізі адміністративних одиниць регіону (18 районів і 7
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міст обласного підпорядкування) за розглянутий період спостерігалося
зростання захворюваності населення на хвороби кістково-м’язової системи у 12 адміністративних одиницях. Серед них найбільше зростання (у
%) поширеності хвороб було зафіксоване у Путивльському (на 70,6),
Липоводолинському (на 40,6), Глухівському (на 35), Великописарівському (на 20,3) та Білопільському (на 19,2) районах.
У структурі нозологій кістково-м’язової системи у населення Сумської області переважають артрози, які є хронічними захворюваннями
суглобів дегенеративно-дистрофічного характеру. Так само, як і артроз,
значною медико-соціальною проблемою можна назвати артрит, поширеність якого є високою серед осіб різного віку, включаючи дітей і підлітків,
але все ж частіше він розвивається у жінок 40-50 років.
Однією з найпоширеніших хвороб серед населення є остеохондроз, що відноситься до деформуючих дорсопатій. Найбільш високі показники поширеності хвороб кістково-м’язової системи були зафіксовані у
місті Суми, Недригайлівському, Роменському, Охтирському, Тростянецькому, Глухівському, Конотопському районах та районних ЛПЗ. Найменше
на цей вид нозологій хворіють жителі Краснопільського, Кролевецького,
Буринського, Білопільського, Сумського та Ямпільського районів.
У цілому рівень захворюваності населення Сумської області є досить високим. У структурі поширеності захворювань провідне місце займають хвороби системи кровообігу, органів дихання та кістково-м’язової
системи.

ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ ПРИ ЗАНЯТТЯХ
ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
Бажан А.Г.1, Гордієнко О.В.2
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
2
Аграрний коледж управління і права Полтавської державної аграрної академії
1

В останні десятиріччя наше суспільство все більше вражає дефіцит
рухової активності (гіпокінезія), у тому числі і молодь, що є причиною
зниження опірності організму, а отже і загального рівня здоров'я студентів усіх курсів і особливо – старших.
Зниження фізичної активності погіршує кровопостачання тканин,
доставку до них кисню, в результаті виникає кисневе голодування головного мозку, серця і інших органів. Атрофія м'язів призводить до збільшення кількість жирової тканини, порушення обмінних процесів, зміни
стану нервової системи, що сприяє швидкій стомлюваності і емоційній
нестійкості.
У результаті зниження рухової активності виникає не лише слабкість і в'ялість м'язів, погіршуються фізіологічні процеси в організмі, що
призводить до погіршення здоров'я, працездатності, раннього фізіологічного старіння.
Профілактика гіподинамії в повсякденному житті досягається повноцінною фізичною активністю, систематичними заняттями фізичними
вправами [3].
Заняття фізичними вправами – дуже сильний засіб зміни фізичного
і психічного стану студентів. Правильно організовані заняття зміцнюють
їх здоров'я, покращують фізичний розвиток, підвищують фізичну підго22

товленість і працездатність, удосконалюють функціональні системи організму. Важливо розуміти, що безконтрольне і несистемне використання
засобів фізичної культури і спорту не ефективне, а в деяких випадках і
згубне для здоров'я. Уникнути таких наслідків можливо при розумному
поєднанні систематичного контролю і самоконтролю занять фізичною
активністю студентів.
Діагностика стану фізичної культури і спорту студентів включає різні види контролю: лікарський, педагогічний і особливе місце займає
самоконтроль.
Лікарський контроль виявляє рівень здоров'я, фізичний розвиток
людини і вплив на неї занять фізичною культурою. При оцінці здоров'я
осіб, що займаються фізкультурою і спортом, важливо враховувати їх вік,
стать і морфофункціональний стан. Усі студенти, що приступають до
занять фізичною культурою як в навчальному процесі з фізичного виховання, так і при самостійних заняттях повинні проходити обов'язкове
лікарське обстеження.
Головне в педагогічному контролі – оцінка фізичної підготовленості і стану здоров'я студента [2].
Самоконтроль – це самостійне спостереження за станом свого здоров'я, фізичним розвитком, функціональним станом організму, фізичною
підготовленістю і їх змінами під впливом занять фізичними вправами і
спортом. Самоконтроль – істотне доповнення до лікарського і педагогічного контролю, але ні в якому разі їх не замінює. Дані самоконтролю
надають велику допомогу викладачеві чи тренеру в регулюванні фізичного навантаження, а лікареві – своєчасно сигналізують про відхилення
в стані здоров'я. До суб'єктивних показників самоконтролю відносяться:
самопочуття, настрій, наявність або відсутність больових відчуттів, сон,
апетит, відношення до занять та ін. До об'єктивних показників самоконтролю відносяться: чистота пульсу, вага, сила м'язів, життєва ємність
легень, спортивні результати та ін.
Найбільш зручна форма самоконтролю – щоденник самоконтролю.
Зміст і побудова щоденника може бути різним, він включає як суб'єктивні, так і об'єктивні показники самоконтролю.
Особливе значення має самоконтроль для студентів, що мають
ослаблене здоров'я і займаються в спеціальній навчальній групі. Самоконтроль значною мірою допомагає їх раціональному фізичному вихованню, сприяє ефективному використанню засобів фізичної культури для
зміцнення їх здоров'я, боротьби з наявними відхиленнями і захворюваннями, підвищення фізичної і загальної працездатності. Самоконтроль
допомагає тим, що займаються фізичними вправами і спортом краще
пізнати самого себе, привчає стежити за власним здоров'ям, прищеплює
грамотне і осмислене відношення до занять фізичною культурою [2].
Треба пам’ятати, що заняття фізичними вправами – це не панацея
від хвороб, а лише засіб зміцнення здоров’я. А безконтрольне заняття
ними може не користь принести організму, а навіть сильно зашкодити.
Психологи вважають, що основна трагедія людської особистості –
це переоцінка власних можливостей, дисонанс між бажаним і дійсним.
Тому початківцям необхідно пам’ятати, що краще «недобрати», ніж «перебрати» навантаження, особливо на перших порах. Однією із найважливіших ознак того, що навантаження треба зменшити – це відчуття
в’ялості, сонливості, особливо вдень. Важливо вміти «прислухатися» до
свого самопочуття, щоб вчасно зупинитися, не перетренуватися, не за23

вдати шкоди своєму здоров’ю. Особливо це стосується тих, хто займається фізичними вправами самостійно [1]. Тому початківцям важливо не
переоцінити свої можливості і не переступити межі розумного. І сприяти
цьому буде саме правильний самоконтроль при заняттях фізичними
вправами чи фізичною культурою.
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Проблема організації харчування студентів продовжує залишатися
актуальною. Правильне раціональне харчування і регулярні фізичні
вправи – це неодмінні складові здорового способу життя
Повноцінне і правильно організоване харчування має велике значення для нормального фізичного і нервово-психічного розвитку студентів, а особливо для тих із них, хто активно займається фізичними вправами та спортом, бо систематичні заняття різними видами фізкультури та
спорту пов'язані з великими фізичними навантаженнями і нервовоемоційною напругою. Добові енерговитрати юних спортсменів з урахуванням значних навчальних і спортивних навантажень на 11-61% перевищують енерговитрати звичайних студентів відповідних вікових періодів
[1].
Важливість цієї проблеми обумовлена ще й тим, що серед студентів відзначається високий рівень захворювань органів травлення, що
обумовлено низькою якістю харчування.
При оцінці якісного складу їжі студентів часто виявляється незбалансованість харчування з низки основних компонентів, нерегулярне
споживання гарячих блюд, пізня за часом прийому вечеря [2].
Зараз уже майже кожна людина знає про користь регулярних фізичних вправ. Проте багато хто недооцінює той факт, що спортивні заняття повинні йти пліч-о-пліч з правильним раціональним харчуванням,
інакше усі зусилля добитися красивої фігури або зміцнити своє здоров'я
не будуть ефективні. Досвідчені спортсмени питанню правильного харчування приділяють значну увагу, анітрохи не меншу ніж власне фізичним навантаженням. Проте новачки не завжди правильно оцінюють важливість цього елементу в досягненні поставлених цілей [4].
Правильне, здорове і раціональне харчування – це зовсім не дієта.
Це ретельний розрахований підхід до вживання тих продуктів, які чинять
благотворний вплив на організм.
В меню має бути присутньою достатня кількість білкової їжі, яка
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допомагає зростанню м'язів, вуглеводів, що дають необхідну енергію для
регулярних фізичних вправ, і зовсім трохи жирів – які допоможуть формуванню необхідних амінокислот в організмі, але в той же час не дадуть
можливості тілу відкладати жирову прокладку. І, звичайно ж, з харчуванням в організм спортсмена повинна потрапляти необхідна кількість
вітамінів і мінеральних речовин [3].
Відмінними постачальниками білку в наш організм є такі продукти
як м'ясо, риба, молочні продукти, квасоля, а вуглеводів – яблука, виноград, буряк, картопля і макарони з твердих сортів пшениці.
Ці продукти мають бути обов'язково присутніми в меню того, що
займається фізичними вправами. Правильний розрахунок споживаних з
їжею калорій допоможе організму відновлюватися після тренувань, і
формувати необхідну мускулатуру.
Рекомендується 5-6-разове щоденне харчування. При цьому важливо розрахувати час їжі так, щоб їсти приблизно за годину до тренування, при цьому дуже бажано щоб у складі їжі, що приймається, були вуглеводи – наприклад овочевий салат або фрукти.
А після тренування – через 45 хвилин – годину, необхідно поповнити витрати енергії, тому дуже до речі буде з'їсти трохи рису або квасолю. Також дуже важливо відмовитися від їди безпосередньо перед сном –
прагніть вечеряти не пізніше ніж за три години до відходу до сну [5].
Ще одна актуальна проблема сучасності, і багатьох студентів в тому числі, – зайва вага. Вважається, що найбільш вірогідна причина надлишкової ваги в тому, що ви довгий час з'їдали більше, ніж необхідно
вашому організму. Тому найкращий спосіб безпечно і надовго скинути
вагу – змінити стиль життя, у тому числі дотримуватися збалансованої
дієти з низьким змістом жирів і регулярно займатися фізичними вправами
[3].
Окремо треба сказати про вживання рідини. Дехто вважає, що відмова від води під час тренування допоможе швидше позбавитися від
надлишків жиру в організмі. Проте це не зовсім так. Більше того, такий
підхід може значною мірою зашкодити організму, оскільки під час спортивних занять чи фізичних вправ організм втрачає багато води, що може
призвести до його обезводнення. Таким чином, при потребі необхідно
пити воду, в час і після тренування [5].
І ще одна рекомендація – якщо до початку занять фізичними
вправами ваш режим харчування не відповідав тому, який прийнятий для
спортсменів, не можна різко його міняти. Зміна традиційного режиму
харчування може бути негативно сприйнята людським організмом, що
може призвести до негативних наслідків для загального його стану. Починати перехід до правильного харчування при тренуваннях необхідно
поступово.
Не можна забувати, що в раціон харчування треба обов'язково
включати фрукти і овочі – їх повинно бути не менше 25% в щоденному
раціоні. Фрукти і овочі – це не лише джерела калорій, але і вітамінів,
необхідних для організму. Крім того, прагніть різноманітити вашу їжу.
Деякі початкуючі спортсмени, з'ясувавши як правильно харчуватися, помилково прагнуть вживати правильно підібране меню день у
день. Проте спорт і правильне харчування припускають ще і різноманітність. Але, не дивлячись на те, що збалансоване меню дає точно
підраховану кількість калорій, воно з часом цілком природно набридне, і
насильне годування організму продуктами, що спротивились, ні до чого
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доброго не призведе. Тому обов'язково варто потурбуватися про різноманітність блюд, щоб правильне харчування приносило ще і смакове
задоволення.
Таким чином, при заняттях фізичними вправами та спортом значення правильного харчування є досить важливим.
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ПРОБЛЕМА ДИТЯЧОГО ТА ПІДЛІТКОГОВО АЛКОГОЛІЗМУ В
УКРАЇНІ
Білизна О.В., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Алкоголізм серед підлітків є однією з найсерйозніших медичних і
соціально значущих проблем для нашої держави. Масштаби та темпи
поширення алкоголізму в країні такі, що ставлять під загрозу фізичне й
моральне здоров’я підлітків. За даними ВООЗ Україна займає перше місце
в Європі з проблеми підліткового алкоголізму [3].
Актуальність даної теми полягає в знаходженні методів боротьби з
дитячим та підлітковим алкоголізмом, в зв’язку з надзвичайною популярністю цієї шкідливої звички серед школярів.
Щорічно у світі 9 % усіх випадків смерті молодих людей 15–29 років є наслідком зловживання алкоголем [2]. До 80 % дорослих, хворих
на алкоголізм, почали зловживати саме в підлітковому віці. Особливо
тривожним фактором є раннє залучення й швидке звикання до спиртного
дітей і підлітків. Алкоголізм у них розвивається швидше, ніж у дорослих, і
має набагато тяжчі наслідки. Майже 40% молоді регулярно вживають
спиртні напої. Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) провів в Україні дослідження
серед школярів, яке показало, що порівняно з 2007 роком, діти на Україні почали раніше вживати алкоголь. Найчастіше це відбувається у віці
13-15 років (33% опитаних), а 15% взагалі вживають спиртні напої ще у
10-11 років [3]. Рівень поширеності вживання алкогольних напоїв серед
хлопців та дівчат є практично однаковим [1].
Основними причинами дитячого алкоголізму є, по-перше, народження і перебування дітей в сім’ях з підвищеним фактором ризику.
Адже змалку дитина стикається з проблемою браку уваги з боку батьків.
У таких дітей самостійно проходить період соціальної адаптації та становлення особистості. Проблемами, які виникають вирішуються самостійно і
не завжди правильно. В такому випадку, вживання спиртових напоїв
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виступає в ролі самоствердження та протистояння сім’ї, школі, труднощам.
По-друге, це реклама алкоголю. В останні роки чималу роль у розвитку особистості відіграють засоби масової інформації, особливо телебачення. Красиво обіграні рекламні ролики залишають яскравий відбиток
у дитячій свідомості.
По-третє, це популярність різноманітних підліткових псевдокультур, формування яких відбувається за допомогою «брендів». Перш за
все, це реклами пивних «імперій», адже вони частіше за все бувають
спонсорами спортивних змагань, и тому пивний спосіб життя асоціюється
у молоді з культом сили та спорту.
Ще одна немало важлива причина дитячого алкоголізму бере початок з психологічного стану дитини. Психологи зазначають, що почуття
нудьги – прямий шлях до алкоголізму. Тому завдання батьків – максимально заповнити дозвілля дитини [3].
Підлітковий вік є особливим у фізіологічному, психологічному та
соціальному плані. Цей період характеризується бурхливим ростом як
окремих органів, так і всього організму в цілому, статевим дозріванням,
вдосконаленням функцій органів і систем, дозріванням нервових клітин.
Посилюється також діяльність ендокринних залоз (щитоподібної, надниркових та ін.). У цей період активного росту йде складна адаптація усіх
органів і систем в умовах зміни ваги, росту, гормонального фону. Інтенсивний ріст і статеве дозрівання, певна психологічна неврівноваженість і
емоційність поєднуються з прагненням стати дорослішими, самоствердитися, бути прийнятими у своєму оточенні. Діяльність органів і систем у
пубертатний період відрізняється функціональною незрілістю, підвищенням реактивності тканин до багатьох факторів зовнішнього середовища,
особливо шкідливих. Підлітки уразливіші до впливу алкоголю, токсичність якого в них більш значна, ніж у дорослих.
Існує три етапи профілактики алкоголізму:
Первинна профілактика - це спектр заходів, спрямованих на попередження причин алкоголізму задовго до того, як вони можуть з'явитися у людини. Молодший і середній вік - це найбільш оптимальний період з точки зору формування антиалкогольних установок. Беручи до уваги психологічні особливості даної вікової категорії, пояснювальна робота
повинна бути безпосередньо спрямована на засудження шкідливих звичок та заохочування здорового способу життя. Доведено, що дієвий спосіб профілактики - не деструктивний, який заснований на залякуванні
людини. А саме конструктивний. Цей метод направлений на формування
такої смислової орієнтації особистості, для якої алкоголь не може бути
цінністю.
Вторинна профілактика працює безпосередньо з людьми, які вже
вживають алкоголь. До складу даної профілактики входять рання діагностика, розкриття психологічного неблагополуччя особистості, яке безпосередньо пов'язане з причинами, пропозиція широкої психологічної допомоги (клінічна бесіда, групи спілкування, робота з безпосереднім оточенням і сім'єю та ін.).
Третинна профілактика надає кваліфіковану допомогу хворим, що
видужують від алкоголізму [2].
Отже, алкоголь несе деградацію і загибель. Вживання спиртного
підлітками в будь-якій дозі призводить до алкогольного отруєння й повинно розглядатися як патологія, це завжди зловживання. Те, що перша
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спроба вживання будь-яких алкогольних напоїв підлітками в Україні
відбувається до 13 років, що як хлопці, так і дівчата вже в підлітковому
віці кілька разів перебували в стані сп’яніння, свідчить: наші підлітки не
усвідомлюють небезпек, пов’язаних з алкоголем, не обізнані з елементарною інформацією про шкоду алкогольних та енергетичних напоїв, не
зацікавлені станом власного здоров’я. Суттєвого покращання цієї ситуації
можна досягти при проведенні загальнодержавних програм, поліпшенні
соціально-економічної ситуації в країні та підвищенні рівня санітарно-просвітницької роботи. При проведенні широкомасштабних заходів,
спрямованих на боротьбу з алкоголізмом, необхідно підкреслити надзвичайно важливу роль сектора охорони здоров’я (медичних працівників,
підліткових лікарів). Саме вони, будучи добре обізнаними зі згубною дією
алкогольних напоїв на підлітків, систематично й наполегливо повинні
переконувати молодь не вживати алкоголь та активно впливати на мотивацію дотримання здорового способу життя. У цьому запорука здоров’я
нашої української нації.
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АНЕМІЯ У ДІТЕЙ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Бут Ю.В. , Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Анемія - стан, що характеризується зменшенням вмісту гемоглобіну або кількості еритроцитів в одиниці об'єму крові, що приводить до
порушення постачання тканин киснем (гіпоксії). Анемією слід вважати
зниженням рівня еритроцитів до 3,8-3,6 х 1012 г/ л і нижче, вмісту гемоглобіну до 115-110 г / л і нижче.[1]
Залізо - один з основних мікроелементів організму, який входить
до складу різних молекулярних систем. Вміст заліза в організмі дуже
малий і складає 0,0065% від маси тіла, 4-5 г у дорослої людини, 300-400
мг у дітей. Незважаючи на невеликий вміст заліза в організмі , роль його
величезна, що визначається участю цього мікроелемента мікроелемента
в життєдіяльності кожної клітини організму.[2]
Розвиваючись, анемія має три стадії:
Прелатентний дефіцит заліза. Відбувається виснаження запасів
заліза в тканинах. Рівень у периферичної крові гемоглобіну залишається
нормальним. Кількість заліза в тканинах постійно зменшується, а з їжі
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його засвоєння не збільшується, а ще більше зменшується. Це пояснюється тим, що кишкові ферменти знижують свою активність.
Прихований (латентний) дефіцит заліза. Зменшуються депоновані
запаси заліза, додатково до всього цього знижується кількість заліза в
сироватці крові.
Остання стадія брак заліза в організмі. Гемоглобін значно знижується. В основному в одиниці об'єму крові зменшується кількість еритроцитів. Це і є залізодефіцитна анемія.[5]
Найбільш детальну класифікацію анемій розробив Л. І. Ідельсон
(1979).
Анемії, пов'язані з крововтратою:
Анемії, пов'язані з порушенням кровотворення.
Анемії, пов'язані з кроворуйнуванням (гемолітичні анемії).[1]
Симптоми залізодефіцитної анемії у дітей
При анемії легкого ступеня спостерігаються такі симптоми:
Млявість, зниження апетиту, дратівливість.
При анемії середнього ступеня:
Апатія, значне зниження рухової активності, сильне зниження
апетиту, плаксивість, сухість шкіри і слизових, стоншення і випадання
волосся, наліт на язиці.
Якщо анемія розвинулася у важку форму, спостерігаються:
Загальмованість, відсутність апетиту, запори, блідість і воскової
відтінок шкіри, випадання волосся, витончення і шаруватість нігтів,
збільшення живота (через збільшення розмірів селезінки і печінки).[4]
Для профілактики анемій потрібно регулярно проходити огляд у
педіатра і проводити лабораторні дослідження, щоб виявити анемію на
початкових стадіях і вчасно розпочати лікування. Особлива увага повинна приділятися дітям, які відносяться до груп ризику: діти, мати яких
хвора анемією, дітки, які народилися з маленькою масою тіла, , діти, які
дуже швидко ростуть. Дуже важливо, щоб дитина достатньо часу проводив на свіжому повітрі. Потрібно чергувати правильним чином період
неспання і сну, проводити масажі, гімнастику, загартовування.
Щоб попередити анемію, діти повинні отримувати повноцінне харчування з необхідним для організму кількістю вітамінів, мінеральних
речовин, білків, які потрібні для нормального процесу кровотворення.
Найкращі продукти для збільшення або підтримки запасів заліза в організмі містять легко засвоювану гемову форму заліза). Це м'ясо, риба,
креветки, домашня птиця, внутрішні органи (язик, печінка, нирки) . Близько 60% заліза в продуктах харчування погано всмоктується організмом, тому що мають у своєму складі високий вміст зв'язуючих компонентів заліза та інгібіторів, це так зване негемове залізо. Яйця, молочні продукти, овочі, злакові (хліб, крупи-макаронні вироби), фрукти, зелень,
насіння і сухофрукти - несуть в собі тільки негемову форму заліза. Споживання продуктів харчування багатих вітаміном С збільшує засвоюваність негемової форми заліза. До цих продуктів відносяться капуста,
болгарський перець, цитрусові, диня, мед, помідори, кисломолочні продукти. Один апельсин або склянка апельсинового соку на 50% збільшує
засвоюваність негемової форми заліза. Продукти харчування містять
рибофлавін (вітамін B2) також сприяють збільшенню гемоглобіну. До цих
продуктів відноситься печінка, йогурт та інші кисломолочні продукти,
різні сухі каші. Прийом їжі повинен складатися з різноманітних харчових
продуктів при спільному споживанні, яких поліпшується засвоєння з них
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заліза. Прийом чаю або кави разом з їжею значно знижує засвоюваність
заліза, за рахунок утворення у тканинах нерозчинних комплексів. Тому
чай або каву треба вживати через деякий час. Під час їжі краще використовувати такі напої як компоти, соки, кип'ячена вода, настої з ягід або
фруктів.[3]
Але нажаль не кожна сім’я може дозволити собі ці продукти ,адже
ціни на них значно виросли . Ціни на м’ясо виросли у півтора рази . Риба
піднялася на 30 -40 гривень в залежності від виду. Молочні продукти
здорожчали майже в двічі. Цього року ціни на овочі знизилися через
гарний урожай.
Порівняння цін на продукти харчування

Таблиця

(за даними газети “Коло”)
Назва продукції
Хліб поживний 0.7 кг.бух
Крупа гречана
Молоко жирністю 2,5 %
Масло вершкове 1кг
Сметана 20% пакети 400-500
г.
М'ясо яловичини
М’ясо свинини
М’ясо птиці (тушка)
Яйця курячі (десяток)
Морква
Буряк
Капуста
Цибуля
Яблука
Банани
Риба лосось
Криветки

2012
2,40 грн.
5,50 грн.
5,85 грн.
85 грн.
11 грн.

2014
3,10-3,20 грн.
8,50 грн.
9,85 грн.
100 грн.
15 грн.

40-45 грн.
40-55 грн.
23,50-25 грн.
9-11 грн.
6 грн.
5 грн.
4 грн.
6 грн.
5 грн.
11 грн.
120-130 грн.
45-50 грн.

60 грн.
65 грн.
40-45 грн.
12-16 грн.
3-4 грн.
2,50-3 грн.
1-1,50 грн.
3 грн.
6- 9 грн.
16 грн.
170 грн.
70 грн.

Скумбрія
Твердий сир

30 грн.
70 грн.

50 грн.
100 грн.

Отже, анемія це дуже небезпечна хвороба . Тому краще заздалегідь подбати про своє здоров’я ніж потім лікуватися. Кожен повинен знати декілька правил правильного харчування щоб попередити цю небезпечну хворобу. Для формування правильних принципів харчування дитини важливо розуміти механізм всмоктування заліза з різних джерел.
Справа в тому, то в червоному м’ясі, печінці і яйцях залізо міститься в
швидко усваиваемом вигляді – так зване гемовое (гемное) залізо.Рослинна їжа (бобові, гречана крупа, гранати) – це криниця негемового (негемного) заліза, яке всмоктується гірше. Тому в меню дитини
обов’язково повинне бути присутнім м’ясо (яловичина, кролик – 30 грам
на добу), морська риба, яйця (1-2 штуки), ягоди і соки, багаті аскорбіновою кислотою. Саме аскорбінка і тваринний білок покращують всмоктуваність заліза (при одночасному застосуванні в 3 рази!). У той час як
цілісне молоко і молочні продукти повинні вживатися в їжу роздільно від
м’яса, риби та яєць.
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СУЧАСНІ ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
Ващенко І.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Ситуація щодо туберкульозу в Україні досить складна. Туберкульоз не є тільки медичною проблемою. Це – проблема соціальна, яка
віддзеркалює соціально-економічний стан країни, культурно-освітній
рівень та благополуччя населення, ступінь розвитку охорони здоров'я, у
тому числі і фтизіатричної служби. І ця недуга останнім часом викликає
велике занепокоєння в Україні і в МОЗ України зокрема.
Профілактика туберкульозу поділяється на соціальну, санітарну,
щеплення БЦЖ і хіміопрофілактику [2].
Соціальна профілактика
Соціальна профілактика включає державні заходи, спрямовані на
підвищення життєвого рівня населення, захист довкілля, розвиток фізкультури і спорту, санаторної мережі, будинків відпочинку. Забезпечення
житлом, задовільними умовами праці, повноцінним харчуванням - важливі умови зміцнення здоров'я народу і підвищення опірності до різних
захворювань, в тому числі, до туберкульозу. Для профілактики розповсюдження туберкульозу, попередження захворювання здорових членів
сім'ї велике значення має право хворих на туберкульоз, що виділяють
МБТ, на позачергове отримання житла, в якому хворому забезпечується
окрема кімната. Лікування хворих на туберкульоз в стаціонарі, санаторії і
амбулаторно безкоштовне. На період лікування хворі на вперше виявлений туберкульоз можуть отримати листок непрацездатності терміном до
10 місяців. Якщо ж це виявляється недостатнім , листок непрацездатності
через МСЕК продовжують до року [1].
Санітарна профілактика
Санітарна профілактика спрямована на попередження зараження
здорових осіб від хворих на туберкульоз людей або тварин. Її науковою
основою є вчення про збудника туберкульозу, про значення масивності
інфекції, її джерела і шляхи передачі. Санітарна профілактика включає
оздоровлення осередків туберкульозної інфекції, санітарний і ветеринарний нагляд, санітарно -просвітню роботу, а також раннє виявлення, ізоляцію і лікування хворих на туберкульоз [1].
До протиепідемічних заходів в осередку туберкульозної інфекції
відноситься проведення дезинфекції, обстеження осіб, які були в контакті з хворим, та проведення їм хіміопрофілактики, ізоляція дітей від
бактеріовиділювача, санітарно-гігієнічне виховання хворих і членів їх
сімей, поліпшення умов проживання, а також інтенсивне лікування хворого, що призводить до припинення бактеріовиділення.
Хіміопрофілактика
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Під хіміопрофілактикою розуміють застосування протитубер кульозних препаратів для попередження туберкульозу в осіб із високим ризиком захворювання. Особливе значення для успішної хіміопрофілактики
має препарат ізоніазид, якому властива висока бактеріостатична активність, хороша проникність в органи, тканини, внутрішньоклітинна дія,
порівняно невелика токсичність [3].
Щеплення БЦЖ
Вакцинація БЦЖ спрямована на створення специфічного протитуберкульозного імунітету в неінфікованих осіб.
Отже, щоб подолати поширення туберкульозу, необхідно в комплексі використовувати всі засоби профілактики.
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРИПТОГАМНИХ РОСЛИН
ТА ЛИШАЙНИКІВ
Гапон Ю.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Сучасний стан освоєння людиною довкілля призводить не тільки
до екологічних проблем, а і до погіршення її здоров’я. Тому важливим
завданням медиків, екологів, біологів є пошуки нових можливостей не
лише збереження здоров’я, а і його примноження та зміцнення. У зв’язку
з цим необхідно розширювати пошук альтернативних здоров’язберігаючих засобів. Такими, на нашу думку, є криптогами та лишайники, які є джерелом нетрадиційної медичної сировини.
До криптогамних рослин належать водорості, мохоподібні, хвощеподібні, плауноподібні, папоротеподібні [1], які не мають справжніх квіток та розмножуються за допомогою спор. Сюди традиційно відносяться і
гриби та лишайники. Криптогами використовуються в медицині значно
менше, ніж лікарські рослини з насінних рослин. Але досить часто саме
вони відіграють важливу роль у лікуванні. Наприклад, така галузь, як
медична мікологія, заснована на використанні в якості лікарських засобів
грибів і не тільки грибів групи пеніцилу. З іншого боку, слід зауважити,
що криптогами є ще мало затребуваною групою організмів як фармацептичної промисловості, так і медицини. На сьогодні накопичилось багато
фактів щодо їхнього застосування в медицині, на чому ми і зупинимось
нижче.
Водорості – збірна група організмів різних відділів. Найбільш відомими в медицині є бурі і червоні водорості, які містять багато йоду і використовуються для лікування захворювань, пов’язаних з порушеннями
роботи щитовидної залози. Крім того, морські водорості є джерелом агарагару, агароїдів, альгінатів, каротиноїдів (Dunaliella salina). Наприклад,
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ламінарією лікують хвороби щитовидної залози, шлунково-кишкового
тракту, застосовують при ожирінні. Порфіра, філофора вживаються при
хворобах верхніх дихальних шляхів, легень, а також колітах, виразках
шлунку та ін.
Слід зауважити, що водорості є також джерелом антибіотиків. Серед них найбільш активними є представники родів хлорела, сценедесмус,
пандорина, хламідомонада, гематокок, зигнема, ризоклоніум, едогоніум,
спірогіра, кладофора та ін. Вони пригнічують ріст бактерій, зумовлюють
загоювання ран та трофічних виразок.
Лишайники теж використовуються в медицині. Для лікування застуди і кашлю найпоширенішим засобом є цетрарія ісландська, яка не
правильно називається «ісландський мох». Її використовують для збудження апетиту та лікування травної системи, серцево-судинних хвороб.
У цетрарії знайдено сім незамінних амінокислот. Російськими вченими
розроблено рецепт випікання хліба з додаванням цетрарії ісландської.
Кущистий лишайник Usnea містить антибіотик уснінову кислоту,
яка використовується для лікування захворювань шкіри. Її полісахарид
(саркома 180) застосовується для лікування онкохвороб. Туберкульоз,
катари верхніх дихальних шляхів, фарингіт, ларингіт, коліти та інші захворювання шлунково-кишкового тракту лікують відваром пармелії. Цим
же настоєм промивають гнійні рани і трофічні виразки. Чудовим зміцнювачем імунної системи людини є лишайник уснея бородата.
Важливими лікарськими властивостями володіють такі лишайникові кислоти: уснінова, барбатова, фумарпроцетравова і екваматова, які
мають сильну антибактеріальну дію.
На основі лишайників створена низка медичних засобів. Евозин –
препарат, отриманий з лишайника уснеї, має широкий антимікробний
спектр, переважно проти стафілококів і стрептококів. Він показаний
також при лікуванні шкірних хвороб: сікозу, фурункульозу, вовчанки і
мікозів.
Евозин-2 – препарат, до складу якого входять лишайники гіпогімнія випукла (Hypogymniya physodes) і пармелія козина (Parmelia
caperata). Він лікує відкриту форму туберкульозу. У його складі уснінова,
физодова, каператова лишайникові кислоти та атранорин. Ці два препарати розроблені німецькими вченими.
Іспанські вчені в 1948-1945 рр. отримали з лишайників препарат
усніміцин. Це поєднання уснінової кислоти (джерело лишайник уснея) та
стрептоміцину. Лікують ним туберкульоз та шкірні хвороби. Цінність його
в тому, що препарат діє на ті штами туберкульозних паличок, які стійкі
до стрептоміцину.
У 1954 р. в Японії отримано препарат «Уснін», який викорисовували проти антимікозів і інших шкірних захворювань.
Російські вчені створили препарат «Бінін» – натрієва сіль уснінової
кислоти. Сировиною для його виготовлення була не тільки уснея, а й
інші роди лишайників, які містили уснінову кислоту. Це види роду
Cladonia, Usnea, Alectoria, Evernia, Parmelia та ін. Він показаний при лікуванні гнійних ран і особливо активно використовується в хірургії, гінекології, при лікуванні опіків [2].
Серед мохоподібних на першому місці за використанням знаходиться сфагнум. Він відомий як перев’язочний матеріал ще з ХІ ст. Це
сильний бактерицидний засіб, який містить фенолоподібну речовину
сфагнол, що має лікарські властивості. Екстракти сфагнолу застосовують
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для загоювання ран, зупинки кровотеч, при кишкових хворобах, ревматизмі. Значний попит на використання сфагнових мохів спостерігався під
час воєн. Широко використовувалися вони в армії Наполеона, під час
російсько-японської війни, в роки першої світової війни. У 1918 році Великобританія використала протягом місяця приблизно один мільйон сфагнових пов”язок [1]. Активно застосовувалися сфагни і під час другої
світової війни, особливо німецькими медиками. Радянські медики в цей
же час створили на основі сфагнуму ранозаживний та дезинфікуючий
препарат у вигляді мазі. Сфагнум подрібнювали в порошок та змішували
з вазеліном. Рани промивали водним екстрактом цих мохів, адже він має
сильні бактерицидні властивості. На сьогодні ж досвід використання
сфагнів дещо призабутий. У нас, на Полтавщині, сфагнуми є регіонально
рідкісними видами, тому їхнє використання є небажаним. Але замість них
можна застосовувати інші бріофіти.
Наприклад, цілющі властивості має зозулин льон, яким лікують
кашель, тонзиліт, сечокам’яну та жовчокам’яну хворобу. У народній медицині спорами цього моху лікують опіки, застарілі рани. Крім цих мохів
високі антибіотичні властивості мають види родини Rebuliaceae (печіночники), а також види роду Atrichum, Dicranum, Plagiomnium, Brachythecium.
У медицині використовуються також і вищі судинні рослини, які
також належать до криптогамів. Це плауноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні. Так відомим сечогінним засобом є відвар трави хвоща польового. Але вживати його необхідно обережно, так як хвощ має отруйні речовини. Спори плауна булавоподібного використовуються в якості дитячої
присипки, а кореневище щитника чоловічого, безщитника жіночого,
орляка звичайного як протигельмінтні засоби.
Отже, криптогамні рослини та лишайники, незважаючи на їхні цілющі властивості, в медицині застосовуються ще недостатньо, хоча судячи з наведених вище прикладів, потенціал їхнього використання є значним.
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ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ
У ДІТЕЙ
Грисенко В.В., Кумир Ю.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Проблема здоров'я людини в контексті загальнолюдських цінностей набуває все більшого значення. Широкий громадський резонанс
одержує розуміння того, що серед проблем, вирішення яких не повинно
залежати від суспільно-політичних колізій, центральне місце посідає
проблема здоров'я дітей, без рішення якої у країни немає майбутнього.
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В наш час основне завдання батьків та школи полягає, в формуванні у підростаючого покоління знань щодо профілактики та збереження здоров'я. Надзвичайно важливо також навчити школярів підкріплювати власні знання й переконання правильними звичками та поведінкою.
Актуальністю даної теми є розв’язання проблеми захворювань
опорно-рухового апарату дітей та підлітків. Сьогодні значна кількість
випускників шкіл мають порушення постави. Такий стан пояснюється,
зокрема, недостатньою увагою до профілактики захворювань опорнорухового апарату у дітей та іншими недоліками медико-гігієнічного забезпечення навчально-виховного процесу.
Найпоширенішим захворюванням дітей шкільного віку є викривлення хребта, зокрема, сколіоз (лат. skoliosis) - це викривлення хребта зі
зміщенням остистих відростків убік відносно його серединної лінії та з
подальшою торсією, тобто скручуванням його. Це тяжке захворювання,
яке в запущених формах часто має незворотний характер і практично не
піддається лікуванню.
Стосовно дітей дошкільного віку правильніше буде вести мову про
сколіотичну поставу, під якою слід розуміти початкові відхилення хребта
вліво чи вправо відносно серединної осі. Ці порушення піддаються корекції.
Саме в дошкільному та молодшому шкільному віці (у 7-10 років)
найчастіше й виникає сколіотична постава, яка загрожує перерости у
сколіоз як хворобу. В офіційній ортопедії не ставлять діагноз за порушеннями постави дітям до 7 років, що трохи дивує. Адже схильність до
майбутніх порушень видно вже з перших місяців розвитку немовляти і,
тим більше, у малюків 1-3 років. Турботливі батьки або уважний вихователь можуть самостійно помітити деякі особливості в розвитку дитини, які
проявляються під час сну та її рухової активності.
Причини виникнення сколіозу остаточно не вивчені, з-поміж основних – загальна слабкість і нерозвиненість зв’язково-м’язового апарату,
що в період найінтенсивнішого зростання (6-8 та 10-12 років) спільно з
поганою поставою, незначною природньою асиметрією ніг, таза, нестачею вітаміну D, гормональними порушеннями та ін. призводять до виникнення й розвитку скривлення хребта.
Симптоми сколіозу:
1. Біль у певному відділі хребта, особливо при підніманні ваги, під
час бігу, підскоків та стрибків.
2. Дисбаланс м’язового тонусу у спині.
3. Дискомфорт у спині (особливо під час довгого сидіння чи стояння).
4. Затримка або викривлення рухового розвитку.
5. Неприродні асиметрії у фізичному розвиткові дитини (її тіла).
6. Часті головні болі, дратівливість, тривожність.
7. Проблеми із серцево-судинною системою.
8. Проблеми із зором та слухом.
9. Енурез (нетримання сечі).
10. Проблеми із дихальною системою.
11. Неврози.[1]
Треба сказати, що профілактика сколіозу у дитини лежить не тільки на батьківських плечах. Профілактиці сколіозу повинні приділяти
належну увагу вихователі в дитячому саду і вчителі в школах. Тому що
якраз в цей час відбувається становлення кісткового скелета дитини.
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Якщо існує ймовірність появи у дитини вродженої форми сколіозу,
профілактика сколіозу повинна проводитися ще в період планування
вагітності. Вона полягає у вживанні майбутньою мамою фолієвої кислоти
і вітаміну В12. Ці речовини значно скорочують вірогідність утворення
порушень кісткової тканини вродженого характеру, які, в свою чергу,
ведуть до майбутнього сколіозу.
Профілактика сколіозу рахітичного походження, що є результатом
браку вітаміну D, що синтезується в організмі людини під впливом сонячних променів на свіжому повітрі, полягає в щоденних вуличних прогулянках з дитиною, причому в будь-який час року.
Батьки зобов'язані контролювати, щоб у дитини завжди була пряма спина, правильна постава, зокрема, коли дитина робить уроки або
читає. Зразок правильної постави - це положення тулуба, коли голова
трохи піднята вгору, плечовий пояс розгорнуть, опущений і розслаблений, лопатки прилягають до м'язів спини, а живіт візуально знаходиться
на одній лінії з грудьми.
Для здорового хребта важливим є вибір ліжка. Ліжко повинно бути
напівжорстким, а подушка — маленькою або взагалі можна привчити
дитину спати без подушки.
У харчуванні добре надавати перевагу молочно-рослинній дієті:
молочним продуктам, які містять кальцій, рибі, яка містить фосфор, та
яйцям, у жовтку яких міститься вітамін D. Двічі на рік — ранньої весни і
пізньої осені — організм, який росте, повинен отримувати препарати
кальцію.
Від неправильного способу життя хребет костеніє та деформується. Через відсутність фізичних вправ і погану циркуляцію крові в сусідніх
тканинах хрящі та диски між хребцями руйнуються. Збільшення рухової
активності сприяє профілактиці цих захворювань. Із раннього дитинства
необхідно прищеплювати дітям поняття про важливість хребта в житті
людини, робити все можливе, щоб забезпечити добру циркуляцію крові в
ньому та у навколишніх м’язах і їх зв’язках. Тренуючи та розтягуючи
хребет, дитина зміцнює свої м’язи й зв’язки, що тримають хребет у розтягнутому стані. Усе це формує правильну поставу, організм краще стимулює циркуляцію крові й передавання нервової енергії.
Нормалізація фізіологічних вигинів хребта сприяє поліпшенню рухливості хребта в місці найбільш вираженого дефекту ( наприклад, у
грудному відділі у разі сутулої спини завдяки застосуванню спеціальних
вправ).
Найкращий вид спорту для профілактики будь-яких кістковом'язових захворювань — плавання. Також корисні лижні прогулянки, гра
у баскетбол та волейбол. Добре займатися і танцями, адже діти багато
працюють біля станка, їх вчать рівно стояти.
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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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗАПОРУКА МАЙБУТНЬОГО
Денисенко С.С., Шаповал Є.Ю.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Актуальність теми дослідження: Здоровий спосіб життя –
запорука майбутнього.
Здоровий спосіб життя (скорочено - ЗСЖ) - це все в людській
діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров`я, все, що
сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з
оздоровлення умов життя - праці, відпочинку, побуту.
Складові ЗСЖ містять різноманітні елементи, що стосуються усіх
сфер здоров`я - фізичної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші
з них - харчування (в тому числи 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).
Для усвідомлення ЗСЖ важливі поінформованість і можливість
доступу до спеціальних профілактичних процедур, що мають
уповільнювати природний процес старіння, наявність належних
екологічних умов, інших складових ЗСЖ, що стосуються переважно не
тільки фізичного і психічного, а також соціального і духовного здоров`я.
Проблема формування здорового способу життя досить ретельно
висвітлюється
в
багатьох
соціально-філософських,
педагогічних,
соціологічних, медичних працях. Особливої актуалізації ця проблематика
набула у другій половині ХХ століття як у світі в цілому, так й в Україні.
Тенденції розвитку країн колишнього Радянського Союзу протягом
80-90-х років, змусили суспільство по-новому поставитись до складових
здоров я та формування здорового способу життя, зокрема молодого
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покоління. Слід підкреслити, що цим питанням приділяють увагу різні
науки – медицина, гігієна, охорона здоров я, екологія, педагогіка,
психологія, соціологія, фізична культура і нова наука - валеологія.
Формуванню здорового способу життя в учнівської молоді, формуванню
ціннісних орієнтацій підлітків на здоровий спосіб життя, організації
здорового способу життя школярів, медико-біологічним та психологопедагогічним основам здорового способу життя, принципам формування
здорового способу життя молоді присвячені наукові праці та посібники. У
деяких школах викладається курс валеології - наука про здоровий спосіб
життя.
Виявлена обмеженість суто медичного підходу, що визначає
здоров`я як відсутність хвороби. За сучасними уявленнями здоров`я
розглядають не як суто медичну, а як комплексну проблему, складний
феномен глобального значення. Стан власне системи охорони здоров`я
обумовлює в середньому лише близько 10% всього комплексу впливів.
Решта 90% припадає на екологію (близько 20%), спадковість (близько
20%), і найбільше - на умови і спосіб життя (близько 50%).
Звідси походить загальноприйняте у міжнародному співтоваристві
визначення здоров`я, викладене в Преамбулі Статуту ВООЗ (1948 р.):
"Здоров`я - це стан повного фізичного, духовного і соціального
благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад".
У даний час усе більше утверджується точка зору, відповідно до
якої здоров я визначається взаємодією біологічних та соціальних
чинників, тобто зовнішні впливи опосередковані особливостями функцій
організму та їх регуляторних систем. Існує визначення здоров я як стан
оптимальної життєдіяльності людини. Дискусія щодо визначення поняття
здоров я ще триває, але важливим є визнання того, що здоров я людини
не зводиться до фізичного стану, а передбачає психоемоційну
врівноваженість, духовне та соціальне здоров я.
Висновки: Отже, здоровий спосіб життя - це спосіб життя окремої
людини, спрямований на профілактику хвороб і зміцнення здоров'я. Він
включає такі принципи, як дотримання режиму дня, раціональне харчування, фізичну культуру, дотримання правил гігієни, відсутність шкідливих звичок, доброзичливе ставлення до оточуючих. Можна зробити такий
висновок, що людина, яка нехтує елементарними правилами збереження
власного здоров’я, рано чи пізно змушена витрачати значні кошти на
відновлення здоров’я, а його, як відомо, і за гроші не придбаєш. Люди ж
ХХI століття переконуються, що активність, творчість, висока працездатність, успіхи і досягнення в навчанні, роботі, житті – недосяжні для того,
хто хворіє. Тому здоровий спосіб життя- запорука майбутнього.
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Сучасний етап розвитку суспільства в Україні характеризується
зростанням захворювань, різким зниженням працездатності організму,
особливо зниження рухової активності молоді. Причини зростання захворюваності студентів необхідно шукати в системі шкільної освіти, у виявленні тих факторів навчальної діяльності, які призводять до перенапруження нервової системи й не створюють належних умов для задоволення
потреб учнів у самопізнанні, самовдосконаленні й самореалізації. Аналіз
динаміки стану здоров’я школярів в останні десятиліття показує стійку
тенденцію до погіршення вже в дитячому і юнацькому віці цього неоціненного надбання кожної людини, що є водночас передумовою її соціальної повноцінності, активного довголіття, продуктивного вкладу в життя
своєї родини, українського народу в цілому. За даними Міністерства охорони здоров’я України, серед школярів спостерігаються: функціональні
відхилення в діяльності різних систем організму – у 50%, функціональні
відхилення серцево-судинної системи – у 26,6%, нервово-психічні розлади – у 33%, захворювання органів травлення – у 17%, захворювання
ендокринної системи – у 10,2% школярів. Слід відзначити, що кількість
випускників шкіл, які є практично здоровими, за даними літератури,
становить від 5 до 15%. При цьому здоров’я школярів має стійку тенденцію до погіршення.
Актуальною проблемою сучасної науки є пошук нових підходів до
організації навчально-виховного процесу в школі, спрямованих на гуманізацію освіти, що забезпечить створення оптимальних умов для духовного зростання особистості, повноцінної реалізації психофізичних можливостей, збереження та зміцнення здоров’я. Сьогодні важливим і перспективним є завдання збереження, зміцнення здоров’я учнів як за допомогою організації і здійснення особистісно орієнтованого педагогічного
процесу з урахуванням основних валеологічних принципів, так і виховання відповідального ставлення до власного здоров’я як до найвищої
індивідуальної та суспільної цінності. Не випадково гасло «Здоров’я через освіту» на сьогодні залишається досить актуальним і важливим.
У зв’язку з тим, що здоров’я школярів має стійку тенденцію до погіршення, це вимагає пошуку методів і шляхів його збереження, зміцнення та формування за умови створення здорового середовища, психологічного комфорту й системно організованої оздоровчої виховної роботи в
закладах освіти. Особистісно зорієнтоване виховання забезпечує підлітку
право на свободу вибору ціннісної позиції, на цінність людського духу й
життя взагалі, на можливість його дійового здійснення за наявності в
нього установки на подолання дисгармонії в досвіді, поведінці, спілкуванні, діяльності (І.Д. Бех) [1].
Науково-технічний прогрес зумовив малорухомий, психічно і емо-
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ційно напружений характер виробництва. Адже за історично короткий
час (всього 50 – 60 років) частка тяжкої м’язової праці в процесі виробництва скоротилася майже у 200 разів. Навіть діти відчувають це на собі.
Збільшення навчальних програм і предметів зумовлює зростання навчального навантаження в школі і вдома. Школяр вже більшу частину доби
сидить або лежить. Такий малорухливий спосіб життя особливо небезпечний у молодшому шкільному і підлітковому віці, коли закладається фундамент здоров’я на все життя. Гіподинамія зумовлює переважання процесів гальмування в центральній нервовій системі над процесами збудження, що може спричинити сповільнення фізичного і психічного розвитку школяра.
Упроваджені в США та країнах Європи загальнонаціональні програми, спрямовані на боротьбу із серцево-судинними захворюваннями
внаслідок залучення населення до занять фізичною культурою, а також
пропаганду і виховання навичок раціонального харчування та на відмову
від шкідливих звичок, привели до значного зниження смертності.
В Японії інтенсивним фізичним тренуванням (велосипед, плавання, біг, спортивна ходьба) займається близько 80 % дорослого населення. У раціоні японців переважає рослинна їжа, риба та продукти моря. І
як результат - в цій країні найвища в світі тривалість життя і найнижча
смертність.
Значну увагу активному відпочинку приділяє населення й інших
країн. У Канаді та США заохочується активна рухлива поведінка дорослих, дітей та підлітків у вільний від роботи та занять час. Так, у школах
під час перерв, особливо під час великої обідньої перерви, яка триває
одну годину, школярам видають бадмінтонні й тенісні ракетки, м’ячі,
влаштовують міні-турніри між командами класів з баскетболу, футболу,
волейболу тощо.
На жаль, в Україні популярність активного руху людини значно
нижча. Ми рідко можемо побачити людей, які б їхали на роботу чи навчання на велосипеді або на роликових ковзанах, спортивні майданчики
і зали часто порожні. На це є об’єктивні та суб’єктивні причини.
Отже, загострення проблеми відставання освіти від вимог життя,
що постійно динамічно змінюються, ускладнюються й розширюються у
своєму спектрі, призвело до актуалізації проблеми валеологічної грамотності, яку потрібно впроваджувати для батьків, які з перших дитячих
кроків повинні виховувати у них особисту гігієну і рухову активність; для
вихователів дитячих садків і учителів. Тільки у такому комплексі праці ми
можемо рівень здоров’я школярів підняти на декілька сходинок уверх.
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ЗАБРУС – МАЛОВІДОМИЙ ТА ЦІННИЙ ПРОДУКТ
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Забрус – це воскові кришечки, мед та верхні частинки кожної
комірки, зрізані перед відкачуванням з запечатаних медових стільників.
При заповненні стільників медом і його дозріванні бджоли запечатують
комірки восковими кришечками. До складу воскових кришечок входить
високоякісний віск, прополіс, квітковий пилок, секрет слинних залоз
бджіл [4, 5]. Перед відкачуванням меду необхідно механічно видалити
кришечки з комірок за допомогою гострих ножів, голчастих виделок, або
інших пристосувань. Найчастіше пасічники зрізують ножем верхню
частину стільників, яка разом з медом, що витікає з комірок, утворює
забрус.
При відкачуванні зрілого меду, лише деякі бджолярі збирають
забрус і використовують його для лікувальних цілей. Переважна
більшість пасічників відціджує мед, змішує з відкачаним, а віск
відправляє на перетоплювання. Більшість пересічних людей, в тому числі
і лікарів, майже нічого не знають про цілющі властивості забрусу, багато
хто навіть не здогадується про його існування [1, 2].
Ретельні дослідження забрусу показали, що його склад дещо
відрізняється від суміші звичайного воску і меду. В секреті слинних залоз
бджіл міститься лізоцим. Цей фермент служить фактором гуморального
імунітету і має важливе значення не лише для бджіл, а й для людей,
оскільки підвищує резистентність організму. Його кількість в забрусі в 4
рази більша, ніж у звичайному меді і в 2 рази більша, ніж в
стільниковому, що визначає ступінь бактерицидності меду. Поєднання
властивостей всіх складових забрусу (меду, воску, прополісу, квіткового
пилку, секрету слинних залоз) підсилює його лікувальний ефект.
Хімічний склад забрусу дуже багатий, різноманітний і непостійний,
залежить від погодних умов, виду рослин, з яких бджоли збирали мед,
інших причин. Цей продукт бджільництва обов’язково містить вітаміни А,
С, Е і групи В, білки, макро- і мікроелементи, органічні кислоти, ефірні
масла, різноманітні ферменти, смоли, бальзами, жири, вуглеводи і т.д.
Тому й такі різноманітні лікувальні властивості забрусу: антимікробні,
протизапальні,
анестезуючі,
біостимулюючі.
Після
ретельного
розжовування і проковтування забрусу вже через дві години його активні
компоненти виявляли в крові, лімфі і міжклітинній рідині [1].
Комплекс біологічно активних складових забрусу затримує ріст
багатьох видів хвороботворних організмів, має антибіотичну дію. При
вживанні цього продукту покращується обмін речовин в організмі,
підвищується імунітет, відмічається позитивний вплив на кровотворення.
Забрус не викликає звикання збудника хвороби до себе, не спричиняє
алергії й цим вигідно відрізняється від звичайних медикаментів.
Лікування забрусом і профілактика захворювань корисна і смачна,
що особливо важливо для батьків, оскільки дітей важко змусити вживати
ліки. Дітям його можна подавати як смачний десерт, або винагороду за
хорошу поведінку, тощо, тоді вживання забрусу посяде своє достойне
місце поряд з жуйками і штучними солодощами. Якщо забрус взимку
стане дещо жорсткуватим, потрібно додати до нього невелику кількість
меду.
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Способи вживання забрусу залежать від спрямованості його дії на
те чи інше захворювання. При сильному нежиті жують протягом 15 хв 1-2
чайних ложки забрусу кожну годину, а потім по 3-4 рази на день. При
такому режимі вживання недуга зменшує свій прояв вже через 3-4 год.
При гаймориті рекомендується жувати забрус по 15 хв щогодини
протягом 4-6 годин. Активні речовини, що входять до складу продукту,
захищають дихальні шляхи, знімають запалення придаткових пазух носа
(синусів). Виділювані під час жування ефірні масла позитивно діють на
гайморові пазухи, що покращує нюх і полегшує дихання. Зазвичай
достатньо одного дня лікування. Протягом ще одного тижня
рекомендується жувати забрус один раз в день – для попередження
рецидиву. Вистачить одного такого курсу і біль припиниться, ніс
очиститься, стан синусів набуде норми [3].
При астмі, алергічному нежитю жують воскові кришечки один раз
в день. При сильному прояві захворювання лікувальну процедуру
потрібно повторювати до 5 разів на день протягом двох перших днів, а
потім – 3 рази впродовж періоду загострення.
При сінній лихоманці використовують різні дози забрусу, залежно
від важкості захворювання. Проведення лікувального курсу або
попереджує появу сезонної алергії, або вона протікає значно легше. При
легкій формі сінної лихоманки рекомендується жувати воскові кришечки
1 раз в день – по понеділкам, середам і п’ятницям кожного тижня. Якщо
немає забрусу необхідно з’їдати під час кожного приймання їжі по дві
чайні ложки звичайного відцентрового меду.
За помірної форми сінної лихоманки слід вживати забрус 5 разів
на день впродовж перших двох днів, а потім – 3 рази протягом періоду,
тривалість якого визначається необхідністю. Ці міри швидко зупиняють
такі симптоми, як сльозоточивість, закладеність носа, запалення горла.
При сильній сінній лихоманці рекомендується проводити таке
лікування: за три місяці до передбачуваного початку лікування потрібно
приймати по одній столовій ложці меду після кожної їди на десерт. За два
тижні до очікуваного захворювання необхідно, крім цього, приймати
суміш двох чайних ложок меду і двох чайних ложок яблучного оцту на
півсклянки або склянку води – до сніданку і на ніч. Лікування
рекомендується продовжувати доти, доки не зникнуть симптоми
захворювання. За необхідності слід жувати воскові кришечки протягом
дня, щоб виключити можливість появи нежитю і вільно дихати носом [2,
3, 4].
Забрус підвищує імунітет, особливо до простудних захворювань.
За даними американських вчених вироблений завдяки жуванню забрусу
імунітет до захворювань органів дихання зберігається до чотирьох років.
Дітям корисно жувати забрус у осінньо-весняний період для
попередження грипу, нежитю, гаймориту та інших захворювань
дихальної системи. З цією метою жують по чайній ложці забрусу 2-3 рази
в день протягом 5-10 хвилин. Поряд з цим рекомендується з’їдати 2-3
чайні ложки меду в день.
При захворюваннях органів травлення жування забрусу викликає
сильне слиновиділення, і, як наслідок, покращуються секреторна і
моторна функції шлунка. Крім того, складові частини забрусу
покращують обмін речовин, кровообіг, м’язову роботоздатність, слизову
гортані,
шлунку, позитивно
впливають
на
печінку.
Пацієнтам
зісхильністю до закрепів рекомендується ковтати пережований забрус,
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оскільки віск покращує перистальтику кишечнику[3, 4].
Забрусом виліковують такі захворювання, як стоматит, гінгівіт,
пародонтоз,
трахеїт,
бронхіт,
пневмонію,
ангіну,
дисбактеріоз.
Позитивний результат спостерігається в 38-55 % випадків. При
правильному використанні забрусу ці захворювання лікуються в два-три
рази швидше, ніж при звичайному медикаментозному лікуванні, без
переходу в хронічну форму. Жування воску у вигляді забрусу чи
стільникового меду очищує порожнину рота, укріплює емаль зубів, ясна,
механічно очищає зуби від нальоту і зубного каменю, допомагає кинути
палити.
За допомогою забрусу добре піддаються лікуванню рани на шкірі .
Воскові кришечки накладають тонким шаром на уражену поверхню і
закріплюють пов’язкою. Якщо розпочнеться сильне утворення гною – це
вказує на те, що гноєвиділення змиває чужорідні частини бруду,
змертвілу шкіру, а на очищених місцях утворюється молода шкіра.
Пов’язку міняють через кожні 2-3 години доти, доки шкіра не очиститься.
Забрус також накладають на хворе місце при остеомієлітах, забоях і
остеохондрозі.
Рекомендується вживати воскові кришечки 2-3 рази на день при
депресіях.
Протипоказань до вживання забрусу немає, не варто вживати його
лише людям, які мають алергію на продукти бджільництва.
Передозування також не страшне, так саме, як і проковтування – забрус
не приносить шкоди здоров’ю, а навпаки корисний для шлунка, оскільки
підвищує його секреторну і моторну функції.
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ПРОБЛЕМА ВИНИКНЕННЯ ВТОМИ ТА ЇЇ ПРОФІЛАКТИКА
Квак О.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Теоретичне і практичне значення проблеми стомлення визначається тим, що його закономірності є фізіологічною основою працездатності людини і наукової організації праці. Це, перш за все, припускає приведення умов праці людини у відповідність з її психофізіологічними можливостями. Стомлення є важливою проблемою фізіології спорту і однією з
найбільш актуальних питань медико - біологічної оцінки тренувальної і
змагальної діяльності спортсмена. Півтора століття інтенсивних досліджень цієї проблеми в області фізіології праці і спорту, при вирішенні
одних питань, виникають інші. Проблема містить і сьогодні низку запи-
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тань, які є суперечливими.
Радянські вчені В.П.Загрядський та А.С.Єгоров дали найбільш ємне визначення стомленню: «Стомлення – що виникає внаслідок роботи,
тимчасове пониження функціонального стану організму людини, що виражається в пониженні працездатності, в неспецифічних змінах фізіологічних функцій і в ряді суб’єктивних відчуттів, що об’єднуються відчуттям
втомленості».
Вчені, які підтримують емоційну теорію пояснюють: це проходить,
якщо робота швидко набридла. На сьогодні найбільш доведеною вважається діяльна теорія, яка заснована на установчій моделі поведінки, яку
розробив радянський психолог Д.Н.Узнадзе. Згідно з цією моделлю потреба, що спонукає людину до роботи, формує у неї стан готовності до дії
або установку на роботу. У пориві творчості людина зазвичай не відчуває
втомленості. Перші лекції студенти сприймають із легкістю. Позитивна
установка на фізичні вправи дає не стомленість, а м’язову радість. Установка психологічно підтримує тонус організму на належному рівні. Спортивна діяльність проходить на фоні великої втоми. Більше 30% тренувального часу спортсмени проводять на фоні переборювальної втоми. Фізіологічне значення даного явища полягає в тому, що тренування на фоні
вираженої втоми забезпечує адаптацію нервової та інших систем організму до підвищення тренувальних навантажень, до несприятливих умов
внутрішнього середовища.
Багато авторів під стомленням розуміють тимчасове зниження
працездатності під впливом дії навантаження [3]. Проте працездатність
залежить не лише від функціонального стану організму, але й від рівня
підготовки, мотивації, інтересу до роботи та інших факторів, що безпосередньо не пов'язані із характером навантаження. Тут ми повинні зрозуміти зв'язок між поняттями втома і працездатність.
У вивченні механізмів втоми безсумнівний інтерес представляють
судження про роль регуляторних і енергетичних процесів і, зокрема, про
динаміку цих процесів у центрально-кіркових апаратах і периферичних
відділах робочих органів. У відношенні причин втоми потрібно зупинитися на питанні про те, яка роль у розвитку цього стану, окрім робочого
навантаження, інших внутрішніх і зовнішніх факторів діяльності і стану
людини.
У плані симптомів та діагностики стомлення вимагають обговорення питання про зміст специфічних і неспецифічних ознак стосовно різних
форм втоми і різних видів трудової і спортивної діяльності, про диференціальну діагностику втоми та інших функціональних станів організму, про
дискоординацію функцій організму при розвиткові втоми і послідовності
порушень різних професійних та функціональних показників.
Парадокс полягає в тому, що і при відсутності фізичного навантаження, що називається гіподинамією, теж є підґрунтям для втоми, від
детренованості м’язів. До того ж, нервова система, яка втратила підтримку зі сторони м’язів, не може правильно регулювати. Ось чому при гіподинамії розвиваються різноманітні, особливо серцево-судинні, захворювання. Це означає, що людина повинна отримувати в період життя визначений діапазон оптимальних навантажень.
Нерідко загальна стомленість з’являється при відсутності втоми.
На перший погляд це здається дивним. Наприклад, школярі часто скаржаться на швидку втому у класі, було досліджено, що це не завжди
пов’язано з природнім стомленням. З точки зору гігієни, є особлива фор44

ма стомлення, яка розвивається взимку у душних класах з спертим, «мертвим» повітрям, достатньо посидіти у такому приміщенні півгодини, і
виникає сонливість, в’ялість, поганий настрій, втоми тут немає, бо її викликає робота [1].
При захворюваннях нервової системи стомленість іноді стає хронічною, лікарі тоді говорять про астенічний стан, але втоми теж немає.
Ще однією особливістю є те, що втома виникає швидше при легкій
одноманітній діяльності ніж при різноманітній праці. Втомлюються тільки
окремі органи, які працюють, зазвичай руки, спина, зір або слух. Це
пов’язано з особливостями монотонної роботи, що викликане підвищеним
нервово-психічним напруженням.
З позиції фізіології втома – це диспропорція між енергетичними
речовинами які витрачаються і відновлюються. Втома з’являється в той
момент, коли організм витратив велику частину енергоресурсів, і вони
ще не почали відновлюватися. Як тільки включаються енергетичні резерви, збуджується кора головного мозку і працювати стає краще – відкривається «друге дихання». Це стадія компенсованої втоми. Якщо навантаження продовжується, то відчуття стомлення підсилюється, «третє дихання» не виникає, і робота виконується за рахунок сили волі. Це стадія
некомпенсованої втоми [2].
Воля контролюється корою великих півкуль, в якій розвивається
захисне гальмування. Воно захищає мозок від надлишкової кількості
сигналів від робочих органів і застерігає його від пошкоджень. Надмірне
навантаження приводить до стадії парабіотичного гальмування у корі
великих півкуль, на такій стадії роботу потрібно завершити.
Таким чином, підвищення працездатності повинне бути пов’язане
не тільки з полегшенням праці, але і вмінням людини отримувати радість
від роботи, активно долати втому, включати свої резерви.
В профілактиці розвитку втоми, пониження її глибини велику роль
відіграє раціональна організація роботи і відпочинку, з врахуванням
специфіки роботи. Так, закінчивши фізичну роботу, людина виключається з трудового процесу, а тому достатньо ефективними можуть бути прийоми пасивного відпочинку, особливо після важкої фізичної праці.
При розумовій роботі мозок схильний до інерції, продовження розумової діяльності у заданому напрямку. Після закінчення роботи «робоча домінанта» повністю не згасає,це викликає більш довготривале стомлення ЦНС, ніж при фізичній праці [4].
Загальні рекомендації:
Для попередження перевтоми необхідно налагодити режим
дня, виключити недосипання, недоїдання, зменшити навантаження, правильно організувати чергування роботи (занять) і
відпочинку.
Потрібно відпочити від тієї роботи, яка викликає стомлення.
При виникненні стану фізичної або розумової перевтоми рекомендується використовувати різні народні засоби медицини, які
викликають тонізуючу дію на організм.
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ВПЛИВ ПОЛЮТАНТІВ НА БІОСИСТЕМИ ТА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Коваленко Н.П.
Полтавська державна аграрна академія

Наукова спільнота оцінює сучасний стан планети як глобальну
екологічну кризу [3]. При збереженні існуючих об’ємів техногенних викидів вже через 100–200 років гостро постане питання збереження всього живого, тому увага вчених до техногенних токсичних факторів у довкіллі достатньо обґрунтована.
У результаті різних природних процесів, а в останні роки і господарської діяльності в навколишнє середовище постійно надходять чужорідні речовини. Перебуваючи у формі, що дозволяє їм вступати в хімічні і
фізико-хімічні взаємодії з біологічними об’єктами екосистеми, вони здатні
змінювати ксенобіотичний профіль середовища. Хімічні речовини, що
накопичуються в середовищі в невластивих йому кількостях і є причиною
зміни природного ксенобіотичного профілю, виступають як екополютанти.
Постійний викид у довкілля персистуючих полютантів призводить
до їх накопичення, перетворення в екотоксиканти для найбільш уразливої (чутливої) ланки біосистеми. В якості екотоксикантів найбільшу небезпеку для людини становлять речовини, що тривалий час зберігаються в
навколишньому середовищі й організмі та здатні, діючи в малих дозах,
ініціювати хронічні інтоксикації, алобіотичні стани і спеціальні форми
токсичного процесу.
Несприятливі екотоксичні ефекти спостерігаються на різних рівнях: організму (аутекотоксичні), популяції (демекотоксичні) та біогеоценозу (синекотоксичні). Аутекотоксичні ефекти проявляються зниженням
резистентності до інших діючих факторів середовища, зменшенням активності, захворюваннями, загибеллю організму, канцерогенезом, порушеннями репродуктивних функцій тощо. Демекотоксичні впливи призводять до загибелі популяції, зростання захворюваності і смертності, зменшення народжуваності, збільшення кількості вроджених дефектів розвитку, порушення демографічних характеристик, змін середньої тривалості
життя, культурної деградації. Синекотоксичні ефекти проявляються зміною популяційного спектру ценозу аж до зникнення окремих видів і появи нових, не властивих даному біоценозу, порушенням міжвидових взаємовідносин.
Залежно від тривалості дії екотоксикантів на екосистему розрізняють гостру і хронічну екотоксичність. Гостра токсична дія речовин на
біоценоз може бути наслідком аварій та катастроф, що супроводжуються
потраплянням у навколишнє середовище значної кількості відносно нестійкого токсиканту, або неправильного використання хімікатів. Вона не
завжди призводить до загибелі або гострих захворювань людей чи представників інших біологічних видів, які зазнали впливу. Наприклад, іприт,
будучи канцерогеном, може стати причиною пізньої загибелі уражених
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організмів від новоутворень. Хронічне ураження виникає при тривалому
впливі невеликих концентрацій. З хронічною токсичністю речовин асоціюються сублетальні ефекти: порушення репродуктивних функцій, імунні
зрушення, ендокринні патології, вади розвитку, алергізація тощо. Хронічний вплив токсиканта може призводити і до летальних наслідків серед
особин окремих видів.
В якості пріоритетних забруднювачів Агентством з охорони навколишнього середовища виділені вісім важких металів: Cd, Cu, As, Ni, Hg,
Pb, Zn и Cr [1]. Їх сполуки найбільш токсичні, швидко акумулюються в
біомасі, природних об’єктах, по трофічним ланцюгам надходять до організму тварин і людини, розподіляються і депонуються практично в усіх
органах, повільно виводяться, негативно впливають на біохімічні, гематологічні та фізіологічні показники організму, виявляють сумарний генотоксичний ефект [2].
Таким чином, полютанти відіграють важливе значення в розвитку
різних патологічних станів. Вони можуть бути як самостійною причиною
окремих захворювань, так і посилювати вплив інших факторів зовнішнього середовища (алергенів, інфекції, професійних шкідливих умов).
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Туберкульоз продовжує залишатися серйозною проблемою та викликом для громадського здоров'я в усьому світі. Такі фактори, як висока
захворюваність у багатьох країнах світу, поява нових форм захворювання, висока розповсюдженість туберкульозу із множинною лікарською
стійкістю, ураження зростаючого числа ВІЛ-інфікованих людей та значного за чисельністю контингенту в місцях позбавлення волі, а також
підвищення мобільності населення, сприяли тому, що проблема туберкульозу набула масштабів надзвичайної ситуації, в тому числі в Європейському регіоні. Це потребує розробки та впровадження ефективних заходів
протидії як на рівні системи охорони здоров’я, так і в суспільстві загалом,
а також підвищення відповідальності кожного громадянина за своє здоров’я [1].
Україна належить до 18 країн з найвищим рівнем мультирезистен47

тного туберкульозу серед 53 країн Єврорегіону.
Офіційно епідемію туберкульозу в Україні Всесвітня організація
охорони здоров’я оголосила у 1995 р. Свого «піку» захворюваність на
туберкульоз досягла у нашій країні у 2005 р., коли показник збільшився
втричі порівняно з доепідемічним періодом (майже до 100 випадків на
100 тис. населення).
Надзвичайна епідемічна ситуація з туберкульозу в країні потребує
постійного удосконалення методів профілактики, виявлення та діагностики захворювань на туберкульоз серед населення з метою зниження
інфікованості, захворюваності та зменшення резервуару туберкульозної
інфекції.
Захворювання на туберкульоз у більшості виявлених хворих діагностується несвоєчасно, що знижує ефективність лікування, навіть при
застосуванні сучасних методів хіміотерапії. Такі хворі створюють велику
епідемічну небезпеку для оточуючих, особливо дітей.
Зважаючи на це, важливими для підтвердження діагнозу та правильності подальшого лікування є своєчасна ефективна лабораторна
діагностика, рентгенологічне обстеження та консультація фтизіатра.
Початком лабораторної діагностики є мікроскопія мазка з харкотиння хворого. У разі відсутності цього біоматеріалу застосовують ряд
сумішей для інгаляцій та препаратів, що викликають його появу. Виявлення кислотостійких паличкоподібних бактерій у препараті, виготовленому за методом Ціля-Нільсена, є відправним пунктом у лікуванні та
госпіталізації пацієнта. Мікроскопічна діагностика вважається результативною лише після трикратного дослідження біоматеріалу.
Другий етап дослідження – це посів харкотиння на поживне середовище. Час інкубації посівів Mycobacterium tuberculosis для отримання
негативної відповіді становить 10 тижнів, а для позитивної відповіді – 3–5
тижнів. Основний результат цього етапу – повне підтвердження діагнозу
туберкульоз.
Для прискорення культуральної діагностики та встановлення діагнозу туберкульоз використовують бактеріологічний аналізатор ВАСТЕС960 MGIT. Час видачі негативної відповіді скорочується з 10 тижнів до 42
днів, а час для позитивної відповіді становить 5–14 днів замість 3–5 тижнів. Наявність та використання такого аналізатора у Полтавському обласному клінічному протитуберкльозному диспансері, дає змогу всім пацієнтам нашої області пройти якісну та достовірну діагностику туберкульозу.
Третім етапом лабораторної діагностики є постановка тесту медикаментозної стійкості до протитуберкульозних препаратів, що дає можливість визначити ряд препаратів, які необхідно використовувати. Цей етап
проводиться за допомогою середовища Левенштейна-Йєнсена з вмістом
антибіотиків (3 тижні для отримання відповіді), або на аналізаторі
ВАСТЕС (14 днів).
Факторами, що обумовлюють високий рівень захворюваності на
туберкульоз та поширення його мультирезистентної форми, можна вважати:
• недостатнє та несвоєчасне виявлення хворих на заразні форми
туберкульозу (захворюваність на бактеріальні форми туберкульозу склала 30,8 на 100 тис. населення) через недосконалість системи охорони
здоров’я щодо діагностування звичайного, мультирезистентного туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ, недостатньою кількістю медичних працівни48

ків, недосконалістю лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики
туберкульозу, низькою мотивацією населення до своєчасного звернення
за медичною допомогою та недостатнім доступом до її отримання уразливих до захворювання на туберкульоз груп населення;
• низька ефективність лікування хворих, яким вперше встановлено діагноз туберкульоз (55,0 %) та з рецидивом захворювання (34,2 %)
через відсутність методів швидкої діагностики мультирезистентного туберкульозу, якісного контрольованого лікування, а також через негативне
ставлення хворих до лікування, недостатню кількість протитуберкульозних препаратів ІІ ряду.
Таким чином, етіологічне підтвердження діагнозу туберкульозу за
допомогою бактеріологічних досліджень гарантованої якості, зміцнення
ТБ лабораторій, епіднагляд за медикаментозною стійкістю є основою
сучасної клінічної фтизіатрії.
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Близько 3% населення земної кулі хворіє на нецукровий діабет.
Крім цього, спостерігається постійний зріст цього захворювання. Кожні
10-15 років кількість хворих діабетом у всіх країнах світу подвоюється. У
зв’язку з великою поширеністю і збільшенням росту кількості хворих,
нецукровий діабет відносять до соціальних хвороб, він входить у тріаду
хвороб разом з онкологічними і серцево-судинними, котрі є основними
причинами інвалідності й смертності. Тому не випадково цієї проблемі
приділяється велика увага дослідників і практичних лікарів.
Гіпоталамічний нецукровий діабет - захворювання, що характеризується спрагою і екскрецією великої кількості сечі з низькою відносною
щільністю. Розвиток захворювання пов'язаний з порушенням синтезу,
транспортування і вивільнення вазопресину. Вживання великої кількості
рідини є компенсаторною реакцією для запобігання дегідратації в організмі. Нецукровий діабет може бути наслідком зниження чутливості рецепторів ниркових канальців до вазопресину, і такий діабет називається
нефрогенний нецукровий діабет [3].
Недостатність синтезу або секреції вазопресину є причиною зниження концентраційної функції нирок, що проявляється поліурією і полідипсією, ступінь вираженості цих клінічних проявів залежить від порушення секреції вазопресину.
Етіологія нецукрового діабету різна і лише третина (від 15 до
30%) всіх випадків нецукрового діабету є так званими первинними формами. Серед них певне число випадків відноситься до сімейних форм
нецукрового діабету, при яких гіпоталамічні ядра втрачають здатність до
синтезу біологічно активних форм вазопресину. Показано аутосомнодомінантне успадкування таких форм нецукрового діабету і при цьому
виявляються порушення 20-ої хромосоми.
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Майже у 50% дітей і у 29% дорослих хворих розвиток нецукрового діабету пов'язаний з наявністю первинної чи вторинної пухлини в
ділянці гіпоталамуса або наслідком операції з приводу цих пухлин.
Травма ЦНС є причиною нецукрового діабету майже в 17% випадків у дорослих і в 2% випадків у дітей. Нецукровий діабет при переломах
основи черепа та інших травм може виявлятися в гострому періоді і в
50% випадків проходить через кілька днів (від 7 до 14 днів). В інших
випадках (30-40%) нецукровий діабет залишається на тривалий час і, як
правило, у своєму розвитку проходить три фази: 1) раптово розвинулася
поліурія з тривалістю перебігу від декількох годин до 5-6 днів; 2) період
антідіуреза, тривалістю від кількох годин до кількох (7-12) днів і пов'язаний з вивільненням вазопресину з пошкоджених аксонів гіпоталамогіпофізарного тракту; 3) постійний нецукровий діабет [1].
Недостатність секреції вазопресину може бути наслідком перенесеного базального менінгіту, енцефаліту, сифілісу, а також аневризми
судин мозку, саркоїдозу, гистиоцитозу та інших уражень гіпоталамічної
області.
Захворювання однаково часто зустрічається як у чоловіків, так і у
жінок, хоча за деякими даними з незначним превалюванням його частоти
у чоловіків - 60:40, зазвичай у віці 12-15 років, і характеризується гострим початком. У новонароджених та дітей раннього віку захворювання
проявляється симптомами хронічної дегідратації, нез'ясовного підвищення температури, блювотою і неврологічними порушеннями. У дітей більш
старшого віку може бути порушення сну, зниження успішності та інші
труднощі, пов'язані з навчанням у школі.
У першу чергу гіпоталамічний нецукровий діабет необхідно відрізняти від нефрогенного нецукрового діабету, для якого характерна резистентність до дії вазопресину. Це рідкісне захворювання, успадкування
якого пов'язане з Х-хромосомою і зустрічається у осіб чоловічої статі і
при якому рівень вазопресину в крові вище, ніж у нормі. Захворювання
проявляється у новонароджених дегідратацією, блювотою, підвищенням
температури. Сеча при цьому має низьку відносну щільність. Молекулярно-генетичні дослідження показали, що ген, відповідальний за синтез
рецептора до вазопрессину, локалізується на довгому плечі Ххромосоми. Нефрогенний нецукровий діабет є наслідком мутацій V2 рецепторного гена, і до теперішнього часу виявлено 16 різних мутацій
цього гена, що призводять до розвитку нефрогенного нецукрового діабету, і дві мутації, що не приводять до захворювання.
Придбаний нефрогенний нецукровий діабет зустрічається частіше,
але протікає в більш м'якій формі. Поліурія і полідепсія помірні і тривають від 3-4 до 39-40 днів. Найчастіше причиною такого діабету є прийом
препаратів літію. Різні ознаки нефрогенного нецукрового діабету зустрічаються при пієлонефриті, полікістозі, зниженні прийому кухонної солі і
білка.
При нефрогенному нецукровому діабеті рекомендується обмеження кухонної солі в комбінації з діуретиками, які знижують екскрецію сечі
більш ніж у 40% новонароджених і дітей раннього дитячого віку.
При нецукровому діабеті при достатньому вживанні води хворі ведуть нормальний спосіб життя. Необхідно уникати умов, при яких є труднощі в постачанні води (прогулянки в безводній місцевості та ін), так як
обмеження прийому рідини може привести до гіперосмолярності і дегідратації організму [3].
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Рекомендуються профілактичні медичні огляди, також необхідно
запам'ятати прості правила, які важливо дотримуватися: мінімальне вживання солодощів, правильне харчування, постійний контроль за масою
тіла, щоб вона не перевищувала норму. Це більш важливо для тих, у
кого спостерігається гіпертонія, атеросклероз, ожиріння, а також для
людей похилого віку.
Для поповнення запасів фосфору, необхідного для мозку, слід їсти
більше риби і м'яса, а також яєчних жовтків і молочних продуктів. Потрібно регулярно приймати зміцнюючі і заспокійливі засоби - залізо, бром,
валеріану [2].
Література
1.
2.

Кочергіна І.І., Зефірова Г.С., Казей Н.С., Антидіуретичний гормон. Порушення секреції і механізму дії. Клінічні синдроми. М. 1999.
Потьомкін В.В., Ендокринологія, М., Медицина, 1999.

КОРОТКОЗОРІСТЬ У ШКОЛЯРІВ. ПРИЧИНИ ПРОЯВУ ТА
ПРОФІЛАКТИКА КОРОТКОЗОРОСТІ.
Огар А.В., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

За даними ВООЗ 10% населення земної кулі складають інваліди.
В Україні 2,5 млн. чоловік офіційно належать до осіб з фізичними
або розумовими порушеннями, у тому числі 14322 тис. дітей-інвалідів у
віці до 16 років. 0,13% населення України складають інваліди з тяжкою
патологією очей [3].
Одне із завдань у роботі з інвалідами по зору – компенсація сліпоти, в основі якої лежить використання можливостей людини, здатності
знайти шляхи подолання вторинних відхилень. Що виникають у результаті сліпоти.
Порушення зору значною мірою обмежують можливості людини,
відбиваються на її фізичному розвитку, психоемоційному стані, соціальній адаптації. Порушення зору негативно позначається на розвитку всіх
сторін рухової функції [3].
Рухова функція є однією з основних проявів життєдіяльності людини, яка у значній мірі впливає на розвиток інших систем організму.
При її порушенні створюються сприятливі умови для порушень опорнорухового апарату, психіки, сенсорної і вісцеральних сфер [3].
У зв'язку з труднощами імітації й оволодіння просторовими уявленнями у сліпих і слабкозорих дітей змінюється правильна поза при
ходьбі, бігу, у вільному русі, у рухливих іграх, при виконанні вправ на
точність, координацію, швидкість і ін.
Поза дітей із залишковим зором при читанні і писанні з низько
опущеною головою, монозір, порушення бінокулярного зору негативно
впливають на розвиток опорно-рухового апарату, що призводить до
функціональних порушень постави, а також сприяє розвиткові сколіотичної хвороби, плоскостопості й ін. [3].
Нині різні порушення зору надзвичайно широко розповсюджені по
всьому світі. У нас в країні ними страждають приблизно 30% старшокласників і 30-35% студентів.
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Око – виключно складний орган. Переважна більшість випадків
порушення зору пов'язано з неполадками в роботі очних м'язів і кровопостачання ока. М'язи кришталика ока забезпечують різке бачення предметів , надаючи хрусталику необхідну форму і підтримуючи її тривалий
час . Коли ми розглядаємо близько розташовані предмети , м'язи кришталика сильно напружуються , коли ж погляд спрямовується на далекі
предмети - розслабляються. Ослаблення цих м'язів призводить до того ,
що предмети " расспливаются " перед очима , дальнозорості або короткозорості[1].
Загальну очну захворюваність, що в дітей і підлітків міст вища, ніж
у сільській місцевості, прийнято поділяти на незапальні та запальні хвороби.
Короткозорість пов’язана із занадто довгою повздовжньою віссю
ока (понад 22,5 – 23,0 мм) або більшою, ніж нормальна, заломлюючою
силою середовища ока (кривизна кришталика більша). Короткозоре око
добре бачить розташовані близько предмети. У разі короткозорості ока
призначають окуляри із двоопуклими скельцями, що розсіюють. Короткозорість збільшується у шкільному віці від молодших класів до старших.
У важких випадках короткозорість супроводжується змінами сітківки.
У новонароджених очі далекозорі. У міру росту дитини розмір очного яблука збільшується. До 9-12 років у більшості дітей очі стають
розмірними.
За даними Інституту фізіології дітей і підлітків, у 1 класі серед дітей семи-восьми років кількість короткозорих становить від 2 до 5%, а в
3 класі це число доходить до 16%.
Одним із перших ознак розвитку патологічних змін зору є зміна
поведінки при навчанні та в побуті.
Для короткозорих характерно примружувати очі під час розглядання предметів. Прагнення надмірно наблизити розглянутий об’єкт до
короткозорих очей вимагає значного навантаження на м’язовий апарат
ока. Нерідко м’язи не справляються з такою напруженою роботою, і одне
око відхиляється убік скроні або носа. Виникає косоокість.
Розвитку короткозорості сприяють недостатнє освітлення робочого
місця, неправильна посадка під час читання, письма, тьмяний, нечіткий
шрифт книг.
Рахіт, туберкульоз, ревматизм створюють сприятливий ґрунт для
розвитку короткозорості [2].
Найголовніше - вчасно виявити проблеми із зором. З раннього дитинства необхідно щорічно проходити обстеження в окуліста, а при наявності короткозорості необхідно відразу ж приступити до її лікування.
Також дуже важливо дотримуватися правила зорової гігієни, чергувати
роботу з відпочинком, виконувати спеціальні вправи для тренування
м'язів очей, проводити загальнозміцнюючі процедури. У багатьох країнах
світу короткозорість вважається гігієнічної проблемою. Дотримання правил зорової гігієни полягає у створенні правильних гігієнічних умов для
занять, що має на увазі гарне освітлення, роботу поблизу на відстані не
менше 30 см., виконання вправ при короткозорості.
Як і будь-яку іншу гімнастику, вправи для очей при короткозорості
слід починати з розминки, а саме з розслаблення.
1. Сидячи на стільці або стоячи, дивіться прямо перед собою, найкраще у вікно, на який-небудь далекий об'єкт. При цьому очі не напру52

жуйте, дивіться 3 секунди. Потім виставте палець руки і відведіть його
приблизно на 30 см від очей. Переведіть погляд на нього, затримайтеся
на 3 секунди. Палець опустіть і знову подивіться вдалину. Повторіть
вправу 10 разів. Те ж саме можна зробити, намалювавши крапку на вікні
і переводячи погляд з неї на віддалений об'єкт за вікном.
2. Витягніть палець і відведіть руку подалі від себе. Сфокусуйте
зір на кінчику пальця і стежте за ним, то, підсовуючи його до носа, то
видаляючи на відстань витягнутої руки. Повторіть 10 разів.
3. Сядьте зручно, розслабтеся і повільно дихайте. Також повільно
переводите погляд, як би малюючи очима вісімку. Зробіть по 5 разів у
всіх напрямках: зверху-вниз, знизу-вгору, справа-наліво і, навпаки, по
діагоналі.
4. Виставте палець, відсуньте руку від себе на 30 см. Дивіться на
палець обома очима 5 секунд, закрийте одне око, а іншим дивіться ще 5
секунд, потім знову обома очима, іншим оком. Зробіть 10 разів.
5. Праву руку витягніть вперед і відставте великий палець, дивіться на нього 5 секунд. Відведіть руку вправо, стежачи за переміщенням
очима, але, не повертаючи голови. Виконайте 5 разів, потім виконайте те
ж самої з іншою рукою.
6. Не рухаючи головою, подивіться в лівий нижній кут, переведіть
погляд вправо вгору, потім вправо вниз і перемістіть погляд вліво вниз.
Зробіть 6 разів, а потім ще стільки ж, але в зворотному напрямку.
Вправи для очей при короткозорості для поліпшення зору
Тепер можна приступати до комплексу для поліпшення зору.
1. Стоячи або сидячи, посувайте очима вправо-вліво 6 раз.
2. Виконайте руху обома очима вгору-вниз 6 разів.
3. Зробіть кругові рухи очима спочатку по ходу годинникової стрілки, потім у зворотному напрямку. У кожну сторону виконайте по 6 обертань.
4. У швидкому темпі моргайте очима. Повіки потрібно сильно стискати, а потім також сильно розкривати очі. Виконуйте якомога швидше і
сильніше по 6 разів.
5. Робіть рухи очима по діагоналі. Спочатку опустіть погляд влівовниз (головою не рухайте), а потім переведіть його вправо-вгору. Зробіть
6 разів і виконайте руху вправо-вниз - вліво-вгору ще 6 разів.
6. Тепер зведіть очі до перенісся і розведіть назад 6 разів. Якщо
важко зробити це довільно, наблизьте до кінчика носа палець і подивіться на нього.
7. Кілька секунд часто поморгайте очима без додаткових зусиль.
8. Тепер зробіть варіант вправи «погляд перед собою - погляд у
далечінь». Краще за все, знову ж, вправлятися у вікна. Для розглядання
зблизька можна вибрати об'єкт, що знаходиться безпосередньо відразу
за склом на рівні очей, або наклеїти що-небудь на скло (наприклад,
шматочок паперу), для погляду удалину підійде будь-який об'єкт. На цей
раз ви не будете швидко переводити погляд з однієї точки на іншу. Ваше
завдання присвятити якийсь час розглядання деталей на предмет поблизу і постаратися якомога краще, гарненько напружуючи зір, розглянути
об'єкт вдалині. Повторіть 6 разів.
Вправи для лікування короткозорості на розслаблення можна і навіть потрібно робити кілька разів протягом дня тим, хто працює за комп'ютером або багато читає, пише. Якщо у вас немає короткозорості, така
профілактика допоможе її уникнути.
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За твердженням медиків, лікування короткозорості вправами дає
непогані результати після кількох місяців застосування. А хворі, які зайнялися вправами для очей при короткозорості на ранніх стадіях короткозорості, навіть домагалися повного відновлення гостроти зору.
Так що, все у ваших руках. Пам'ятаєте, як і при будь-якому тренуванні, тут важлива регулярність занять і, звичайно, віра в хороший результат.
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ЦІЛЮЩІ ВЛАСТИВОСТІ МОХОПОДІБНИХ
Мастюх К.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Мохоподібні відіграють важливу роль у житті природи, є незамінним компонентом біосфери Землі, невід’ємною частиною якої є і людина.
А от питання про застосування в медицині великої групи бріофітів досі
залишається без належної уваги. Хоча відомо, що з давніх часів китайські цілителі, поряд із судинними рослинами, в лікувальній практиці використовують близько 40 видів мохоподібних [2]. У вітчизняній літературі є
відомості про лікарські властивості як екстрактів з мохів, так і самих
рослин (Работнов, 1950; Савич-Любицька, 1943; 1952) [6, 7, 8]. Отримані екстракти мохів випробовувалися in vitro з метою виявлення їх впливу
на виживаність і ферментативну активність декількох видів грибів і 20
видів мікроорганізмів (золотистий стафілокок, кишкова паличка, холерний вібріон та ін.). Як показали дослідження, бактерицидними властивостями володіють види таких родів листостеблових мохів – Amblystegium,
Bryum, Philonotis, Mnium, Polytrichum, Sphagnum.
Передбачається, що крім органічних кислот і поліфенолів, не
останню роль в антибіотичній активності мохоподібних відіграють терпеноїди. Вони є вторинними метаболітами, що забезпечують поряд з іншими функціями хімічний захист рослин від патогенних мікроорганізмів. Ці
речовини спеціалізованого обміну знаходять широке застосування в
медицині.
До цінних лікарських рослин відносять мохи роду Sphagnum, що
містять бактерицидні речовини (наприклад, сфагнол). Сфагнум вже протягом багатьох століть застосовують у народній медицині як перев’язувальний засіб.
Дослідники з кафедри аналітичної хімії Білоруського державного
університету вивчили хімічний склад і абсорбційні властивості сфагнуму.
Вони виділили з нього великий набір речовин з бактерицидними і протигрибковими властивостями і підтвердили його високу поглинаючу здатність [5].
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Дослідники виділили з сфагнуму шість фенокислот (ізохлорогенову, фумарову, кавову, хлорогенову, пірокатехінову, федулову) і шість
речовин з класу кумаринів (ескулетин, ескулін, умбелліферон, скополетін, кумарин, герніарін) [5]. Ці речовини мають виражену бактерицидну
дію, особливо сильно вони діють на культури стафілокока і стрептокока.
Екстракти з сфагнуму виявилися також згубними для грибкових інфекцій.
Вчені припустили, що протигрибковим дією сфагнум зобов’язаний перш
за все кумарину.
Бактерицидні властивості сфагнуму можуть знайти застосування і
в наші дні, якщо використовувати його як лікарську сировину для виготовлення мазей, порошків та інших препаратів. Як протигрибковий засіб
сфагнум може мати перевагу перед синтетичними ліками, оскільки діє
більш м’яко.
До речі, вміст біологічно активних речовин у даного моху залежить від часу його збору: найбільше їх в сфагнумах, зібраних в червні, а
менше – в серпні.
За абсорбційними властивостями, здатністю вбирати воду і кров,
сфагнум не поступається ваті. Дослідники показали, що одна вагова
частина сфагнуму може вбирати до 25 вагових частин води. Це пояснюється особливостями мікроскопічної будови. Стебла та листки, які містять
порожнисті клітини, призначені спеціально для накопичення води. Їх
стінки пронизані отворами, через які всередину клітини потрапляє волога. Тому стебло сфагнуму добре пропускає і воду, і кров, і гній, при цьому воно не втрачає еластичності, а рана залишається сухою. Стерилізовані марлеві подушечки, наповнені сухим сфагнумом, використовують
для швидкого і успішного загоєння ран. Є відомості про виготовлення
жителями Аляски лікувальної мазі з сфагнуму, змішаного з тваринним
жиром [4].
Найбільш зручними для медичних цілей виявляються сфагнові мохи секції Palustria, які у висушеному стані менш розсипаються і мають
велику абсорбційну здатність. Це такі широко розповсюджені види, як
Sphagnum magellanicum і Sphagnum centrale [3].
Сфагнові мохи є основою торфу, з якого шляхом сухої перегонки
отримують біогенний стимулятор-торфот, застосовуваний при захворюваннях очей, артритах, радикулітах. У багатьох лікувальних закладах
успішно використовується торф і сапропель деяких боліт в якості лікувальних грязей і для ванн в бальнеології.
Як показали дослідження Ямало-Ненецького наукового центру вивчення Арктики, деякими видами роду Sphagnum можна лікувати бронхіальну астму, якою, за даними ВООЗ, страждає до 10% населення планети. При прийомі водного розчину сфагнуму помітно знижується кількість
нападів бронхіальної астми, зменшується потреба в бронхорозширюючих
препаратах, поліпшуються показники зовнішнього дихання [4].
Звичайно, сфагнум – це насамперед стратегічна сировина в екстремальних умовах. Але, як показали дослідження, сировина дійсно хороша. А оскільки в наш час доводиться бути готовим до будь-яких екстремальних ситуацій, то забувати про нього не варто.
Одним з кращих «медичних» мохів в східній медицині вважається
Polytrichum commune. Він застосовується як жарознижуючий і сечогінний
засіб, а також для розчинення каменів у нирках і жовчному міхурі. Водний настій моху застосовують всередину при кашлі. Polytrichum commune
використовується також для зміцнення волосся, поліпшення їх зростан55

ня. Із Polytrichum junipennum виділений екстракт, що володіє протипухлинною активністю відносно деяких онкологічних захворювань людини.
Види родів Вryum, Mnium індіанці Північної Америки застосовували як
протиопіковий засіб [2]. На місце опіку, рани або удару накладали розтерті до пастоподібного стану свіжозібрані мохи.
Такими видами як Funaria hugrometrica, Bryum argenteum, Climacium dendroides лікують очі [2].
Бактерицидним ефектом володіє Amblystegium ripanum. Нелеткі
речовини, що виділяються, схожі з фітонцидами наземних рослин. Із
печіночників лікувальні властивості відзначені у Riccia fluitans, Marchantia
polymorpha та Conocephalum conicum [2]. Останні два види мають протипухлинну активність. У суміші з рослинними оліями вживаються як зовнішній засіб при лікуванні екземи, опіків, порізів, укусів.
Таким чином, є значна кількість видів мохоподібних, що містять біологічно активні сполуки, володіють бактерицидними властивостями і
мають цілющі властивості для людини. Багато з них широко поширені і
мають високі показники в рослинних угрупованнях. Вивчення мохоподібних у якості лікарської сировини є досить перспективним. Використання
мохоподібних як лікарських засобів дозволить не тільки відмовитися від
ряду медикаментів, але й буде перешкоджати розвитку дисбактеріозу,
зменшить вираженість алергічних реакцій.
Застосування мохоподібних відкриває величезні перспективи не
тільки в галузі медицини, а й в інших галузях. Вони будуть незамінні в
якості як універсального сорбенту нафтопродуктів, що розлилися, так і
одноразової взуттєвої антисептичної прокладки, що зберігає сухість і
здоров’я ніг.
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ВИКОРИСТАННЯ РІЧКОВИХ ПРИРОДНО-АКВАЛЬНИХ
КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ НА
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Мащенко О.М., Фуголь А.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня здоров'я
населення, не можна обмежуватись діяльністю лише медичних закладів.
Необхідний широкий комплекс заходів, які б охоплювали практично всі
сторони діяльності сучасної людини. В цьому зв'язку великого значення
набуває організація повноцінного і ефективного відпочинку населення,
який розглядається як активна діяльність з профілактики, відновлення і
підтримки необхідного рівня фізичного і психічного здоров'я.
Важлива роль у відпочинку належить водним об'єктам. Можливість
займатися різноманітними видами спорту, мікрокліматичний комфорт,
естетична дія берегових мальовничих ландшафтів, зміна вражень - усе
це, діючи в комплексі, сприяє тому, що водойми цілком можна вважати
природними лікувальницями. Ось чому більша частина рекреаційних
закладів та майже всі заклади короткочасного відпочинку населення
розміщуються або безпосередньо на берегах водойм або поблизу них.
На території України представлені різноманітні водні об'єкти суходолу та внутрішні моря. В силу сучасних геополітичних обставин (анексії
курортного Криму, постійної загрози військового вторгнення та диверсій
на чорноморському та азовському побережжі материкової України) можливості рекреаційного використання морів значно обмежені та ускладнені. Серед водних об'єктів суходолу рекреаційну цінність мають озера.
Однак Україну не назвеш озерним краєм, до того ж абсолютна більшість
її озер розташована знову ж таки в поки що потенційно небезпечних
південних регіонах нашої країни. Тому зараз все більшого значення набуває рекреаційне використання природно-аквальних комплексів річок.
Для цього в Україні є вельми істотний потенціал річкової мережі.
По-перше, по території нашої країни протікає понад 70 тисяч великих,
середніх та малих річок. Найбільший потенціал у розвитку водного туризму мають 163 великих річки нашої держави довжиною понад 100 кілометрів кожна. Їх природно-аквальні комплекси здавна використовуються
як для стихійного, так і для організованого відпочинку. Проте їх рекреаційний потенціал задіяний далеко не на повну силу, особливо для відпочинку на турбазах, пансіонатах, санаторіях і таке інше. А тим часом
практично безмежні можливості відкриваються для розвитку водних мандрівок з Європи через Дунай і притоки Вісли до Дніпра, Дністра, Південного Бугу тощо [1].
По-друге, густота річкової мережі в різних регіонах України суттєво відрізняється внаслідок кліматичних особливостей і характеру рельєфу. В багатьох районах, насамперед бідних на бальнеологічні природні
ресурси, мінеральні води, річки підвищують рекреаційну цінність і ємність ландшафтів, а в деяких випадках служать ядром, яке створює такі
ландшафти. Це значною мірою стосується лісостепової та мішанолісової
природних зон України. А густота річкової мережі в указаних регіонах
якраз велика.
По-третє, більшість річок протікає поблизу міст і в межах міських
територій. Це дає можливості їх масового та цілорічного використання у
рекреаційній галузі. Річки комплексного і цільового призначення в Украї57

ні, які протікають в гірських, степових і північних районах, мають добрі
під'їзні шляхи, що відповідає одній з найважливіших вимог рекреації транспортної доступності.
Чимале значення для лікування і відпочинку мають рекреаційні ресурси Полісся. Повноводні ріки повільно протікають у низьких берегах. Територія дуже насичена поверхневими водами, які представлені 130 річками. Із річок, що належать до басейну Дніпра, найбільшими на території
області є Прип'ять, Стир, Турія, Стохід. Уздовж західного кордону області
протікає Західний Буг, до його басейну в межах Волині належать 24 річки. Річки використовуються для короткочасного відпочинку, водного
туризму, купання, рибальства на Поліссі, але не в повній мірі[3].
Перспективною для відпочинку та оздоровлення є лісостепова зона. Клімат тут м'який, вологість повітря дещо менша, ніж на Поліссі, опади переважають у першій половині літа. Складовою частиною рекреаційних ресурсів є чисті поверхневі води. Це — Дніпро, Південний
Буг, Дністер із притоками, Сула, Псел, Ворскла.
Через недостатність атмосферних опадів густота річкової мережі
степової зони незначна. Найбільшими річками для оздоровлення і відпочинку є: Дніпро, Південний Буг, Сіверський Донець, Дністер, Дунай із
притоками. Притоки Дніпра — Оріль, Самара, Інгулець, а також Інгул,
Кальміус, Молочна.
Із 58 курортних зон України з 400 профільними санаторіями зовсім
незначна їх кількість використовує рекреаційні ресурси річок. Для оздоровлення та відпочинку на території України використовуються такі річки: Дніпро, Південний Буг, Сіверський Донець, Ворскла, Псел, Прут та
інші[2]. Нами з'ясовано, що найбільше таких курортних закладів знаходиться у лісостеповій зоні, зокрема у населених пунктах Ворзель, Ірпінь,
Буча, Баси, Гадяч, Миргород, Соснівка, Рай-Оленівка, Немирів, Хмільник.
У степовій зоні їх небагато (Святогірськ, Старобільськ, Артемівськ, Новоазовськ), а в Карпатах одиничні об'єкти (Поляна, Яремча).
У низці випадків річки ускладнюють рекреаційне використання території. Це відбувається через підтоплення і затоплення існуючих мінеральних джерел, санаторіїв, будинків відпочинку, пам'яток архітектури
та інших об'єктів, цінних для організації відпочинку. До несприятливих
умов відпочинку також слід віднести "цвітіння" води, відсутність на тих
чи інших ділянках берега пляжів і лісових масивів, значне відступу урізу
води, заростання мілководних ділянок. Тому в нормах навантаження на
природні комплекси рекреаційних зон мають бути враховані показники
атмосферних опадів та стоку, водні властивості гірських порід, особливості місцевих біоценозів тощо.
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ПРОБЛЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУСПІЛЬСТВІ
Мотрій О.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Девіантна (що відхиляється) поведінка, що розуміється як порушення соціальних норм, носить останніми роками масовий характер, що
поставило проблему його вивчення в центр уваги соціологів, соціальних
психологів і педагогів, медиків, працівників правоохоронних органів.
Проблему відхилень вивчають кримінологія, правова статистика,
соціологія, психологія, педагогіка і інші науки [3].
Значення вивчення цієї проблеми очевидне: поведінка, що відхиляється, є соціальним і психологічним явищем, що має деякі відхилення
від визнаних норм і законів, а іноді пов'язане з певною антигромадською
поведінкою людей. Самі відхилення можуть приймати різні форми: злочинці, відлюдники, аскети, святі, генії і т.д.
Пояснити таку поведінку, розкрити її причини, знайти ефективні
шляхи і засоби її попередження можна тільки при глибокому вивченні
психології поведінки, що відхиляється, а також ролі соціальних норм.
Соціальна норма знаходить своє втілення (підтримку) в законах,
традиціях, звичаях, тобто у всьому тому, що стало звичкою, міцно
увійшло до побуту, в спосіб життя більшості населення. Вона підтримується громадською думкою, грає роль «природного регулятора» суспільних і міжособових відносин[2].
Під девіантною поведінкою розуміють дві речі:
1) вчинок, дії людини, не відповідні офіційно встановленим або
фактично склалися в даному суспільстві нормам (стандартам, шаблонам);
2) соціальне явище, виражене в масових формах людської діяльності, не відповідних офіційно встановленим або фактично склалися в
даному суспільстві нормам (стандартам, шаблонам).
До основних форм поведінки, що відхиляється, прийнято відносити злочинність, пияцтво, наркоманію, проституцію, самогубство. Вони
свідчать про стан конфлікту між особовими і суспільними інтересами.
Поведінка, що відхиляється, - це частіше всього спроба піти з суспільства, втекти від повсякденних життєвих проблем, подолати стан невпевненості і напруги через певні компенсаторні форми.
Проте поведінка, що відхиляється, не завжди носить негативний
характер. Вона може бути пов'язано з прагненням особи до нового,
спробою подолати консервативне, що заважає рухатися вперед. До поведінки, що відхиляється, можуть бути віднесені різні види наукової,
технічної і художньої творчості [2].
Єдиний спосіб якось змінити становище, що склалося, – поліпшити
життя, допомогти людям подолати їх проблеми. Для цього і створюються
тепер соціальні служби та інші організації. Але якщо їх діяльність не підтримуватиметься державою зростання злочинності, наркоманії, алкоголізму і т.д. тільки ростиме [1].
Для того, щоб наше суспільство не відходило від норм поведінки,
необхідно вчасно доносити до дітей негативні сторони життя. Адже саме
в дитинстві закладається основа поведінки. Дуже багато що залежить від
таких чинників, як виховання, освіта, соціальне положення в суспільстві,
мікроклімат в сім'ї.
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РІВЕНЬ ВТРАТИ СЛУХУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НАВУШНИКІВ У
ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТИЛЮ МУЗИКИ
Петришин І.
Івано-Франківський національний медичний університет

Актуальність. Проблемою негативного впливу навушників на
слух людини займалися фахівці США, Великобританії, Німеччини, Індії та
інших країн світу [1]. Так, наприклад, оториноларингологи Німеччини і
Канади стверджують про епідемію зниження слуху, викликану використанням портативних навушників. За результатами дослідження Британської дослідницької організації Deafness Research UK, яка займається проблемами погіршення слуху, близько 14% людей віком від 16 до 34 років
слухають музику у навушниках 28 годин протягом тижня [7]. В Індії проводили дослідження 570 студентів-медиків, 83,1% яких регулярно користуються навушниками [4]. Подібні лікарські експертизи проводили і серед студентів провінції Тайвань [5].
Мета. Оцінити рівень ураження слуху в осіб молодого віку, які
тривало та постійно використовують навушники-вкладки для прослуховування музики в залежності від музичних уподобань.
Завдання роботи полягає у виявленні специфіки прослуховування музики у навушниках на орган слуху; експериментальному дослідженні впливу музики на молодих осіб; укладанні слухового паспорта
обстежених осіб та виробленні практичних рекомендацій щодо гігієни
слуху.
Дизайн дослідження.
Нами було проведено обстеження 50 студентів віком 20-22 років,
які прослуховували музику через дротові вкладні навушники не менше 2
год на добу та не менше 5 днів на тиждень протягом останніх 5-ти років.
Серед обстежуваних було 27 чоловіків (54%) та 23 жінки (46%). Усіх
обстежених було поділено на дві дослідні групи. До першої групи було
вкючено 26 осіб (52%), які надавали перевагу прослуховуванню танцювальної та класичної музики. До другої дослідної групи включено 24
(48%) особи, які слухали музику в стилі R’n’B та Hip-Hop. До контрольної
групи було включено 15 практично здорових студентів, які ніколи не
слухали музику через навушники.
Комплекс обстеження включав: збір скарг та анамнезу за системами та зі сторони ЛОР-органів, отоскопію, дослідження слуху за допомогою мови, камертональних проб та аудіометрії, а також імпедансометрії. До першої та другої груп не було включено осіб, які мали будь-які
соматичні захворювання чи захворювання ЛОР-органів в анамнезі.
Результати дослідження.
Студенти першої та другої досліджуваних груп не подавали жодних скарг зі сторони слуху.
При отоскопії у осіб першої та другої груп не було виявлено жод60

них змін: зовнішній слуховий хід широкий, вільний, барабана перетинка
сіро-перламутрового кольору, на ній чітко контуруються всі пізнавальні
орієнтири.
При проведенні проби Вальсальва у осіб двох груп остання була
позитивною, що вказувало на відсутність дисфункції слухової труби.
При обстеженні слуху за допомогою шепітної мови було втановлено, що у осіб першої групи поріг сприйняття був 5,5 (p=0.051) м, у осіб
другої групи - 5,0(p=0.05), м. Натомість у осіб контрольної групи поріг
сприйняття шепітної мови зовсім не відрізнявся від норми і становив –
6,0 м. При похибці p=0.053 даний результат можна вважати близьким до
достовірного.
Студентам усіх груп проведено дослідження слуху за допомогою
камертональних проб для диференціювання ураження звукопровідного і
звукосприймаючого відділів слухового аналізатора. Дослідження включало визначення часу звучання камертона по повітрі і по кістці, а також
було вибрано проби Рінне та Федерічі. Для цих дослідів використовують
камертон С128 [3].. Результати дослідження внесено до слухового паспорта (Табл.1).
Табл. 1
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Як з’ясувалося, час звучання камертона С128 по повітрю в осіб контрольної групи становив 70 сек (p=0,05) на праве вухо та 70 сек
(p=0,05) на ліве вухо. Натомість, тривалість звучання камертона С128 по
повітрю у осіб першої та другої груп скоротилася. Зокрема, у осіб першої
групи час звучання камертона С128 становив 65 сек (p=0.052) на праве
вухо, що на 5 сек менше від контрольної групи та 64 (p=0.052) сек на
ліве вухо, що на 6 сек менше від контрольної групи. Тривалість звучання
камертона С128 у осіб другої групи скоротилася по відношенню до контрольної групи на 10 сек симетрично справа та зліва.
При визначенні тривалості звучання камертона С128 по кістці, даний показник у осіб контрольної групи становив 25 сек (p=0.05) на праве та ліве вухо. Не відмічалося суттєвого відхилення даного показника
від показника, отриманого у контрольної групи, в осіб першої та другої
дослідних груп. Відповідно, даний показник у осіб першої групи дорівнював 25 сек (p=0.051) на праве вухо та 26 сек (p=0.051) на ліве вухо. У
осіб другої групи тривалість звучання камертона С128 по кістці становила
26 сек (p=0.05) на праве вухо та 27 сек (p=0.051) на ліве вухо.
Після проведення тесту Рінне, було встановлено позитивний результат проби у осіб контрольної групи. У осіб першої та другої дослідних
груп результат проби також був позитивним.
При проведенні тесту Федерічі у осіб контрольної групи тривалість
звучання камертона з козелка була більшою, ніж з соскоподібного відростка як справа, так і зліва. У осіб першої контрольної групи результат
обстеження не відрізнявся від осіб контрольної групи. Однак, у осіб другої контрольної групи тривалість звучання камертона з соскоподібного
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відростка була більшою за тривалість з козелка.
Вище перелічені результати камер тональних проб свідчать, що у
осіб, які тривало використовують навушники для прослуховування музики, відмічається порушення слуху за звукопровідним типом. Студентам
усіх дослідних груп було проведено тональну порогову аудіометрію для
підтвердження рівня ураження слухового апарату. На аудіометричній
кривій можна відслідкувати локалізацію місця ураження завитки.
У здорової людини, звуки, які проведені через кістку, сприймаються дещо слабше, ніж через повітря. Ця різниця складає 30 дБ. В сучасних
аудіометрах при переході на дослідження кісткової провідності інтенсивність подразника автоматично підвищується на 30 дБ, тому на тональній
аудіограмі людини з нормальним слухом лінії сприйняття звуків через
кістку і через повітря ідуть паралельно, що і було підтверджено у осіб
контрольної групи.
Результати аудіометрії у осіб першої та другої дослідних груп показали, що у даних осіб відмічається порушення звукопроведення, про
що свідчить підвищення порогу чутливості слухового аналізатора через
повітря. Підвищення порогу сприйняття звуків різної частоти через кістку
в студентів першої та другої груп не спостерігалося.
Зокрема, поріг чутливості зростає у осіб першої дослідної групи на
низьких частотах на 15-20 дБ, на середніх частотах – на 5-10 дБ та на
високих частотах – на 3-5 дБ.
У осіб другої дослідної групи поріг чутливості зростає на низьких
частотах на 20-35 дБ, на середніх частотах – на 15-20 дБ та відмічається
підвищення порогу сприйняття аж на 15-20 дБ на високих частотах.
Враховуючи порушення звукопроведення у осіб першої та другої
дослідних груп, було проведено даним пацієнтам тимпанометрію з метою
визначення рівня ураження звукопровідного апарату.
Як з’ясувалося, у осіб першої та другої дослідних груп відмічалася
крива типу А, яка вказує на те, що порушення звукопроведення на рівні
барабанної перетинки немає.
Висновки.
У осіб, які протягом останніх 5-ти років активно використовували
дротові вкладні навушники для прослуховування музики відмічається
погіршення слуху за типом звукопроведення.
Порушення слуху більше виражене у осіб, які надають перевагу
стилю R’n’B та Hip-Hop і, значною мірою, залежить від параметрів (частотний склад) музики.
При тривалому використанні навушників для прослуховування музики змін зі сторони барабанної перетинки не відмічається.
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ПРО ПРОБЛЕМУ ДУХОВНОСТІ ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ'Я
СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
Пивовар Н.М., Хілінська Т.В., Шпак В.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Духовне здоров'я – це стан свідомості психіки людини, узгоджений
з вимогами законів природи, суспільства, мислення; сутністю свого буття
і призначення в світі. Дух – притаманна людині здатність бути самосвідомим суб'єктом мислення, почуттів і волі, що виявляється у цілепокладанні
та творчій діяльності.
Духовне здоров'я проявляється у зв'язку людини з усім світом і
виражається в:
релігійних почуттях;
почутті краси та світової гармонії;
почутті замилування та благоговіння перед життям.
Школі потрібно змалку турбуватися про духовний світ дитини. Саме тоді країна буде бачити молодь – як майбутнє нашої нації, рушійну
силу держави.
Духовність людини – це її світобачення, розуміння світу, тих процесів і закономірностей, що розгортаються в ньому. У кожної людини
своя духовність, світобачення. Здорова світоглядність людей формує
соціальний і фізичний добробут.
Духовність людини не є відірваною від практичної діяльності, а тісно з нею пов'язана. Як людина розуміє світ, які у неї знання, вміння,
навички; які у неї сформовані переконання, таким чином вона буде діяти, такою буде її життєдіяльність. Звичайно, буває, що люди чинять і
всупереч своїм переконанням. У цьому разі розвивається внутрішній
конфлікт особистості, вона не задоволена собою, шукає можливості виправити ситуацію
Проблем духовності торкалися ще багато років тому. Про це свідчать праці педагогів минулого: Я.А. Каменського, Г.Г. Песталоці,
А. Дистервега, В.О. Сухомлинського. Всі вони одностайно виділили головні фактори, які впливають на духовне виховання учнів: праця, сім`я,
школа, вчитель.
На сучасному етапі проблемою духовності займаються багато вчених: О. Майкіна, Г. Сагач, І. Зазюн, С. Соловейчик, І. Зеліченко.
На думку вчених поняття «духовність» – це категорія етики, яка
визначає моральний вимір людської життєдіяльності, це живе джерело
доброчесностей людини, її моральна спроможність та вища цінність.
Духовна людина живе творчо, піднесеною діяльністю і реалізовує
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себе згідно з універсальними законами природи й космосу, гармонізуючи
життя на планеті, прагнучи уникнути глобальної катастрофи.
Духовність – це ідеал, до якого прагнула людина у власному розвитку, орієнтація на вищі, абсолютні цінності.
Духовність характеризується добрим ставленням людини до оточуючих її людей, турботою, увагою, готовністю прийти на допомогу, поділити радість й горе. Об`єктивна користь духовної діяльності людини
діалектично пов`язується з її суб`єктивною безкорисливістю, де нагородою є задоволення під час пізнання навколишнього світу.
Видатні українські педагоги І.А. Зязюн, Г.М. Сагач пов’язують духовну людину з розумною [1]. На їхню думку, «людина розумна» на сучасному етапі виявилася нездатною подолати усілякі кризи життя, а тому
загострився інтерес до людини духовної, яка по-новому ставиться до цих
проблем; усвідомлюючи необхідність абсолютних цінностей та ідеалів з
метою уникнення глобальної катастрофи.
На думку цих же науковців, без культу духовності людство загине.
Духовність – це спосіб розбудови особистості, це, образно кажучи, зустрічі з самим собою – своєю душею, внутрішнім «я».
Духовність – це вихід до інстанцій формування, конструювання
особистості та її менталітету.
Структурними компонентами духовності ми вважаємо:
індивідуальну вираженість людини;
духовні потреби людини;
пізнавальні потреби людини;
соціальні потреби людини;
потреба самоактуалізації людини;
потреба діяльності людини.
Людина з високим рівнем сформованості духовності володіє системою умовностей та регламентацій поведінки, має такий рівень культури,
при якому спрямовує свою власну природу, свої думки, дії й діяльність на
збереження й створення добра, гармонії, прекрасного у житті інших людей.
Людина ж, котра не володіє ні певною системою ні бодай мізерною
кількістю умовних регламентацій, ні системою будь-яких потреб дотримуватися хоча б яких-небудь приписів у цілому (тобто людина не культурна зовсім), ні поняттям про добро та зло, про ідеал та антиідеал, прекрасне й огидне, може вважатися повністю бездуховною (низький рівень
сформованості).
Духовне здоров’я залежить від духовного світу особистості
і визначається багатством її духовного світу, знанням і сприйняттям духовної культури (цінностей освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики тощо), включає рівень свідомості, особливості світогляду, життєвої
самоідентифікації, ставлення до сенсу життя, оцінку власних здібностей і
можливостей їх реалізації відповідно до індивідуальної ментальності.
До основних його ознак і показників відносяться такі:
сприймаючи життя як цінність, людина прагне до створення у
ньому нових ціннісних якостей. Стан пошуку охоплює людину
мимо її волі та індивідуальних зусиль, і людина шукає його
джерела поза своїми силами, у сферах, що лежать вище неї;
гуманістичні способи впливу на себе та на оточуючих (заохочення, покарання, прощення);
цілісність внутрішнього світу, що задається системою правил і
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суджень, прийнятих для себе людиною усвідомлено (так звана
«життєва філософія»);
переживання постійної радості від життя як такого.
Основоположник шкільної валеологічної науки та практики
В.О. Сухомлинський, надаючи великого значення духовному здоров'ю
особистості у книзі «Як виховати справжню людину», вважав, що «духовне багатство людини – один з найважливіших показників її всебічного
розвитку». В.О. Сухомлинський наголошував, що немале значення має
фізичне, психічне, моральне й духовне здоров'я вчителів, тому що без
нього важко досягти очікуваних результатів і в дітей. Душа кожної дитини – це квітка, але проросте вона чи ні – залежить від духовності, виховання і навчання високодуховних принципів моралі – основи здорового
способу життя. Обов'язок батьків, вихователів дошкільних закладів, педагогів перед майбутнім – не втратити душі дітей, а виплекати їх на основі найвищих людських цінностей, духовних потреб, що забезпечують
здоров'я [2].
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Рівень освіти багатьох розвинених країн світу підтверджує, що одним із важливих факторів, який значно впливає на показники здоров'я, є
фізична культура і спорт. Тобто система освіти і виховання може суттєво
впливати на спосіб життя та стан здоров'я молодої людини. У практичній
діяльності вітчизняних вищих навчальних закладів ключову роль у розвитку негативних тенденцій зниження рівня здоров'я молоді відіграє
відсутність культури, недооцінка цінності здоров'я та ведення здорового
способу життя.
Проблеми формування здорового способу життя студентів набувають особливої актуальності. Це по'язано з несприятливими екологічними
умовами, неправильним способом життя, постійними стресами та іншими
факторами. Концепція державної фізкультурно-спортивної політики полягає у переході від формальної погоні за масовістю – до рекреаційнооздоровчого та профілактичного ефекту, утвердження здорового способу
життя. На відміну від існуючих підходів, в основу системи фізичного виховання необхідно покласти не стільки прагнення досягти певних характеристик фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодої людини,
скільки переорієнтацію на профілактику захворювань і реабілітацію після
них, подовження життя та активне довголіття [1]. Перебудова вищої
школи вимагає вирішення проблем здорового способу життя студентів як
важливого компоненту гармонійного розвитку особистості. Теорія здорового способу життя відображує систему знань, накопичених та сконцент65

рованих за певний період у спеціалізованих наукових дисциплінах: фізичному вихованні та спорті, педагогіці, медицині, соціології. Формування
потреби у здоровому способі життя – це багаторічний, позитивний результат усієї діяльності з фізичного виховання у вищих закладах освіти
[2].
Фізичне виховання у вищих навчальних закладах є органічною частиною загального виховання, і тому воно характеризується усіма загальними ознаками, що притаманні педагогічному процесу, який спрямовано на вирішення конкретних завдань. Головним напрямком фізичного
виховання є формування здорової, розумово підготовленої, соціально
активної, морально та фізично вдосконаленої, підготовленої до майбутньої професії молодої людини.
Перебудова свідомості, використання нових досягнень і методик,
переорієнтування ціннісних мотивацій з матеріальних на загальнолюдські
дозволяють корінним чином змінити спосіб життя сучасної молодої людини. Усвідомлення того, що повнота життя безпосередньо залежить від
рівня здоров'я, його якісних характеристик, які значною мірою визначають його спосіб і стиль, дає можливість зробити такі висновки, що фізичне виховання та загальнодоступний спорт мають посісти особливе місце
у житті кожної молодої людини та стати обов'язковим атрибутом відпочинку на засадах здорового способу життя.
Студентський вік – заключний етап поступального вікового розвитку психологічних і рухових можливостей організму. Саме тому фізична
культура і спорт стають для студентів важливим засобом зміцнення здоров'я [3]. Найпопулярнішими для студентів є заняття, які підвищують
емоційність, розвивають необхідні рухові якості, підвищують фізичну
підготовленість та працездатність, а найбільш очевидним для більшості
молодих людей, що залучилися до здорового способу життя, є покращення зовнішнього вигляду та загального самопочуття. Шляхи оптимізації формування у студентів здорового способу життя засобами фізичного
виховання повинні забезпечуватись комплексно-цільовими програмами,
ефективність функціонування яких забезпечується керівництвом вищих
навчальних закладів [2]. Оздоровчі ефекти занять фізичними вправами
проявляються не в одній загально стимулюючій дії, а в різних специфічних змінах функцій організму, котрі зміцнюють здоров'я та підвищують
життєздатність людини. Вони формують велику кількість різних станів
організму, а зміни суб’єктивно - емоційних станів разом із життєздатністю
формують здоров’я – адже воно являє собою життєздатність в її
суб’єктивному сприйманні. Останнє, в свою чергу, завжди емоційне і
визначає пріоритетність мотивів поведінки, прагнення до фізичного й
душевного комфорту, відчуття задоволення.
Перехід від малорухливого способу життя до активного – одне з
найкорисніших досягнень, на яке здатна людина, але проблеми, з якими
стикаються молоді люди при спробі розпочати активне життя, виникають
тому, що дуже часто знаходяться вагомі, на перший погляд, пояснення
для збереження існуючого стану речей. Структура здорового способу
життя являє собою динамічну систему, яка припускає зміну та вибіркове
використання тих чи інших елементів і ситуацій у відповідності з фізичним станом людини. Навчання здоровому способу життя повинно враховувати специфіку ефективної людської діяльності, яка полягає в тому, що
вона не буде конструктивною та плідною, якщо не буде здійснюватися
свідомо.
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Стійка зацікавленість до систематичних спортивно-оздоровчих занять фізичними вправами є ціннісно-мотиваційним ядром індивідуально
сформованої та розвиненої фізичної культури молодої людини.
Критерієм ефективності фізичного виховання студентів вищої
школи має стати достатній рівень їхньої компетентності, що виражається
в опануванні теоретико-методичних знань проведення фізичних вправ у
здоровому способі життя.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ НПП
«НИЖНЬОСУЛЬСЬКИЙ» ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ
Попельнюх В.В., Дупак В.C.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Під час напруженої, довготривалої праці людина зазнає значних
фізичних навантажень, що може призвести до перевтоми та різкого зниження захисних функцій організму, і, як наслідок, погіршення стану здоров’я та працездатності. Раціональний режим праці та відпочинку дозволяє зберегти здоров’я та високу працездатність протягом тривалого часу
[4].
Важлива умова ефективного відпочинку – регулярна зміна інтенсивності фізичного навантаження, особливо для жителів міста. Пріоритетним напрямком для відновлення здоров’я та працездатності є рекреація,
що спрямованих на відновлення фізичного, психічного, психологічного та
емоційного станів через короткотривалий відпочинок на лоні природи. У
європейських країнах широко вживається поняття «out door recreation»,
тобто «рекреація за межами дому», що передбачає спілкування з природою, в тому числі, й на територіях національних парків, які відіграють
важливу роль у оздоровленні населення цих країн.
В Україні також створена ціла мережа (понад 40) національних
природних парків (далі НПП), два з яких на території Полтавської області – Пирятинський та «Нижньосульський». Законом України «Про природно-заповідний фонд України» визначено, що одним із основних завдань
НПП та регіональних ландшафтних парків (на Полтавщині їх п’ять) – є
створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів
рекреаційної діяльності в природних умовах. Саме ці категорії природнозаповідного фонду в регіоні повинні повною мірою забезпечити організований відпочинок та оздоровлення населення [2].
У відповідності до вищезгаданого Закону в НПП «Нижньсульський»
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нещодавно завершені роботи щодо розроблення проекту організації території парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його
природних комплексів і об’єктів. Розробка цього документу дає юридичні
можливості керівництву природно-заповідної установи для упровадження
рекреації з урахуванням розташування парку, кліматичних умов, природних особливостей та потенціалу інфраструктури.
Територіальне планування парку передбачає наявність зон стаціонарної та регульованої рекреації. В зоні стаціонарної рекреації планується створення капітальних елементів рекреаційної інфраструктури (візитцентрів, кемпінгів, готелів, будинків відпочинку, баз для рибалок, пунктів прокату туристичного інвентарю та човнів тощо). Головним призначенням зони регульованої рекреації є проведення туристичної діяльності
та організація комфортного відпочинку на лоні природи, для чого визначені відповідні території, розроблені туристичні маршрути, заплановані
екологічні стежки [1], створення і використання яких передбачено Положенням про екологічну освітньо-виховну роботу установ природнозаповідного фонду [3].
Нині набирає популярності вже створена екологічна стежка в околицях с. Худоліївка Семенівського району, яка прокладена в сосновому
лісі біля мальовничого озера Судебське, красою якого приїздить помилуватися не лише місцеве населення.
Для розвитку рекреаційного господарства територія парку має
значний природний потенціал, який дасть можливість значно розширити
спектр напрямків відпочинку та оздоровлення. Перспективним є пізнавальний відпочинок, зокрема тематичні екскурсії на водних маршрутах та
суходолом, катання на конях, байдарках, човнах та вітрильниках, фотота відео полювання тощо.
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МОДИФІКОВАНІ ХІТОЗАНИ У ФАРМАКОЛОГІЇ
Самусенко Ю.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кількість інформації присвяченої вивченню можливостей застосування хітозана та продуктів його гідролізу в медицині зростає з кожним
роком. Ця речовина була до недавнього часу маловідома не тільки насе68

ленню, медикам, але і багатьом хімікам.
Маючи природне походження, подібну до целюлози структуру, хітозан (поліаміноглюкопіранан) є так само, як і целюлоза, абсолютно
нетоксичною речовиною, але на відміну від целюлози він більш реакційноздатний за рахунок наявності активних вільних аміногруп практично у
кожному мономерному фрагменті його молекул. Оснόвний характер аміногруп обумовлює здатність хітозана розчиняться у розведених кислотах
з утворенням в'язких розчинів. Окрім цього ця аміногрупа, а також спиртові гідроксили можуть брати участь в утворенні етерів, заміщених амінів
та інших похідних, що дозволяє більш широко використовувати хітозан в
органічному синтезові у порівнянні з целюлозою.
Хітозан у чистому вигляді вже сьогодні з успіхом використовується
в різних галузях медицини [1]. Але у такому вигляді його фізіологічна
активність не дуже висока. Найбільш важливим є те, що хітозан може
утворювати на поверхні шкіри міцні плівки, через які може проникати
повітря, але не можуть проникнути мікроорганізми. Це сприяє апірогенному загоєнню пошкоджень шкіри. Така його властивість використана
при створенні препарату "Хітозан-гента" (ООО "Євразія", Україна), який
вже широко використовується на практиці.
Аналоги хітозана, що були одержані шляхом його модифікації цукрами, циклодекстринами, краун-ефірами, дендримерами, можна використовувати в якості носіїв ліків. Аміноглікани, наприклад, що модифіковані
приєднанням цукрів, використовують для селективної доставки ліків в
організмі як антибактеріальні агенти. Для одержання лікарської форми
левофлоксацина пролонгованої дії передбачається утворення стійких
емульсій з використанням соєвої олії. Проводяться дослідження по одержанню мікросфер хітозана, що містять лікарські препарати. Вивчені також закономірності комплексоутворення хітозана з левоміцетином (стехіометричний склад) та динаміка вивільнення субстанції, що піддається
контролю.
Пріоритетними напрямками у розвитку досліджень, які стосуються
створення і вивчення аналогів хітозана є розробки похідних глікана з
підвищеною катіоноактивністю, які використовуються для іммобілізації
ліків. Відносно новим напрямком є підготовка аналогів хітозана для створення наносистем, які використовуються далі в якості носіїв лікарських
речовин. Вивчено утворення наночасток у діапазоні 100-500 нм на основі
хітозану, який був модифікований линолевою кислотою через стадію
утворення 1-етил-3,3-диметиламінопропілкарбрдіїміду.
В якості матриці для іммобілізації фенопрофену Кальцію як лікарської субстанції використовуються похідні хітозана і дегідроабиєтинової
кислоти.
Розроблений метод одержання основ Шиффа шляхом взаємодії хітозана і цитраля [2]:

Одержані таким чином похідні проявляють значно вищу антимік69

робну активність по відношенню до Escherichia coli i Staphylococcus aureus у порівнянні з незаміщеним хітозаном.
Внаслідок гідролізу хітозана в організмі утворюються низькомолекулярні хітозани, хітобіоза і D-глюкозамін. Ці речовини проявляють порівняно більшу фізіологічну активність. Глюкозамін, зокрема, відіграє важливу роль при лікуванні хрящових тканин людини. Хітозан із зниженою
молярною масою (3,3·105 кДа) був застосований для одержання Nсукцинілпохідного, яке проявило спорідненість до клітин лейкемії, що
передбачає його використання в якості носія для протипухлинних препаратів. Здійснений також синтез N-триметилхітозанхлорида та вивчена
здатність цього поліелектроліту посилювати транспорт лікарських речовин крізь епітелій.
В останні роки з'явилась велика кількість публікацій щодо одержання похідних хітозана і продуктів його гідролізу [3]. Ці похідні, як
правило, були одержані внаслідок ацилування, або алкілування по спиртовим гідроксилам молекули хітозана.
Російські вчені розробили метод одержання гуанідінпохідних хітозана внаслідок взаємодії хітозана з карбодіімідом [4]:

Одержана сполука у вигляді солі з янтарною кислотою проявляє
ефективну бактерицидну активність аналогічну стрептоміцину і може
бути застосована при лікуванні туберкульозу.
На основі матриці-носія, роль якої виконував хітозан, був одержаний біотрансплантант із застосуванням стволових клітин або прогеніторних клітин людини. Застосування цього препарату суттєво підвищує регенеративні і репаративні властивості хрящової тканини під час лікування травматичних і дегенеративних захворювань суглобового хрящу. Хітозан у цьому випадку використовується у вигляді геля, губок, плівок і
служить для підтримки компонентів активації у тримірному просторі,
фіксуючи ці компоненти на собі і утримуючи їх від розпорошення [5].
N-Сульфатохітозан, частково N-ацильований хітозан та N,Окарбокси-метилхітозан досліджені в якості кровоспинних засобів. Вивчена адгезія і морфологія частинок крові внаслідок контакту з цими аналогами хітозану.
Одержані комплекси хітозана з йодом. Препарат у вигляді гелю
призначений для аплікації на раневі поверхні та для обробки перев'язувальних матеріалів.
Таким чином, результати практичного застосування в експериментальній і клінічній практиці різноманітних лікарських форм хітозана та їх
хімічних похідних вказують на перспективність використання цих біополімерів при вирішенні пріоритетних напрямків у медицині і охороні здоров'я. Активна розробка нанотехнологій у сфері одержання нових інноваційних продуктів на основі хітозана створює можливості для пропозицій практичній охороні здоров'я виробів медичного призначення з високими споживними властивостями.
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СТРЕСОВІ СИТУАЦІЇ У ШКОЛЯРІВ: ПОДОЛАННЯ ТА
ПРОФІЛАКТИКА
Ткач В.В., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Стрес у нашому житті відіграє чи не найпомітніше місце, бо він супроводжує людину протягом усього життя. Звісно, хочеться захистити від
нього хоча б школярів, які виявляються найменш захищеною частиною
суспільства. Але це майже не можливо. Отже, значно корисніше навчити
дітей і підлітків гідно виходити зі стресових ситуацій та долати наслідки
негативних впливів.
Слово «стрес», яке стало сьогодні досить широко вживаним, прийшло до нас з англійської мови й у перекладі означає «натиск, тиск,
напруга».
Психологічний тлумачний словник дає таке тлумачення: стрес
(англ. stress – напруження) – стан напруженості – сукупність захисних
фізіологічних реакцій, що настають в організмі тварин і людини у відповідь на вплив різних несприятливих факторів (стресорів) – холоду, голодування, психічних і фізичних травм, опромінення, крововтрати, інфекції
тощо [1]. Вперше поняття стресу ввів Г. Сельє, і визначив стрес як «неспецифічну реакцію організму на будь-яку вимогу, що надійшла до нього» [2].
Зараз прийнято говорити про стрес як про особливий функціональний стан, яким організм реагує на екстремальний вплив, що несе в
собі загрозу фізичному благополуччю, існуванню людини чи її психологічному стану. Отже, стрес виникає як реакція організму, що охоплює
комплекс змін на поведінковому, вегетативному, гуморальному, а також
психічному рівнях [3].
Біологічна функція стресу – адаптація. Він призначений для захисту організму від загрозливих, руйнуючих впливів: фізичних, психічних.
Тому поява стресу означає, що людина включається в певний тип діяль71

ності, спрямований на протистояння небезпечним впливам, яким вона
піддається. Таким чином, стрес – нормальне явище в здоровому організмі. Він сприяє мобілізації індивідуальних ресурсів для подолання труднощів, що виникли [3]. Але якщо ресурсів організму недостатньо для подолання стресової ситуації, то виникає патологічна реакція. Патогенність
стресових ситуацій багато в чому визначається їхньою інтенсивністю,
тривалістю, раптовістю виникнення, актуальністю для конкретної особи
[4].
Найбільш вразливими до стресу є діти і підлітки, які виявляються
найменш захищеною частиною суспільства через свою емоційну чутливість. Це в деяких випадках може відігравати негативну роль, особливо
тоді, коли немає належної підтримки з боку сім’ї, а сила емоцій досягає
такого рівня, що стає причиною стресу. Підтвердження цьому є дані деяких вчених про те, що серед дітей, які звертаються за медичною допомогою, від 40 до 68% страждають психосоматичними захворюваннями
[5].
Загальними причинами стресу для дітей будь-якого віку можуть
бути: важкі життєві ситуації – хвороба, непорозуміння, сварки в сім’ї,
утрата близьких, розлучення батьків, зміна умов життя; особистісна дисгармонія – невідповідність реального бажаному, незадоволеність собою.
Також, однією із причин стресу може бути внутрішній конфлікт. Він виникає, коли дитина розкаюється у скоєнні поганого вчинку, починає
звинувачувати себе, вирішує, що вона найгірша, зла і безнадійна. Переломні етапи життя – зміна місця проживання, нова школа, новий колектив, початок і закінчення навчання. Навантаження – фізичні, емоційні,
навчальні. Вплив навколишнього середовища – шум, холод, жара [6].
Стрес, таким чином, виникає не лише як виклик світу, в якому живе людина, але і як прояв невідповідності її очікувань і можливостей їх
реалізації. Однак кінцевий результат цієї реалізації залежить від присутності чи діяльності інших осіб, здатних посилити стрес чи зменшити його
патогенну дію, підтримкою переживаючого, підсиленням почуття його
власної гідності. Це дає нам можливість зрозуміти чому одна дитина,
потрапляючи в однаково важкі умови навчального закладу, успішно
долає стрес, а інша – яка не має підтримки батьків, друзів чи інших близьких людей, не може вирішувати свої труднощі інакше як через хворобу
[5].
Які можуть бути наслідки стресу у дітей. Стрес у дітей може призвести до неврозу. Діти, які пережили стрес, схильні до набутих хронічних
захворювань, найчастіше, астми, цукрового діабету. Після пережитого
стресу у дитини можуть виникнути серцеві та інфекційні захворювання,
виразка шлунка. Якщо причиною стресу є насилля, то наслідком може
стати замкненість дитини і проблеми із психікою. Якщо причиною стресу
є перегляд шокуючих телепрограм, то наслідком може стати жорстокість і
цинізм, прагнення завдавати болю собі і оточуючим. В особливо тяжких
випадках стрес може призвести до затримки або навіть зупинки психічного розвитку. Така людина ніколи не зможе позбутися психологічної
травми, ніколи не подорослішає.
На жаль, стресові ситуації неминучі в житті кожної людини. Але
можна згладити негативний вплив стресу, правильно виховавши дитину і
допомагаючи їй долати життєві труднощі.
Психологи виділяють, на їх погляд, найефективніші способи, які
допоможуть подолати стрес у дитини. Дитину потрібно навчити планува72

ти свій день, вона повинна викинути з голови надумані проблеми, а також ті, яких вона не в змозі вирішити. Згадати щось приємне. Дитина
повинна навчитися керувати своїми емоціями. Вирватися із стресового
кола її допоможе найпростіша йогівська вправа. Наприклад: заплющ очі і
подумки перенесись на берег океану. Дитину потрібно не забувати хвалити щоразу, коли їй удається впоратися із хвилюванням. Дитина повинна усміхатися, навіть якщо їй сильно не хочеться. Сміх позитивно впливає на імунну систему, активізуючи Т-лімфоцити крові. Робити фізичні
вправи не менше 30 хвилин на день. Зайнятися улюбленою справою.
Пограти в активні спортивні ігри [7].
Отже, хочеться підвести підсумок, і окреслити засоби профілактики стресу у школярів. Для цього потрібно відштовхуватись від причин
виникнення стресу у дітей.
Здоровий сон. Достатня кількість сну не тільки сприяє поліпшенню зовнішності, а й значною мірою зміцнює здоров'я і зменшує стрес.
Помірне навчальне та фізичне навантаження.
Оптимізація умов навколишнього середовища.
Підвищення самооцінки.
Сміх. Стара приказка, що сміх - найкращі ліки від усіх хвороб,
дійсно працює (принаймні, у випадках лікування стресу).
Антістрессовий щоденник. Ведення подібного щоденника може
зменшити стрес, це науково доведено. За даними Національного інституту здоров'я, опис на папері своїх негативних почуттів
сприяє контролю емоцій і може допомогти краще проаналізувати ситуацію.
Обійми і любов. Окситоцин, також відомий як "гормон обіймів",
здатний допомогти знизити рівень стресу.
Отже, стрес у дітей і підлітків можна не тільки подолати, а й запобігти його виникненню, якщо виконувати всі рекомендації, щодо його
профілактики.
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КОРЕКЦІЯ ЕКСТРАКТОМ ЕХІНАЦЕЇ БЛІДОЇ (ECHINACEA
PALLIDA (NUTT.) NUTT.) ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ПЛЮМБУМУ НА
КОРЕНІ ЯЧМЕНЮ
Ткачук Я.О.1, Буйдін В.В.2, Поспєлов С.В.3, Самородов В.М. 3,
1
Стасівська гімназія імені М. К. Башкирцевої, Полтавська область, Диканський
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2
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3
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Одними з найбільш токсичних і небезпечних для живих організмів
є важкі метали, які здійснюють значний антропогенний тиск на ґрунтові
та водні екосистеми. До таких металів належить плюмбум – хімічний
елемент, що може викликати у людини неврологічні порушення, анемію,
артеріальну гіпертензію, негативно впливає на репродуктивну систему
[1]. У зв’язку з тим, що самоочищення організму від плюмбуму неможливе [2], необхідний пошук ефективних шляхів корекції дії на організм
людини цього токсиканту. Одним із напрямків даного процесу може бути
використання лікарських рослин, адже загальновідомі антитоксичні властивості частини з них, передусім елеутерококу, оману високого, кропиви
дводомної, череди трироздільної тощо.
Із огляду на це, метою наших досліджень було вивчення антитоксичної дії відомої лікарської рослини ехінацеї блідої (E. pallida (Nut.)
Nutt.) по відношенню до плюмбуму. Експерименти проводилися методом
біотестування в 2014 році на базі Полтавської державної аграрної академії. У якості тест-об’єкта було використано зернівки ячменю сорту Всесвіт
урожаю 2013 року, а в якості біокоректора – екстракт ехінацеї блідої
сорту Красуня прерій в концентрації 0,01%. Вибір цієї концентрації був
обумовлений результатами наших попередніх експериментів, у ході яких
доведено її ростостимулювальні властивості саме в цій концентрації [3].
Досліди проводили в термостаті при температурі + 23 °С в 3-кратній
повторності. Статистична обробка отриманих даних здійснювалася за
загальноприйнятими методиками з використанням пакету Microsoft Office
Excel.
Сіль плюмбуму (Pb(NO3)2), було взято у вигляді розчинів різних
концентрацій: 331, 33,1 та 3,31 мг/л. При цьому ми спиралися на те, що
концентрація 33,1 мг/л є гранично допустимою нормою вмісту валових
форм Pb в ґрунті [4].
Для з’ясування особливостей спільної дії екстрактів е. блідої та розчинів плюмбуму, пророслі зернівки ячменю, корені яких мали довжину
до 1,5 мм, переносили в чашки Петрі з розчинами плюмбуму трьох досліджуваних концентрацій, екстрактом е. блідої 0,01%-ї концентрації або ж
у суміш екстракту е. блідої і розчинів плюмбуму. Результати цього експерименту приведені в таблиці.
Таблиця
Вплив екстракту ехінацеї блідої та плюмбуму (Pb(NO3)2) на
масу сирої речовини коренів ячменю
Варіанти досліду
Експо зиція

Контроль

Екстракт

Pb(NO3)2,
331 мг/л

Екстракт,
Pb(NO3)
2,
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Pb(NO3)
2,
33,1
мг/л

Екстракт,
Pb(NO3)
2,

Pb(NO3)
2,
3,31
мг/л

Екстракт,
Pb(NO3)
2,

331 мг/л
24
год.
48
год.
72
год.

11,39
±0,74
29,3
±1,45
39,0
±3,07

12,69
±0,68
32,39
±1,69
46,55
±2,73

5,11 ±0,4
15,32±1,9
6
16,35±0,7
2

7,51
±0,42
13,07
±1,41
14,65
±1,32

11,08
±0,6
25,43
±1,69
32,72
±2,71

33,1
мг/л
12,45
±0,63
29,68
±2,25
40,25
±2,02

12,2
±0,78
16,87
±1,33
41,87
±2,87

3,31
мг/л
12,08
±0,78
18,93
±1,62
32,47
±2,1

Аналіз наведених даних дає змогу зробити висновок, що екстракти
е. блідої мають корекційні властивості при застосуванні спільно з розчинами плюмбуму. Найкраще вони проявилися на 3-тю добу експерименту,
тоді як впродовж 48 годин від його початку спостерігалася лише стійка
тенденція до стимулювання ростових процесів коренів ячменю, маса яких
у варіантах з екстрактами е. блідої на 72-у годину була на 19,4% більшою, ніж у контролі.
Крім того, неоднозначною виявилася реакція ячменю на розчини
плюмбуму. Найбільше пригнічення ростових процесів спостерігалося в
його розчині в максимальній концентрації (331 мг/л) на 24-у годину після
початку експерименту, коли маса сирої речовини коренів виявилася в
2,2 рази меншою за показник контролю. Упродовж наступної доби в
цьому варіанті пригнічення ростових процесів зменшилося, що відразу
позначилося на прирості маси коренів, але інгібування ростових процесів
знову проявило себе впродовж третьої доби перебування коренів у розчинах плюмбуму.
Інші дві концентрації помітного впливу на ріст коренів впродовж
першої доби не виявили, а тому їх маса була на рівні контролю (11,08
±0,6 і 12,2 ±0,78 проти 11,39 ±0,74 у контролі). У період між 24-ою і 48ою годинами у варіантах обох концентрацій спостерігалося пригнічення
ростових процесів, причому більш сильне за найменшої концентрації
плюмбуму, але у цьому варіанті досліду воно було нетривалим і вже на
72-у годину показник маси коренів відповідав контролю. У варіанті з
розчинами плюмбуму в концентрації 33,1 мг/л після 48 год. продовжувалося пригнічення росту коренів, і на 72-у годину їх маса виявилася на
19,87% меншою за масу контрольних варіантів.
Аналіз результатів спільної дії екстракту е. блідої і розчинів плюмбуму показав з одного боку – наявність антитоксичних властивостей
екстракту е. блідої, а з іншого – відсутність прямої залежності величини
їх прояву від концентрації солі плюмбуму. З’ясувалося, що у варіантах з
їх концентрацією 33,1 мг/л відбувалося поступове зростання антитоксичної дії біологічно активних речовин екстракту е. блідої, що віддзеркалювало ту закономірність, яку було виявлено в цьому ж досліді для варіанту
з одним екстрактом е. блідої. Як результат, на 72-у годину маса сирої
речовини коренів зернівок, що перебували в суміші екстракту е. блідої і
плюмбуму, перевищила аналогічний показник варіанту з плюмбумом на
23,0%.
У варіантах із концентрацією плюмбуму 331 мг/л антитоксична дія
екстрактів спостерігалася впродовж першої доби. Саме у цьому інтервалі
часу екстракт е. блідої достовірно зменшував токсичну дію найвищої
концентрації плюмбуму, внаслідок чого переважання маси коренів над
контролем склало 46,83%. У наступні дві доби екстракт е. блідої навпаки
створив умови, за яких інгібуюча активність найвищої концентрації плюмбуму стала значно вищою, ніж у контролі.
У варіантах із найменшою концентрацією плюмбуму впродовж пе75

рших двох діб достовірної різниці між масою коренів варіантів та контролю не спостерігалося, тоді як на третю добу, коли ростостимулювальна
дія екстракту е. блідої повинна була досягти свого максимуму, спостерігалося гальмування ростових процесів, що зменшило масу сирої речовини коренів у порівнянні з контролем на 28,9%.
Таким чином, з’ясування особливостей спільної дії екстракту ехінацеї блідої та розчинів плюмбуму (Pb(NO3)2) показало, що екстракти
здатні здійснювати корекцію токсичної дії солей плюмбуму, яка може як
підвищуватися, так і знижуватися в залежності від їх концентрації і часу,
впродовж якого розчини солей та екстракти діють разом.
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БІОЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ АЛКОГОЛІЗМУ, ПРОФІЛАКТИКИ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЇ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ АЛКОЗАЛЕЖНИХ
Чечотіна С.Ю.1, Коваль А.А.2
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
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Проблема залежності від алкоголю, наркотичних речовин, нікотину належить до найболючіших і найменш ефективно вирішуваних проблем сучасної України. За останні 10-15 років вивчення стану наркологічної допомоги в нашій країні свідчить про відсутність будь-яких суттєвих
позитивних змін.
Останнім часом в Україні зростає кількість алко-, наркоспоживачів.
Разом з цим, спостерігається і збільшення кількості організацій, які надають корекційну допомогу і реабілітаційні послуги залежним особам.
Алкоголізм, наркоманія і тютюнопаління є наслідком дії певних хімічних речовин, при яких спостерігаються руйнівні зміни в тілі людини, її
психоемоційному стані. В основі цих захворювань лежить залежність.
Залежність або залежну поведінку визначають як одну з форм відхиляючої поведінки особистості, яка пов’язана із зловживанням чимось
або кимось з метою саморегуляції або адаптації. Форми залежної поведінки: хімічна залежність; порушення травної поведінки; гембілінг; сексуальні аддикції; релігійна деструктивна поведінка.
Алкоголізм — це хвороба, яка виникає внаслідок систематичного
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вживання спиртних напоїв і характеризується патологічним потягом до
спиртного, розвитком психологічної та фізичної залежності. Безконтрольне споживання алкоголю, який наносить фізичний і психічний збиток не
лише особі, яка п’є, але і його оточенню.
За офіційною статистикою, в Україні хворіє на хронічний алкоголізм близько 900 тис. осіб та щороку їхні ряди поповнюють 50-55 тис.
осіб.
В останні роки зростає увага до проблеми алкоголізму через його
руйнівний вплив на сім'ю та суспільство.
Пристрасть до алкоголю – причина різноманітних злочинів. Відомо, що 50% усіх злочинів скоєні під впливом алкоголю.
Нині в Україні діє 13 нормативно-правових актів, які регламентують порядок боротьби з алкоголізмом, передбачають кримінальну та
адміністративну відповідальність, та вони аж ніяк не можуть протистояти
230 нормативно-правовим актам, що регулюють питання виробництва,
експорту, імпорту етилового спирту, ліцензування підприємницької діяльності. Отож, на перший план поставлено проблеми ринкової економіки,
а не особистість, сенс життя людини. Відповідно до чинного законодавства України, особа, яка вчинила злочин у стані сп`яніння, не звільняється
від кримінальної відповідальності. Що більше, такий стан при вчиненні
злочину визнається обставиною, яка його обтяжує. Одними із основних
причин вчинення злочинів і правопорушень є пияцтво та неробство,
котрі нерозривно пов`язані між собою. Як свідчить статистика, більше
половини хуліганських дій вчинено на ґрунті пияцтва. Молодь віком від
14 до 29 років у стані алкогольного сп’яніння скоює більш ніж половину
злочинів (56,4 %) у країні. Що небезпечніша група злочинців, то вищий
серед них відсоток тих, які зловживають алкоголем.
Розвиток залежності від алкоголю має свої фази:
1. Фаза вживання алкоголю «за компанію»: пошук випадків для
вживання алкоголю; п’ю, щоб добре себе почувати; п’ю, щоб покращити
настрій.
2. Фаза застережлива: звикання та створення ситуації для пиття;
початок регулярного пиття; періодичні провали пам’яті тощо.
3. Фаза критична: порушення сімейних стосунків; втрата інтересів; агресивна поведінка; занедбаний вигляд; невдалі спроби контролювати пиття тощо.
4. Фаза хронічна: початок запоїв; розпад особистості; тяжкі соматичні та неврологічні захворювання.
Проаналізувавши дослідження наркології в галузі алкоголізму,
можна ствердити, що алкоголізм – це хвороба, яка має різноманітні чинники виникнення, включаючи соціальні, біологічні та психологічні. Найбільш вагомим є біологічний чинник. Алкоголізм може бути набутим або
спадковим захворюванням — понад 30 % дітей, батьки яких зловживали
алкоголем, стають алкоголіками.
Найбільш впливає на залежних осіб найближче оточення, тобто
сім’я, друзі, трудовий колектив. Вони виступають або стимулом до одужання, або причиною продовження уживання психоактивних речовин.
Досить впливовим є ЗМІ, яке пропагуючи здоровий спосіб життя, рекламує алкоголь, сигарети тощо. Сучасні реабілітаційні програми не є достатньо ефективними і вони повністю залежать від вибору алкоголіків, наркоманів, а саме їх волі і бажання.
Етиловий спирт, або етанол – речовина, що виявляє загальний
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пригнічувальний вплив на центральну нервову систему (подібно до засобів для наркозу). Він входить до складу алкогольних напоїв — пива,
вина, горілки і ін., продаж яких збільшується, зокрема внаслідок цілодобової реклами на телебаченні та вулицях міст і сіл.
Розрізняють три групи причин вживання алкоголю: «втеча» від
проблем; «пошук насолоди»; «суспільно-товариська» (через ввічливість
з тої чи іншої нагоди).
Чинники виникнення алкогольної залежності:
1. Соціальні: низький культурний і матеріальний рівень життя;
2. Біологічні: спадкова схильність;
3. Психологічні: психоемоційні особливості людської особи, нездатність протистояти стресам;
4. Духовні: спроби заспокоїти нерозуміння сенсу і цінності життя.
У патогенезі алкоголізму розрізняють три стадії: 1) компенсації; 2)
наркотичну; 3) декомпенсації. На першій стадії захворювання спостерігається нездоланний потяг до вживання алкоголю і формування толерантності до спиртних напоїв. Після прийняття високих доз розвивається
амнезія, знижується працездатність. На другій стадії хворобливий потяг
до алкоголю посилюється. Водночас поглиблюються психологічні зміни:
егоцентризм, формування абстинентного синдрому. На третій стадії спостерігається зниження толерантності до алкоголю, який із засобу задоволення перетворюється на засіб підтримки життєдіяльності.
Виокремлюють дві фази дії алкоголю на центральну нервову систему:
1. Фазу збудження, яка характеризується ейфорією, відчуттям
бадьорості, припливом сил, зниженням самокритичності;
2. Фазу пригнічення, під час якої ейфорія змінюється депресією.
Немає в людському організмі органу, який би не зазнавав згубної
дії від алкоголю. Етиловому спирту властива органотропість, наприклад,
у тканинах мозку його міститься більше, ніж у крові; він також концентрується у секреті передміхурової залози, яєчках, сім'яній рідині, добре
проникає через плаценту, вкрай негативно впливає на центральну нервову систему і тканини печінки — спричиняє алкогольний цироз. Негативний вплив на статеві органи призводить до порушення репродуктивної
функції.
Реабілітація хворих на алкоголізм є складною багатоетапною і динамічною системою взаємопов'язаних компонентів, об’єднаних у рамках
однієї концепції, єдністю поставленої мети, засад, методів і процесів,
спрямованих на профілактику алкоголізму. Профілактика алкоголізму в
медицині, зокрема в наркології, ґрунтується на засадах: партнерства,
різнобічності, єдності біологічних і психосоціальних методів впливу. Однак найважливішим чинником у концепції реабілітації хворих на алкоголізм є реабілітаційний профілактичний аспект. Найважче завдання реабілітації полягає не тільки у відновленні, а й у збереженні особистого і
соціального статусу хворого. Реабілітація хворих на алкоголізм передбачає систему заходів медичного, психологічного, духовного і соціального
характеру, спрямованих на профілактику алкоголізму. Хворі на алкоголізм передусім потребують духовної та соціальної реабілітації. Адже алкоголізм призводить до духовної та соціальної ізоляції хворого, порушує
міжособистісні стосунки в сім'ї, відбувається процес деградації сім’ї.
Медико-соціальна реабілітація передбачає комплекс медичних,
педагогічних, професійних, психологічних заходів, направлених на від78

новлення здоров’я та дієздатності осіб з обмеженнями внаслідок перенесених захворювань і травм, а також з іншими фізичними та психічними
обмеженими
можливостями.
Психолого-педагогічна
і
соціальнопедагогічна реабілітація — комплекс заходів соціальної підтримки і діагностики корекційних програм по подоланню різних форм дитячопідліткової дезадаптації, проводять діяльність по залученню, інтегруванню дитини у соціальну сферу, що виконує функції інститутів соціалізації
(сім’я, школа, спілкування однолітків і т.д.).
Соціальна корекція — діяльність соціального суб’єкта з виправлення тих особливостей психологічного, педагогічного, соціального плану, які не відповідають прийнятим у суспільстві моделям і стандартам.
Основних напрями соціальної корекції:
1. Відновлення – відновлення тих якостей соціального об’єкту, які
переважали до появи відхилення.
2. Компенсація - підсилення тих якостей або тієї діяльності соціального об’єкту, які можуть замінити втрачене у результаті будь
яких порушень.
3. Стимулювання – активізація позитивних якостей, діяльності
соціального об’єкту, формування визначених ціннісних орієнтацій, установок окремих клієнтів, створення позитивного емоційного фону, відносин у мікросоціумі.
4. Виправлення – передбачає заміну негативних властивостей,
якостей соціального об’єкту на позитивні.
Проблема алкоголізму для нашої країни надактуальна. Як відомо,
хворобу легше попередити, ніж лікувати. Тому крім лікування цього захворювання, яке на сьогодні не є ефективним, потрібно викорінювати
його причини.
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ
ДИСЦИПЛІН ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО СПРЯМУВАННЯ У
ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ
Галенко А., Согоконь О.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Здоров’я – сукупність фізичних, духовних, соціальних якостей людини, що є основною її довголіття і необхідною умовою здійснення творчих планів, умовою високої працездатності, створення міцної сім’ї, народження і виховання дітей [8]. Фізичне здоров’я дає гарне самопочуття,
бадьорість, силу. Психічне здоров’я дарує спокій, чудовий настрій, доброту. Для того. щоб зберегти своє здоров’я, треба докладати неабияких
зусиль. Стан здоров’я людини залежить на 20% від спадковості, на 10%
від рівня розвитку медицини, на 20% від стану довкілля, на 50% від
способу життя. Люди давно переконалися, що на здоров’я впливає безліч
чинників, і найголовніший з них – це спосіб життя. Спосіб життя – це
сукупність стійких форм життєдіяльності людини, які визначають її життєвий шлях.
Якщо людина з дитинства, з молодих років постійно й наполегливо
дбає про своє здоров’я, вона в основу своєї життєдіяльності закладає такі
стійкі корисні звички, навички, поведінку, спосіб мислення, сприйняття
оточуючих і себе, які й визначають основний її напрямок – шлях здоров’я. Здоровий спосіб життя передбачає дотримання звичайного виконання певних правил, що забезпечують гармонійний розвиток, високу
працездатність, духовну рівновагу та здоров’я людини. В основі здорового способу життя лежить індивідуальна система поведінки й звичок кожної окремої людини, що забезпечує їй потрібний рівень життєдіяльності й
здорове довголіття. Здоровий спосіб життя – це практичні дії, спрямовані
на запобігання захворювань, зміцнення всіх систем організм й поліпшення загального самопочуття людини. В основі здорового способу життя
лежать такі принципи: раціональне харчування; оптимальний руховий
режим; загартування організму; особиста гігієна; відсутність шкідливих
звичок; позитивні емоції; інтелектуальний розвиток; моральний і духовний розвиток; формування розвиток вольових якостей.
Ми вважаємо, що алкоголь, куріння, наркотики – звички, які завдають шкоди здоров’ю, життю людини або не відповідають культурним
нормам суспільства, в якому живе людина. Алкоголь в організмі послаблює процеси гальмування в центральній нервовій системі і спричиняє
тимчасову, а за регулярного вживання – остаточну втрату таких якостей,
як самоконтроль, самокритика, обережність тощо. Наслідками вживання
алкоголю є: зниження координації рухів; погіршення пам’яті; зниження
здібностей мислити; погіршення зору; біль у шлунку, печія, блювота;
серцево-судинні захворювання; порушення роботи головного мозку;
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скорочення тривалості життя.
Щороку у мільйонів людей у світі виникають різні захворювання
через куріння, онкологічні (рак, саркома), серцево-судинні, дихальних
шляхів, тощо. Та незважаючи на це, така сам кількість населення починає курити. За останні 10 років серед підлітків спостерігається тенденція
початку куріння у 5-6 –му класі, а до 10-11-го кількість курців досягає
50% хлопці та 30% дівчата. Доведено: 10-15% курців набули цю звичку
у віці 11-14 років, 65-76% - у 15-18 років. Кожна цигарка скорочує життя курці на 5,5 хв. У таких людей, починаючи із 65 років, удвічі збільшується шанс померти він інфаркту міокарда (інфаркт) і втричі від крововиливу у мозок (інсульт), ніж у некурців того самого віку. У листті тютюну
міститься нікотин, вуглеводи, білки, ефірні олії, синильна кислота, аміак,
азот, етилен, окис вуглецю, вуглекислий газ [13]. Під час згоряння цигарки до 50% нікотину разом із димом потрапляє у повітря і вдихається
некурцями, 25% руйнується під час згорання тютюну, 5% залишається в
недопалку і 20% потрапляє в організм людини. У тютюновому димі міститься радіоактивна речовина полоній 210, тому тютюновий дим – радіоактивний. Під час згорання тютюну утворюється тютюновий дьоготь, що
містить 100 різних шкідливих смол. Людина, яка викурює щоденно 1
пачку цигарок, протягом року вводить в організм майже 300 г дьогтю.
Наркоманія – загальна назва хвороб, які проявляються тягою до
постійного прийому у зростаючих кількостях наркотичних лікарських
засобів і наркотичних речовин внаслідок стійкої психічної і фізичної залежності від них з розвитком абстиненції при припиненні їх прийому.
Наркоманія призводить до глибоких негативних змін особистості та інших
розладів психіки, а також до порушення функції внутрішніх органів [5].
На формування залежності впливають: частота вживання й кількість
наркотичних речовин; токсичність і біохімічні особливості наркотичного
засобу;особливість споживача (вік особи, його вага); психічний стан;
характер ставлення до наркотичних засобів.
Для зниження вживання шкідливих речовин потрібно встановити
собі гігієнічний режим праці і відпочинку. 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 науково-методичній основі з врахуванням змін працездатності і
впливу умов праці. 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 [9]. 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.
Отже, здоровий спосіб життя жодним чином не сумісний з шкідливими звичками: куріння, вживання алкоголю і тим більше наркоманія.
Основа здорового способу життя – правильний режим дня. Правильне
харчування, фізична активність і відсутність шкідливих звичок при здоровому способі життя – це вже багато чого, але ще не все. При здоровому способі життя обов'язково необхідно дотримуватись режиму дня. Одне
з найважливіших правил здорового способу життя – це позитивний на81

стрій! Здоровий спосіб життя – це так само дбайливе ставлення до себе!
Себе треба любити, про себе потрібно піклуватися.
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 2 ТА
МЕДСЕСТРИНСТВА ШЛЯХОМ НАВЧАННЯ ЇХ У ТРЕНІНГ-ЦЕНТРІ
«МЕДИЦИНА»
Галюк Н.М.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Резюме.
Висвітлення
технології
активізації
навчальнопізнавальної діяльності студентів у тренінг-центрі показало, що впровадження до навчального процесу мультимедійних систем дало змогу підвищити рівень знань, умінь, професійних навичок студентів-медиків.
У навчально-практичному центрі студентам пропонується: оволодіння практичними навиками, а саме, способами елементарної підтримки
життя, серцево-легеневої реанімації, електрокардіографічної діагностики
гострих серцево-судинних подій, електричної кардіоверсії – дефібриляції,
оцінки 10-річного ризику фатальних кардіо-васкулярних захворювань,
гіпер- та гіпоглікемічних станів, діагностики бронхообструктивного синдрому.
Залучення студентів до роботи в навчально-практичному центрі
дає можливість швидко і надійно удосконалити вміння, які необхідні для
ефективного лікування, діагностики та невідкладної допомоги захворювань внутрішніх органів та кровотворної системи, прогнозування дестабілізації та загострень.
Вступ. Використання в сучасний стан суспільного розвитку , однією з особливостей якого є багаторазове збільшення інформаційних потоків, змушує формулювати принципово нові пріорітети в підготовці спеціалістів вищої школи, в тому числі медичної. Інформаційне суспільство
вимагає від освіти під час підготовки конкурентноспроможних фахівців
не лише нових умінь і знань, але й перебудови стратегічної діяльності [2,
3,4].
У процесі роботи в тренінг-центрі студент-медик готується до майбутньої зустрічі з будь-яким пацієнтом і будь-якою патологією. У минулому на переважній більшості клінічних кафедр терапевтичного профілю
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перевага віддавалася теоретичному навчанню. Оволодіння практичними
навиками відтерміновувалося на період інтернатури. Цей істотний недолік став особливо очевидним при роботі студентів у поліклініці [1]. Близько 40% з них не вміли вступати в контакт із пацієнтом або ж відчували
при цьому серйозні труднощі. Значна частина не вміла, належним чином,
оцінити виявлені при обстеженні хворого зміни в роботі найважливіших
функціональних систем організму, в тому числі, інтерпретувати результати біохімічного дослідження крові, електрокардіограми, комп’ютерної
томограми [5,6].
Таким чином, створення тренінг-центрів дозволяє опановувати
вміннями самостійно виконувати лікарські маніпуляції, необхідні для
постановки правильного діагнозу, виробляє у студентів-медиків уміння
узагальнювати і синтезувати отриману інформацію, виокремлювати основне захворювання та його ускладнення. Власне з цією метою протягом
останніх років в світовій практиці широкого розповсюдження набуло
навчання студентів у спеціально створених тренінг-центрах [3].
Основна частина. Із метою активного пошуку нових шляхів підвищення якості освіти студентів медичних вузів та більш широкого впровадження перспективних новацій в структуру навчально-методичного
процесу в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» створений навчально-практичний центр «Медицина», доступний для
всіх студентів ІV-VI курсів.
Така форма навчання сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх лікарів первинної медико-санітарної допомоги.
В тренінг - центрі студенти ІV -VI курсів медичного факультету
освоюють та удосконалюють під контролем викладача наступні методики:
вимірювання артеріального тиску на плечових артеріях та оцінка 10-річного фатального ризику серцево-судинних захворювань на основі статі, віку, рівнів систолічного артеріального тиску, загального холестерину та статусу паління (SCORE);
серцево-легеневої реанімації за системою САВ (підтримка гемоциркуляції, відкриття дихальних шляхів, дихання для жертви) із застосуванням «прекардіального удару», електричної
кардіоверсії / дефібриляції;
реєстрації ЕКГ з наступною інтерпретацією;
вимірювання міжнародного нормалізаційного співвідношення
(INR, МНС), визначення рівня глюкози та холестерину
(експрес-метод), проведення глюкозо-толерантного тесту;
діагностика синдрому бронхіальної обструкції (комп'ютерна
спірометрія та піклофлоуметрія);
велоергометрична діагностика ішемії міокарда та верифікації
толерантності до фізичних навантажень;
діагностика гематологічного профілю при підозрі на захворювання крові;
виконання езофагогастродуоденоскопії та інтрагастральної рНметрії;
промивання шлунка та очищення кишечника.
До кожної маніпуляції наявний алгоритм її проведення з детальним
та поетапним шляхом виконання. Навчально-практичний центр «Медицина» забеpпечений усіма приладами і засобами для виконання кожного
із зазначених вище навиків.
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Висновки. Таким чином, навчально-практичний центр є ефективною формою професійного удосконалення. Дана форма навчання включає клінічну підготовку студента, що підвищує професійно-освітній рівень
випускників вищих медичних закладів.
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ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ
Ємець О.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Погіршення здоров’я молодого покоління, слабка фізична підготовленість школярів ставлять нові вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів під час навчання у вищому педагогічному навчальному
закладі задля підвищення їхньої грамотності в галузі збереження і зміцнення духовно-морального, соціального, фізичного та психічного здо84

ров’я школярів, пропагуванні здорового образу життя, фізичного виховання і спорту. Для того, щоб належним чином здійснювати здоров’язбережувальну діяльність, на нашу думку, студенти повинні бути
валеологічно освічені, володіти відповідними вміннями й навичками, і
самі дотримуватися здорового способу життя.
Основна увага має приділятися пошукам шляхів гармонійного розвитку людини і її самовдосконалення. У психолого-педагогічних дослідженнях К.Платонова, Б.Шияна, Ю.Шкертія здоровий спосіб життя розглядається як один із засобів всебічного і гармонійного розвитку особистості. О.Міхільов вважає, що валеологія покликана розв’язувати кілька
взаємопов’язаних проблем. Перша з них стосується питань здоров’я
всього населення, які вирішуються через формування, збереження і
зміцнення здоров’я кожної людини на валеологічних засадах, заснованих
на комплексній системі знань про здоров’я людини та особливості її взаємодії з природою та соціумом. Ці особливості, у свою чергу, набувають
досить ґрунтовного вивчення і висвітлення у філософії, соціології, психології, екології, фаховій і народній медицині, етнографії, релігієзнавстві,
культурі [6].
Поряд із цим, валеологія виступає як наука про фундаментальні
закони духовного і фізичного здоров’я людини. У прикладному аспекті
вона ставить за мету не лише сприяти зусиллям людей, спрямованим на
збереження свого здоров’я, а й навчити їх формувати та примножувати
його відповідно до природної програми, згідно з якою життя тяжіє до
здорового стану. Крім того, на думку О.Міхільова, валеологічна освіта
передбачає оволодіння практичними навичками надання першої медикосанітарної допомоги [5].
Зважаючи на викладене, доходимо висновку, що валеологія виступає важливим структурним компонентом підготовки фахівців- випускників вищих педагогічних навчальних закладів, складовою їх професійної
діяльності.
Ці питання останнім часом усе частіше привертають увагу науковців. Окремі аспекти збереження здоров’я, працездатності педагога як
пропагандиста і вихователя здорового способу життя висвітлено у працях
З.Волотовської,
М.Жевноватої,
І.Кобиляцького,
І.Поташнюк,
А.Царенка, О.Шиян та ін.
До вивчення проблем формування валеологічної культури вчителя
звертаються С.Крохмаль, Ю.Ісаєв, М.Гончаренко. Цей процес, на думку
дослідників, передбачає не ізольований розвиток психо-фізичних якостей особистості, а їх тісну взаємодію з духовним самовдосконаленням,
яке відбувається в органічній єдності всебічного і гармонійного розвитку
людини [1; 2].
Відповідно до цього, концептуальне положення формування валеологічної культури поряд з традиційним процесом навчання основам
здорового способу життя, навичкам психогігієни і вмінням надавати невідкладну допомогу в критичних ситуаціях, передбачає забезпечення
постійного накопичення знань про закономірності формування тілесного і
духовного здоров’я, освоєння в процесі валеологічного виховання інших
загальнолюдських цінностей духовного, морального та естетичного
спрямування[2].
У контексті проблеми, що розглядається, заслуговують на увагу
дослідження
В.Морозової,
О.Кондрат’єва,
В.Петрова,
О.Федика,
Л.Федотова, в яких зазначається, що організація інтелектуального вихо85

вання з метою формування валеологічного світогляду студентів має базуватися на одному з найважливіших методологічних принципів загальної
педагогіки – принципі єдності навчання і виховання, реалізація якого
передбачає органічну взаємодію всіх форм навчально-виховного процесу, включаючи обов’язкові учбові заняття(лекції, семінари, практичні
роботи), позааудиторну діяльність (оздоровчі, фізкультурно-оздоровчі,
спортивні заходи), а також самоосвіту і самовиховання студентів у галузі
валеології.
З огляду на зазначене, постає проблема формування валеологічної самосвідомості майбутніх учителів під час їхньої професійної підготовки. У вищій школі студенти повинні оволодівати валеологічними знаннями про фактори, що формують здоров’я людини, про принципи та елементи здорового образу життя, оволодівати навичками й уміннями самооцінки функціонального стану організму, а також оцінки здоров’я молодших
школярів. Саме під час навчання у вищому педагогічному навчальному
закладі, зауважує О. Степкіна, формується професійна спрямованість
особистості майбутнього педагога, відбувається оволодіння педагогічною
технікою і технологією, набуваються фундаментальні знання. Зважаючи
на це, необхідно допомогти студентам усвідомити цінність валеологічних
знань, відповідальність за здоров’я (своє і дітей), виробити професійні та
валеологічні ідеали [3].
Валеологічна освіта набуває особливої ваги під час підготовки
майбутніх учителів до формування здоров’язбережувальних навичок і
вмінь у школярів, яка повинна здійснюватись у межах таких напрямів,
як: філософія, психологія, педагогіка, культурологія, соціологія, гігієна,
екологія, безпека життєдіяльності та ін., оскільки встановлення зв’язків
між раніше роздробленими елементами в навчальному процесі педагогічного вищого навчального закладу і створення системи, що має властивості цілісності, єдності і сукупності дозволять на якісно новому рівні підійти до змісту та шляхів підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності.
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА В
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРЯ-ТЕРАПЕВТА
Мергель Т.В.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Резюме. У статті розглядається проблема додаткового навчання
студентів на студентському науковому гуртку та показано можливість
багатогранного впливу на формування лікаря як особистості, що матиме
велике значення для розвитку та розкриття індивідуального потенціалу
та підвищення якості майбутнього фахівця. Навчання в межах наукового
студентського гуртка дозволяє плідно реалізовувати навчальну, виховну
та розвиваючу функції педагогічного процесу, сприяє активному формуванню знань у студентів через самостійну роботу та колективне обговорення, розвиває інтелектуальні вміння, продуктивне і творче мислення, а
також дозволяє активно формувати професійні якості майбутніх лікарів.
Вступ. Реформа вищої медичної школи в Україні в рамках Болонської декларації, спрямована на створення загальноєвропейської конкурентоздатної системи освіти з єдиними вимогами і стандартами, світове
визнання дипломів, вільний вибір місця навчання та працевлаштування.
Перехід викладання від традиційної до кредитно-модульної системи організації навчального процесу вимагає не тільки суто організаційних
заходів, створення нової методичної бази, але й якісних змін усієї системи навчання. Для адекватної професійної підготовки лікаря загальної
практики-сімейної медицини необхідно застосовувати комплексний практично-орієнтовний навчально-методологічний підхід, який забезпечує
засвоєння студентами базових знань з терапії. Для студента –медика
важливо не лише осмислити та засвоїти інформацію, а й оволодіти способами її практичного застосування і необхідністю прийняття рішень. За
таких умов необхідно зменшити частку прямої подачі інформації та розширити застосування інтерактивних форм і методів роботи студентів під
керівництвом викладача, що особливо важливо для системи дистанційного навчання та повноцінної самостійної роботи «біля ліжка хворого». У
клініці переважна більшість студентів вперше бачать реальну загрозу від
терапевтичної патології та необхідність достатніх знань для надання
адекватної допомоги. Осмислення реальних подій є найкращою мотивацією до самоусвідомлення необхідності здобуття теоретичних знань і практичних навиків. Проте, на даному етапі отримання медичної освіти, студент не може самостійно не тільки працювати, а й знаходитись у клініці
без наставника. Неправильна поведінка з хворим або персоналом переважно призводить до небажаних конфліктів і негативних емоцій, що є
недопустимо на цьому етапі, коли у студента здійснюється самовизначення професійної спеціалізації. Допомогти студенту в ознайомленні з
терапевтичною клінікою та сприяти його науковій роботі, може студентський науковий гурток (СНГ). Об’єднання студентів, які добровільно
займаються науковою діяльністю у вигляді СНГ спрямоване на розширення їх наукового потенціалу та формування навичок науково-дослідної
діяльності у вільний від навчання час [1]. Участь студентів у СНГ сприяє
розвитку творчого мислення, поглибленню та закріпленню вже отриманих професійних знань, формуванню зацікавленості в науковій роботі та
наданню можливості самореалізації особистості як в творчому так і в
інтелектуальному напрямку [2]. Самостійна робота є невід’ємною складовою сучасного педагогічного процесу і не є особистою справою самого
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студента, а керується завданнями професорсько-викладацького колективу, що має особливе значення у зв’язку з впровадженням Болонського
процесу [1].
Основна частина. Проведення СНГ на кафедрі внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету є традиційним та викликає у студентів неабиякий інтерес, оскільки кафедра розміщена на базі обласного клінічного кардіологічного диспансеру, центральної міської клінічної лікарні та обласної
клінічної лікарні, які є надзвичайно показовими клінічними базами з
достатнім рівнем оснащення, що ефективно використовується при викладенні дисципліни внутрішньої медицини. На території лікувальних установ є можливість студентам ознайомитися з кабінетами ультразвукової
діагностики, ендоскопії, рентгенологічним відділенням з кабінетом рентгено-комп’ютерної діагностики, функціональної, біохімічної діагностики, а
також відділенням гемодіалізу.
Щорічно на студентському гуртку з терапії кафедри внутрішньої
медицини №2 та медсестринства займаються близько 80 студентів IV-VI
курсів, які виявляють бажання додатково підвищувати свій професійний
та інтелектуальний рівень. Це ініціативні, активні та допитливі студенти з
невичерпною енергією та великим потенціалом творчості. Терапевтичний
гурток має за мету не тільки продемонструвати та розібрати цікаві клінічні випадки захворювань, глибше розглянути заплановану тему, але й
дає можливість кожному бажаючому гуртківцю реалізувати свої можливості, розвинути клінічне мислення та підвищити свій рівень знань. Із такою метою активно застосовується залучення студентів до самостійної
роботи. Для виконання індивідуальної роботи гуртківців на початкових
зібраннях викладачами застосовуються диференційований підхід: встановлюється рівень набутої впродовж навчання інформаційної бази, знань
та технічних можливостей студента. За бажанням гуртківця передбачається його участь у науковій роботі, організації власних наукових, пошукових в літературі досліджень, з послідуючою публікацією особистих
наробок, а також з можливістю демонстрації отриманих результатів на
науково-практичних конференціях молодих вчених, студентів як в межах
вищого навчального закладу, де навчається, так і в межах українських та
закордонних медичних закладів. Менш ініціативні студенти мають можливість розвивати свої пізнавальні та ораторські здібності у підготовці та
демонстрації презентацій за рекомендованими керівником чи обраних за
власним переконанням тематиках, які матимуть поглиблене вивчення
певної проблеми. Окрім того, викладення цікавих клінічних випадків, які
традиційно демонструються на кожному засіданні, на перших зібраннях
проводять самі викладачі, а надалі ця можливість надається бажаючим
студентам. Такий підхід розвиває здібності молодого доповідача у більш
звичній обстановці, вчить послідовності та системності викладення інформації, сприяє розвитку інформаційної пошуковості особливо з інтернету,
а також навчає або вдосконалює техніку створення презентаційного
викладання матеріалу. Окрім вказаних найбільш поширених форм індивідуальної роботи, студенти-гуртківці можуть вносити пропозиції інших її
варіантів, як наприклад, організація присвячених до певної події, хвороби чи іншої проблеми флеш-мобів, просвітницьких акцій тощо. Сучасна
молодь характеризується більшою наполегливістю, цілеспрямованістю,
сміливістю, швидко опановує новітні інформаційні технології, тому запропоновані нові форми індивідуальної роботи можуть виноситися на обго88

ворення засідання гуртка і мати в подальшому перспективу нового напрямку.
Під час проведення засідань СНГ вагому увагу приділяють формуванню деонтологічних принципів майбутніх фахівців. Розглядаються не
тільки позитивні сторони поведінки лікаря, але й можливі близькі чи
віддалені негативні результати, за яких слід враховувати особливості
особистості пацієнта, сприйняття ним інформації, наданої всім медичним
персоналом. Важливо на прикладах демонструвати дію теплого, співчутливого слова на хвору людину як найціннішого фактору лікування хворого та віри в його одужання.
Формування поваги та любові до майбутньої професії повинне мати тверде підґрунтя, що поєднуватиме рішучість, толерантність, обізнаність, працьовитість, комунікабельність, уважність, чуйність, тактовність,
терпимість, великодушність, ввічливість, колегіальність, чесність, педантичність, наполегливість, витримку лікаря. У роботу студентського наукового гуртка повинні бути залучені всі викладачі кафедри, особливо ті,
які чергують у стаціонарі в ургентні дні. Студенти-гуртківці, згідно графіку чергувань, можуть не «самостійно», а з наставником освоювати знання і практичні навички з терапії та догляду за хворими терапевтичного
профілю. У формуванні майбутнього фахівця викладачам слід розвивати
співчуття та прививати їм відчуття обов’язку. Саме над формуванням
таких рис майбутнього лікаря проводиться робота викладачами ІФНМУ,
які викладають клінічні дисципліни, деонтологію та курують виробничою
практикою на різних курсах. Під час проведення засідань СНГ наголошується увага над необхідністю щоденного поповнення своїх знань, удосконалення власної майстерності, постійного примноження знань, невпинного самовдосконаленням. Отримавши диплом лікаря необхідно вчитися все життя.
Перспективним розділом роботи студентських наукових гуртків є
залучення гуртківців до організації та проведення семінарів-практикумів,
тренінгів та майстер-класів з терапії, на яких учасники можуть практикувати основні терапевтичні маніпуляції з фаховими коментарями наставника.
Висновок. Студентський науковий гурток є важливою частиною
навчального процесу у вищому медичному навчальному закладі, який
уможливлює активне виконання самостійної роботи студентами, сприяє
розвитку інтелектуального та наукового потенціалу, навчає та вдосконалює набуті теоретичні і практичні навички і має вагоме значення для
становлення особистості майбутнього фахівця.
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ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – №13 (224), Ч.І. – С 53-59.
Роль студентського наукового гуртка в професійній підготовці лікаряпедіатра // «Кредитно-модульна система організації навчального процесу
у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на
новому етапі»: / О.Г. Буряк, Д.Ю. Нечитайло, Н.І. Ковтюк [та ін.] // матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з між нар. Участю, 18-19
квіт. 2013 р., Ч.2.: тези допов. – Тернопіль. – С57-58.
Студентський науковий гурток – як допоміжна форма теоретичного та
практичногонавчання за кредитно-модульноюсистемоюосвіти / Л.О. Во-
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лошина, О.Ю. Оліник, Л.Д. Кушнір [та ін.] // Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні
технології: навч.-метод.конф., 18 квітня 2012 р.: тези доповідей – Чернівці. – С.24.

АВТОРСЬКИЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ»
Нечай І.В., Пивовар Н.М., Хілінська Т.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

На основі узагальнення наукового, практичного та власного досвіду пропонуємо проект здоров’язбереження для реалізації у середній
загальноосвітній школі.
Керівник проекту: керівник МО вчителів спортивно-оздоровчого
циклу.
Учасники проекту: вчителі, адміністрація школи, медичні працівники, соціальний педагог, практичний психолог.
Тип проекту: інформаційно-дослідницький, колективний.
Термін впровадження: 5 років.
«Добре
здоров’я, відчуття
повноти, невичерпності фізичних
сил
найважливіше
джерело
життєрадісного
світосприймання,
оптимізму, готовності подолати
будь-які труднощі».
В.А. Сухомлинський
Актуальність проекту. Лише здорові діти у змозі належним чином засвоювати отримані знання і в майбутньому здатні займатися продуктивно-корисною працею. Проблема збереження здоров’я дітей є пріоритетною національною проблемою. У школі потрібно створити умови для
здорового способу життя кожної дитини
Мета проекту: розвиток діяльності, спрямованої на формування
здорового способу життя учасників освітнього процесу.
Завдання:
1. Формувати в учнів та їх батьків потребу до здорового способу
життя.
2. Створити здорове і безпечне середовище.
3. Удосконалювати матеріально-технічну базу для фізичного розвитку та виховання.
4. Покращити психологічну підтримку школярів, медичне обслуговування, здійснювати профілактику девіантних форм поведінки.
5. Підвищити рухову активність учнів.
6. Організувати діяльність освітнього закладу з використанням
здоров’язберігаючих технологій.
Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного і соціального
благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних дефектів.
Здоровий спосіб життя передбачає:
сприятливе соціальне оточення;
духовно-моральне благополуччя;
оптимальний руховий режим;
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загартовування організму;
раціональне харчування;
особиста гігієна;
відмова від шкідливих пристрастей;
позитивні емоції.
Основні напрямки роботи:
упровадження в практику здоров’язберігаючих технологій;
удосконалення здоров’язберігаючої інфраструктури школи;
раціональна організація навчального процесу;
фізкультурно-оздоровча робота;
просвітницько-виховна робота;
профілактика і динамічні спостереження за станом здоров’я.
Здоров’язберігаюча діяльність школи:
диспансеризація;
профілактичні щеплення;
просвітницько-виховна робота;
профілактика і динамічні спостереження за станом здоров’я;
фізкультурно-оздоровча робота
дні і тижні здоров’я;
спортивні шкільні свята;
бесіди про здоров’я з учнями;
бесіди про здоров’я з батьками.
План заходів щодо реалізації проекту «Школа здорового
способу життя»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Зміст

Хто відповідає

Розробка концепції «Школи сприяння здоров’я»

Педагогічний колектив
Медичні працівники
Практичний
психолог

Моніторинг стану здоров’я учнів і вчителів
Психодіагностика інтелектуального, духовного та психічного розвитку учнів
Забезпечення необхідної нормативно-правової та матеріальної бази
Пропаганда здорового способу життя серед учнів,
учителів, батьків
Забезпечення науково-методичної основи спецкурсів
«Життя без гачка», «Школа проти СНІДу», ОБЖ
Розробка матеріалів семінару «Формування в учнів
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя»
Скласти план розвитку та реалізації інноваційного
проекту «Бути сучасним, значить –здоровим» .
Доповнити Статут школи розділом «Організація оздоровчо-освітнього процесу»
Створити координаційну раду з питань збереження
здоров’я учнів
Розробити власну модель «Школи сприяння здоров’ю»
Здійснити анкетування учнів та батьків з метою вивчення здатності їх до впровадження шкільних оздоровчих
програм
Впровадити індивідуальні паспорти здоров’я на кожного
учня
Створити та оформити кабінет здоров’я, згідно сучасних
вимог (тренінговий клас).
Облаштувати дитячий спортивний майданчик.
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Адміністрація
Вчителі
Заступник директора
Вчитель основ здоров’я
Заступник директора
Заступник директора
Адміністрація
Заступник директора
Практичний психолог
Класні керівники
Вчитель основ здоров’я
Вчитель фізичної
культури

16
17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

33
34

Організація роботи гуртків, спортивних секцій.
Охопити гарячим раціональним харчуванням всіх школярів та вихованців .
Покращити питний режим школярів (встановити фонтанчик питної води).
Забезпечити школу протипожежними засобами.
Систематично проводити профілактичні заходи проти
інфекційних захворювань: вологе прибирання хлорним
вапном і постійний нагляд за здоров’ям дітей.
Провести декаду здорового способу життя, тиждень
здоров’я, тиждень фізкультури та спорту, Олімпійський
тиждень.
Здійснити моніторингове дослідження рівня здоров’я,
фізичного та психічного розвитку учнів
Розробити модель здоров’язбережного уроку
Розробити модель здоров’язбережного уроку
Розробити заходи щодо реалізації шкільної цільової
програми «Бути сучасним, значить – здоровим»
Спланувати роботу шкільних предметних МО у напрямі
реалізації шкільної цільової програми
Ввести у початковій школі «Сольові мішечки»
Організувати роботу творчої групи для вчителів «Інтеграція знань про здоров’я, здоровий спосіб життя людини як засіб формування світогляду учнів»
Створити шкільний інформаційно-освітній центр
Організувати конкурс серед учителів на кращий виховний захід, що пропагує здоровий спосіб життя
Впроваджувати нетрадиційні форми і методи роботи на
уроках основ здоров’я, біології, фізичного виховання
Розробити методичні збірники:
Уроки здоров’я.
Формування здорового способу життя у дітей і підлітків
в процесі викладання основ наук.
Створення моделі «Школи здоров’я»
Проводити День здоров’я
Створити кабінет психологічного розвантаження

Вчителі-предметники
Адміністрація
Адміністрація
Адміністрація
Медичні працівники,
технічний персонал
Учителі, класні керівники
Заступник директора
Заступник директора
Заступник директора
Заступник директора
Заступники директора
Класні керівники
1-4 кл.
Заступник директора
Заступник директора
Заступник директора,
класні керівники
Вчителі-предметники

Заступник директора

Учитель фізичної
культури
Адміністрація

Очікувані результати проекту:
підвищення пріоритету здорового способу життя;
підвищення мотивації до рухової активності, здорового способу
життя;
підвищення функціональних можливостей організму учнів;
зростання фізичного розвитку і фізичної підготовки школярів;
підвищення професійної компетенції та зацікавленості педагогів у збереженні та зміцненні здоров’я школярів;
підтримка батьками діяльності школи з виховання здорових
дітей.
Методи контролю:
моніторинг стану здоров’я учнів та морально-психологічного
клімату в школі;
збір статистики про динаміку розвитку мотивації до навчання;
звіт на засіданнях методичної ради школи;
відвідування та взаємовідвідування уроків, що проводяться з
ЗСЖ;
вивчення та аналіз досвіду роботи педагогів, які працюють за
здоров’язберігаючими технологіями;
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створення
методичної
скарбнички
з
проблеми
здоров’язбереження;
контроль за організацією навчального процесу, розподілом
навчального навантаження, обсягом домашніх завдань, позашкільної освітньої діяльністю учнів;
анкетування батьків та учнів.

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО АКТИВНИХ ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ
Павловська К.І., Согоконь О.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Сучасна молодь вкрай неграмотна в питанні здорового способу
життя. Наркоманія, паління, вживання алкоголю, токсикоманія – часто це
вбачається кращим дозвіллям серед певної частини юнаків та дівчат.
На жаль, питання, пов'язані з мотивацією студентської молоді до
занять фізичними вправами, не зважаючи на спроби їхнього практичного
вирішення, залишаються недостатньо розробленими з наукової точки
зору. По-перше, в сучасній психології немає єдності в розумінні суті цього явища. По-друге, в людському житті поняття «мотив» загубилося в тіні
інших категорій: воля, цілеспрямованість, рішучість та ін. [2]. Тим часом
у сучасному житті роль мотиваційних, спонукальних засад виявляється
все більш яскраво. Дослідниками було відмічено, що успішність діяльності багато в чому визначається характером спонукання до неї мотивом,
тобто тим, що підштовхує людину до здійснення тієї чи іншої дії.
Рухова активність людини у вигляді різних форм «м'язової діяльності» (праця, фізичні вправи, гімнастичні, спортивно-прикладні, ігрові)
відіграє у житті важливу роль. Рухи стимулюють ріст і розвиток людини,
а особливо в 15-18 років, коли фізичний розвиток характеризується
подальшими анатомо-фізіологічними змінами. У цей період закінчується
видозмінення організму у зв'язку зі статевим дозріванням, яке розпочалося в підлітковому віці, йде завершення етапу фізичного розвитку
індивіда. Розвивається репродуктивна і творча уява, посилюються самоконтроль, реалістичність у співвідношенні образів уяви, особливо мрій із
дійсністю, своїми можливостями. Природа з великим запасом заклала
резерви здоров'я в кожному організмі, але цей спадковий матеріал
зберігається доти, доки ним правильно користуватися. Без тренувань ці
резерви згасають. Потрібно формувати свідомість молодої людини, стимулювати захисні сили організму засобами фізичної культури [3]. Обмаль
молоді цікавиться фізичною культурою, натомість досить поширені
шкідливі звички, як тютюнокуріння, вживання алкогольних напоїв,
наркотиків.
Природа з великим запасом заклала резерви здоров'я в кожному
організмі, але цей спадковий матеріал зберігається доти, доки ним правильно користуватися. Без тренувань ці резерви згасають. Потрібно
формувати свідомість молодої людини, стимулювати захисні сили організму засобами фізичної культури [3]. Обмаль молоді цікавиться фізичною культурою, натомість досить поширені шкідливі звички, як тютюнокуріння, вживання алкогольних напоїв, наркотиків.
Для вирішення більшості завдань, що стоять перед фізичним вихо93

ванням мають велике значення самостійні заняття студентів фізичними
вправами у поза аудиторний час [2]. Але практика й дослідження показують, що більшість молоді мають зневажливе ставлення до таких занять.
Для того, щоб залучити студентів до занять фізичними вправами у поза
аудиторний час, треба навчити студентів поважати свій фізичний стан,
своє здоров'я, яке є показником фізичної культури людини.
Дослідження показують, що в кращому випадку більшість студентів приділяють увагу фізичним вправам лише до 4-х годин на
тиждень, займаючись тільки в межах обов'язкових навчальних занять із
фізичного виховання. Велике значення у фізичному вихованні мають
методи переконання (роз'яснення) і позитивного прикладу. З їхньою
допомогою роз'яснюється значення фізичних вправ у розвитку людини,
їхні психологічні основи, а також техніка виконання. Приклади з життя
видатних людей, відомих спортсменів, а також тих, хто вчиться краще
вчителів, служать предметом наслідування для учнів у процесі занять
фізичною культурою [4].
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що для залучення фізично пасивних людей до занять фізичними вправами використовувалися такі шляхи:
агітаційно-пропагандистська робота;
зміна звичного устрою життя;
важливий ритм, організованість занять;
залучення до організаторської діяльності в системі фізичної
культури.
Отже, формування мотивації до занять фізичними вправами та
здорового способу життя в студентів вимагає зусиль. Оскільки ефект цих
зусиль проектується на майбутнє, і не кожна молода людина може вирішити це завдання самостійно, необхідна спрямованість системи вузівського виховання й освіти на формування в студентів мотивації до занять
фізичними вправами та культури здоров'я.
Література
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ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА «ЗАКАЗНИК «ПЕРВОЗВАНІВСЬКИЙ» –
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Попельнюх В.В., Демочко В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Здоров’я людини – це цілісне, системне явище. Світова наука зараховує проблему здоров’я, в широкому розумінні цього поняття, до кола
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глобальних проблем. На жаль, сучасна медицина займається не здоров'ям, а хворобами, не профілактикою, а лікуванням. Тому, пріоритетним
напрямком роботи школи повинно стати виховання здорової особистості
школяра щляхом упровадження здоров’язміцнюючих та здоров'язберігаючих освітньо-виховних технологій [2]. Певне місце серед них займають
екологічні здоров'язберігаючі технології, які спрямовані на виховання у
школярів любові до природи, залучення їх до дослідної діяльності у сфері
екології та сприяють зміцненню духовно-етичного здоров'я учнів [4].
Дієвим засобом даної технології є екологічна стежка «Заказник
«Первозванівський», яка допомагає формувати здоров’язберігаючу компетентність учнів та є складовою здоров’язберігаючого середовища для
школярів. Стежка є «кабінетом біології в природі», який забезпечує умови
для виконання системи завдань зі здоров’язбереження учнів у природному оточенні, під час комплексних екологічних екскурсій, польових практикумів, походів, що виступають формами організації навчальновиховного процесу у школі [5].
Екологічна стежка створена в 2013 році. Її загальна протяжність –
2,5 км. На маршруті є вісім зупинок: «Екостежка», «Яр», «Джерело»,
«Ліс та його мешканці», «Зупинка відпочинку», «Степові схили», «Первоцвіти», «Прісна водойма». Екостежка створена так, що повертається до
початку, зробивши коло. На кожній зупинці є своє обладнання, що включає інформаційні щити, таблички, зону відпочинку, екологічні знаки.
Кожна зупинка екостежки дає учням валеологічні та екологічні
знання, багатий матеріал для пошукової та дослідницької роботи. Відбувається поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів із практичною діяльністю учнів.
На зупинці «Первоцвіти» учні не тільки спостерігають кольорову
гаму живого, але й сприймають осмислено його запах, музику звуків,
холод роси, тепло землі. Діти вивчають лікувальні властивості лікарських
рослин, їх застосування у народній медицині [1].
Зупинка «Яр» дає можливість легко сприймати дітьми багато різних абстрактних понять глобальних масштабів (наприклад, ерозія грунтів), які досить важко уявити в об'ємі чотирьох стін класної кімнати. Стає
доступним застереження щодо необхідності охорони довкілля.
На зупинці «Ліс і його мешканці» є можливість запропонувати учням перевтілитися у якусь рослину чи тварину, тобто зайняти іншу нішу
життя на планеті (метод імаготерапія). Це сприяє розвитку уяви, емоцій,
відповідального ставлення до всього живого, чим активізується пізнавальна активність і формується психічне і духовне здоров’я школярів [6].
На екологічній стежині ефективно діє оздоровчий момент, рекреаційний фактор. Вільний мовний обмін думками активізує мислення учня
природним способом. Тому, ставлення до довкілля в різних за формою
мислення дітей формується правильне. Досить швидко школярі починають розуміти умовність багатьох понять, таких як «шкідливі», «корисні»
організми й одночасно реальність різних екологічних факторів та адаптацій до них організмів.
Сьогодні школа – на новому етапі розвитку, етапі створення школи сприяння здоров'ю, яка надасть можливість сформувати здоров'язберігаюче середовище. Є переконання, що екологічне виховання, особливо
на природно-заповідних територіях – це виховання дбайливого ставлення як до «здоров’я» довкілля, так до власного здоров'я людини, прагнення до фізичної досконалості та здорового способу життя [3].
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ШКОЛЯРІВ.
Рибалка О.Я.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Україна активно сприйняла світові тенденції щодо поліпшення стану здоров’я населення через освіту. Сучасна школа повинна сприяти
вихованню в учнів звичок, а потім і потреб до здорового і безпечного
життя,формування навичок прийняття самостійних рішень, стосовно
підтримки та зміцнення свого здоров’я, валеологічної культури, що є
невід’ємною ланкою соціалізації – розвитку здорової, гармонійно розвиненої індивідуальності, високодуховної творчої особистості.
Сучасна школа виконує не тільки традиційні освітні функції, але й
дає орієнтири на соціальні ідеали. Це вимагає якісно нового підходу до
організації навчально-виховного процесу в галузі валеологічної освіти.
Парадоксальна ситуація склалася у педагогічному процесі: начебто і дбаємо про здоров’я школярів, постійно приділяємо увагу цьому питанню, але в результаті відслідковуємо катастрофічне його погіршення.
У школі слід навчати дітей піклуватися про своє здоров’я, формувати валеологічну культуру. При цьому важлива роль належить учителю.
Система освіти будь-яких форм навчання повинна зберегти здоров’я
учнів. Тому що першочерговим завданням навчального закладу має бути
високий рівень здоров’я школярів, а за ним, відповідно, і високий рівень
знань.
На сьогодні, основними чинниками ризику для здоров’я школярів є
наступні: несформована мотивація на введення здорового способу життя; низький рівень валеологічної культури; гіподинамія; незбалансоване
харчування;
перевантаження
навчальною
роботою;
захоплення
комп’ютером; шкідливі звички; негативні емоції; соціальні чинники.
Медико-психолого-педагогічна практика засвідчує, що більшість
дітей у процесі навчально-пізнавальної діяльності перебуває у стані хронічної втоми, яка є основою нервово-психічного виснаження. За результатами досліджень встановлено, що педагогічні помилки або неправильні
педагогічні технології призводять до дидактогенних чи невротичних по96

рушень, які негативно позначаються на психосоматичному здоров’ї учнів.
Формування культури здоров’я дітей та молоді, його збереження
та зміцнення набуває нині особливої ваги, тому що нехтування ним на
ранніх етапах розвитку організму людини досить швидко обертається
важкими хворобами, скороченням тривалості життя, втратою працездатності, що згубно впливає на економічний, духовний стан суспільства,
загрожує національній безпеці держави [3].
Проблемі формування здорового способу життя, культури здоров’я
дітей та молоді у своїх працях приділяли увагу такі вчені: Ю. Андреєв,
І. Брехман, В. Горащук, М. Гончаренко, М. Гриньова, С. Кириленко,
Л. Попова, Г. Кривошеєва, В. Кабаєва, С. Страшко та багато інших.
В основі формування у школярів валеологічної культури лежить
позитивна мотивація на здоровий спосіб життя. Базові знання про своє
здоров’я вони отримують на уроках основ здоров’я, фізичної культури,
біології. Але необхідно, щоб кожен урок був здоров’язбережним і через
зміст усіх шкільних предметів формувати в школярів валеологічну культуру.
Системотвірним принципом здоров'язберігаючої педагогіки повинен бути 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.
Здоров’язберігаючі технології інтегрують всі напрямки роботи навчального закладу по зміцненню і збереженню здоров’я учнів: раціональну організацію навчального процесу і рухової активності у відповідності з санітарними вимогами і гігієнічними нормами; організацію харчування; комплексний педагогічний вплив з метою орієнтації учнів на цінність
індивідуального здоров’я як основи активної життєдіяльності.
Для стійкого оздоровлення школяра необхідно створити такі умови, за яких організм як система, здатна до саморегулювання і самовідновлення, самостійно зможе нормалізувати функції органів та систем, активізувати імунну систему і таким чином подолати вплив шкідливих чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.
Здоров’я є складним динамічним процесом, який тісно пов'язаний
зі способом життя, від якого залежить 50% здоров’я. Брак рухової активності, нераціональне харчування, шкідливі звички, зайва вага, несприятливі екологічні чинники змушують організм усе більше і більше задіювати
адаптаційно-компенсаторні механізми, витрачаючи при цьому життєві
сили. Недотримання правил і норм здорового способу життя призводить
до виникнення різноманітних порушень життєдіяльності організму, які в
подальшому призводять до хвороб.
Для збереження і зміцнення здоров’я учнів, формування валеологічної культури, необхідний валеологічний супровід навчально-виховного
процесу, який включає: створення сприятливого психологічного мікроклімату в школі, фізкультпаузи і фізкультхвилинки, релаксаційні паузи,
використання сольових мішечків, оздоровчу паузу на великій перерві,
виконання правил з техніки безпеки, бесіди з питань збереження та
зміцнення здоров’я.
Рухова активність – один з найважливіших чинників здоров’я. Малорухливий спосіб життя негативно впливає на здоров’я школяра: зменшується маса клітин, потужність їх функціонування, засвоєння харчових
речовин, газообмін та ін. Рух – важливий фактор розвитку організму.
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Тому необхідно на кожному уроці проводити фізкультхвилинки, стимулювати школярів до щоденної ранкової фіззарядки, участі в різноманітних
спортивних секціях.
Важливим фактором зміцнення здоров’я школяра є збалансоване
харчування. На сьогодні вченими вже з’ясовано, що виникнення і розвиток серцево-судинних захворювань і злоякісних пухлин значною мірою
зумовлено неякісним харчуванням. Тому необхідно привчати дитину до
режиму харчування, вживання якісної і корисної їжі, відмови «від швидкої їжі», яка на сьогодні дуже популярна серед учнівської молоді.
Для підвищення захисних сил організму необхідно навчити школяра загартовувати свій організм. Методика загартовування вимагає
дотримання чотирьох основних правил, які засновані на фізіологічних
закономірностях: індивідуальному підході, поступовому збільшенні загартовуючого чинника, систематичності і безперервності проведення загартовуючи процедур, різноманітності засобів загартовування.
Дотримання правил особистої гігієни та режиму дня відіграють
значну роль у збереженні здоров’я школярів. Тут важлива роль сім’ї, де
закладаються основи ставлення до здоров’я, його збереження та зміцнення.
Потужнім чинником, який впливає на здоров’я є психоемоційна активність. Емоції необхідні людині, оскільки вони впливають на її самопочуття та функціональний стан. Дефіцит емоцій знижує активність центральної нервової системи і стає причиною зниження розумової працездатності [2].
Однією з важливих складових збереження психофізичного здоров’я учнів є відстеження психоемоційного стану тривожності та самопочуття. Стан тривожності та рівень самооцінки вчителі повинні враховувати у своїй роботі. Значну роль у цьому повинна відігравати психологічна
служба.
Важливе значення у формуванні валеологічної культури має і екологічна освіта та виховання учнівської молоді. Оскільки від стану навколишнього середовища залежить 20% здоров’я людини. Учні мають усвідомити, що його стан і якість значною мірою впливають на здоров’я та
життєдіяльність кожної людини, з одного боку, а з іншого, здоров’я людини є основним критерієм оцінювання якості довкілля[1].
Сучасні підлітки та молодь виховуються в складній соціальноекономічній ситуації. Значний вплив на формування світогляду і статевої
поведінки молоді мають ЗМІ, які заохочують молодь, а особливо підлітків, до шкідливих звичок, відзначається негативний вплив порнографії у
багатьох інформаційних полях, в тому числі пропаганда сексуального
насильства.
Для збереження здоров’я школяра необхідно формувати культуру
статевої поведінки. Програми різних предметів мають великі можливості
для морально-статевого виховання школярів, для формування культури
міжстатевих відносин. За даними проведеного нами анкетування цими
питаннями, як правило, займаються вчителі біології або класні керівники,
інші вчителі-предметники ці важливі аспекти залишають поза увагою. В
деяких школах роботу по статевому вихованню перекладають на практичного психолога. В умовах сучасної школи не можна покладатися лише
на практичних психологів (яких бракує в міських школах, а в сільських їх
взагалі немає) та інших кваліфікованих спеціалістів. Тому варто орієнтуватися на класних керівників та учителів-предметників, відповідно готу98

ючи їх до виховної діяльності із проблем статевого виховання та формування культури статевої поведінки сучасної молоді.
Під час вивчення предметів природничо-біологічного циклу завжди є можливість розглянути матеріал, що сприяє вихованню у школярів
статевої культури. Статевий процес має розглядатися як загальнобіологічне явище, притаманне більшості живих організмів. Тому необхідним є
системний підхід щодо підготовки учнів із цього питання, починаючи з
курсу ботаніки.
Формування валеологічної культури школяра неможливе без профілактики шкідливих звичок, особливо актуальної в підлітковий період.
Вживання алкоголю і тютюнопаління стало майже сенсом життя серед
значної частини підлітків і молоді. Нікотин, що його містить цигарковий
дим, негативно діє на дихальну, серцево-судинну та репродуктивну систему. Особливо шкідлива його дія на підлітковий організм через різні
ураження внутрішніх органів[ 3].
Для формування культури здоров’я учнівської молоді значну роль
відіграють гуртки (напр. «Секрети здоров’я», «Нехворійко», «Дівочі секрети» та ін.) створені за інтересами учнів, які розширюють знання учнів
про заходи збереження і зміцнення здоров’я.
Значну роль у формуванні валеологічної культури школярів відіграє шкільна медична служба, яка проводить заходи по профілактиці
простудних і інфекційних хвороб та шкідливих звичок, вакцинацію, профілактичні огляди.
Проведення роботи школи у напрямі формування валеологічної
культури – це упровадження нових видів діяльності, реально спланований і керований процес, який потребує співпраці всіх вчителівпредметників, класних керівників, психологів та шкільних медичних
працівників.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Сінельник В., Філенко В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Annotation. In this article is described the state of health of modern
youth and a requirement is grounded in application of health saver
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technologies in establishments of education. Also examined the types of
health saver technologies.
Keywords: young people, health, healthy way of life, health saver
technologies.
Анотація.У цій статті зображується стан здоров’я сучасної молоді
та обґрунтовується потреба в застосуванні здоров’язберігаючих технологій в закладах освіти. Окрім того, розглядаються типи здоров’язберігаючих технологій.
Ключові слова: молодь, здоров’я,здоровий спосіб життя, здоров’язберічаючі технології.
Завдання дослідження:
1. Описати стан здоров’я сучасної молоді.
2. Довести актуальність використання здоров’язберігаючих технологій в процесі навчання молоді.
Актуальність. 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. Держава сприяє розвитку
закладів охорони здоров'я усіх форм власності.
Порядок створення, припинення закладів охорони здоров'я, особливості діяльності та класифікація закладів визначаються законом.
Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров'я формується з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні,
необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Існуюча мережа таких закладів
не може бути скорочена.
У світовому масштабі охороною здоров’я займається Всесвітня організація охорони здоровья (ВООЗ). В Україні державним органом, що
опікується здоров’ям громадян є Міністерство охорони здоров’я України.
Здоров’я населення є національним багатством, важливою передумовою
розвитку суспільства. Проблема збереження здоров’я населення є однією
з найактуальніших у сучасному світі. Належний стан здоров’я допомагає
людині плідно навчатись, повноцінно працювати, займатись спортом,
робити свої внески в різні галузі науки. Порушення у сфері здоров’я
значно позначається на нашому благополуччі, як окремих індивідуальної
особистості, так і всієї країни в цілому. Безліч фактів говорять про те, що
участь людини в освітньому процесі є досить виснажливим, що може
призвести як наслідок до погіршення стану здоров’я. Тому досить актуальним є застосуванні здоровя’зберігаючих технологій у ВНЗ.
Фізичне здоров'я - це стан фізичного, духовногой соціального благополуччя, найважливіша складова частина будь-якого успіху. Це важлива характеристика продуктивних сил, це суспільне надбання, що має
матеріальну й духовну цінність. Одним з головних способів збереження
здоров'я, фізичної активності, оптимального психофізичного стану психофізичного стану студентської молоді є ведення здорового способу життя.
Здоров’я визнається основаним благом на загальнодержавному рівні. В 3 статті Конституції України проголошено: «Здоров’я людини, як і її
життя, особиста честь, гідність, недоторканість та безпека, визначене
найвищою соціальною цінністю».
Всі знаю, що саме молодь володіє творчим потенціалом, завдяки
якому в майбутньому буде розвиватись Україна. Та разом з тим є очевид100

ною залежність ефективності використання цього потенціалу від рівня
здоров’я молодого покоління, від його способу життя. Як здоров’я населення відображує минуле та сьогодення країни, так само її перспектива
безпосередньо залежить від здоров’я молоді.
Нажаль, особистісна роль молодих людей у підтриманні та зміцненні свого здоров'я практично зведена до мінімуму. Поступово формується зовсім не обґрунтована впевненість у тому, що здоров'я гарантоване саме по собі молодим віком, що будь-які навантаження, грубі порушення харчування, режим праці, відпочинку, стрес, гіподинамія, інші
фактори ризику молодий організм спроможний подолати самостійно.
Аналіз різних досліджень, відображених у статистичних звітах,
свідчить про негативні тенденції, які характеризують стан здоров'я молоді. Упродовж останніх десяти років серед молоді відбулося підвищення
рівня захворюваності й поширеності хвороб за всіма їх класами. Значного
поширення набули соціально зумовлені хвороби.
Головним чинником, що найбільше зумовлює стан здоров’я, є спосіб життя (шкідливий), який веде молодь. Здорового способу життя дотримуються небагато юнаків і дівчат (69%)У структурі здорового способу
життя учнів сучасних українських шкіл потрібно поєднувати всі сторони
матеріально-побутового,природного,соціокультурного й духовного буття
людини .Метою формування здорового способу життя є вдосконаленням
умов життя та життедіяльності на основі валеологічного навчання й виховання,що означає вивчення власного організму,освоєння гігієнічних
навичок,знання чинників ризику та вміння реалізувати на практиці весь
комплекс засобів і методів забезпечення здорового способу життя.Доведено, що формування здорового способу життя є набагато ефективнішою й економічно доцільнішою стратегією, ніж постійне збільшення
витрат на лікування наслідків нездорового способу життя.Тому необхідним є використання здоровязберігаючих технологій в вищих навчальних
закладах.
Здоров’язбереження являє собою процес, в основі якого покладене фізичне виїховання, тобто фізкультурно-оздоровча діяльність, яка в
свою чергу повинна бути мотивованою.
За даними одного з досліджень серед молоді з вивчення початкового вихідного відношення, ставлення до здоров’я, було встановлено, що
більшість студентів (82%) включають здоров'я до складу п'яти головних
цінностей, проте цінність здоров'я часто носить інструментальний характер, вдачу. Пасивна позиція по відношенню до направлень здоров'я
(59,3% випадків) переважає над активною (40,7% випадків), усвідомленість ставлення до здоров'я розвинена в недостатній мірі у біля 85,3% , а
основні поняття проблем збереження, зберігання й зміцнення здоров'я
представлені на рівні банальних життєвих уявлень. Виходячи з приведених результатів, був зроблений висновок про не сформованість у майбутньої молоді ціннісного відношення, ставлення до здоров'я.
Зважаючи на досить низький рівень мотивації здоров’язбереження
у молоді також доцільною є пропаганда здорового способу життя. Виявлено, що рівень мотивації окремої особистості впливає на стан її здоров’я. В студентів, які не розуміли важливості фізичного виховання для
здоров’язбереження і не займалися самостійно фізкультурно-оздоровчою
діяльністю, було зафіксовано більш високу частоту бактеріальних інфекцій порівняно з тими, рівень фізичної підготовки яких становить вище
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ров’язбереження.
Стан фізичного та психічного здоров’я визначається дозвіллям молоді. Вільний час українська молодь проводить здебільшого на природі
(47%). Популярними є й розважальні види дозвілля, які потребують
матеріальних витрат клуби, кафе, кінотеатри (близько 30%). Третина
присвячує вільні хвилини своєму хобі. На вибір виду дозвілля впливають
рівень освіти і матеріального благополуччя, тип поселення і регіон проживання, стать і вид зайнятості.Тому гостро відчувається потреба в залученні молоді до занять фізичною культурою та впровадження здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах.
Світова наука передбачає 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 є
невід`ємними одна від одної, вони тісно взаємопов`язаніі саме разом,у
сукупності, визначають стан здоров`я людини. Тому здоров’язберігаючі
технології складають собою цілу систему технологій, які спрямовані на
всі сфери здоров’я.
Можна виокремити такі типи здоров’язберігаючих технологій:
оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я, підвищення потенціалу (ресурсів)
здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія;
здоров’язбережувальні – технології, що створюють безпечні
умови для перебування, навчання та праці та ті, що вирішують
завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень індивідуальним можливостям;
виховання культури здоров’я – виховання в студентів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я,
формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я;
технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами. З метою формування в студентів не тільки знань, але і вмінь та навичок ведення здорового способу
життя використовують спеціальні курси на відповідну тематику.
Відповідно завдання здоров’язберігаючих технологій передбачають створення умов для підтримки стану здоров’я, вироблення позитивного ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих як пріоритетної
цінності, формування мотиваційно-ціннісних установок для повної реалізації свого фізичного, психічного, духовного потенціалу, засвоєння знань
про сутність здоров’я і здорового способу життя, розвиток умінь і навичок щодо самостійної оцінки свого здоров’я, виховання відповідальності
за вибраний стиль поведінки щодо власного здоров’я. Вирішення цих
завдань слугуватиме формуванню відповідних компетенцій у студентів та
виникненню дій, спрямованих на ведення здорового способу життя.
Висновки. Отже,здоров`я людини- це одне з центральних проблем сучасності.Воно -вічна, незмінна цінність людини і суспільства,одне
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з найважливіших соціальних благ,що потребує охорони та підтримки.
Щодо створення здоров’язберігючого середовища у вищих навчальних закладах,то воно є надзвичайно актуальним в сучасному світі,особливо важливою є спрямованість на розвиток духовної та фізичної
сфер життя.
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МОЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ДЖЕРЕЛ
ЕНЕРГІЇ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ
Шестидесятна О.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

В сучасних умовах обмеженості та вичерпності всіх видів ресурсів
включаючи енергетичні, досить актуальною є проблематика пошуку альтернативних енергетичних ресурсів та розробка ефективних методів їх
застосування. До нових форм первинної енергії в першу чергу відносяться: сонячна, припливна, атомна, енергія вітру і хвиль. На відміну від
викопних паливних ресурсів ці форми енергії не обмежені геологічно
накопиченими запасами (якщо атомну енергію розглядати разом з термоядерною). Це означає, що їх використання і споживання не веде до неминучого вичерпання запасів. Однією з найперспективніших форм альтернативної енергії є геотермальна [4].
Її локалізація та утворення пов’язані з підземними водами. Курс 8го класу «Географія України», відповідно до програми, передбачає вивчення підземних вод України у темі «Води суходолу і водні ресурси»
розділу «Природні умови і ресурси України». Зокрема, звертається увага
на залягання різних типів підземних вод на території України, визначаються основні артезіанські басейни та рівень забезпеченості нашої держави водними ресурсами. У темі «Паливна промисловість та електроенергетика» розділу «Господарство України» вивчається використання альтернативних джерел енергії, перспективні райони їх видобутку та вплив
на довкілля [5].
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Отже, у шкільній географічній освіті України змістово-методичні
аспекти вивчення геотермальної енергії в контексті підземних вод ще не
набули належного рівня розвитку, тому дана тема є досить актуальною
для розгляду. Насамперед в змісті шкільного курсу фізичної географії
України слід наголосити, що наша країна має значний потенціал геотермальної енергії і її використання дозволяє заощадити біля 10 млрд.
м3 природного газу.
У регіональному розділі розглядуваної навчальної дисципліни доцільно повідомити про найбільш придатні для використання геотермальної енергії регіони України. Найперспективнішим для видобутку високопотенційних енергоресурсів є Карпатський геотермічний район, який
характеризується високим геотермічним градієнтом і відповідно високими
температурами гірських порід порівняно з іншими регіонами України.
Температура порід в свердловинах, пробурених в Карпатах, на глибині 4
км. сягає 210˚С. Необхідні температури теплоносія для геотермальних
електростанцій знаходяться на значно менших глибинах (на 1 – 1,5 км.),
ніж у інших сприятливих місцях [3].
Перспективним районом для розвитку геотермальної енергетики є
Крим. Глибини пробурених свердловин тут невеликі: до 2000 м; температура термальних вод на гирлі 50 – 70˚С, їх мінералізація – 20 – 70 г/л.
На теперішній час низькопотенційні геотермальні енергоресурси Криму
використовуються для теплопостачання.
Третім перспективним районом для розвитку геотермальної енергетики є Дніпрово-Донецька западина, що включає в себе області: Чернігівську, Полтавську, Харківську, Луганську та інші. Цей регіон одночасно
є крупним споживачем теплової та електричної енергії . Пріоритетними
районами першочергового освоєння геотермальних ресурсів є Керченський півострів (АР Крим), Львівська та Закарпатська області, окремі родовища в Харківській, Полтавській та Донецькій областях [1].
У курсі «Соціально-економічна географія України» можна зазначати про механізми використання геотермальної енергії [5]. Виходячи з
технічних можливостей геотермальних ТЕС та обмежень з екологічних та
економічних причин, розвиток геотермальної енергетики вважається
оптимальним за такими пріоритетними напрямками:
створення достатньо великих геотермальних ТЕС на базі високотемпературних геотермальних родовищ з температурою
більше 150оС та одиничною потужністю блоків 10-50 МВт;
розвиток мережі малих геотермальних ТЕС з одиничною потужністю 50-5000 кВт;
створення комбінованих електростанцій з використанням як
тепла термальних вод, так і тепла, отриманого унаслідок спалювання органічних видів палива;
створення комбінованих електротехнічних вузлів для отримання електроенергії, тепла й цінних компонентів, які розташовуються в геотермальних теплоносіях [2].
Необхідно визначити переваги та недоліки геотермальної енергетики під час викладення матеріалу. До переваг можна віднести низьку
вартість видобутку, незначні затрати на експлуатацію та позитивний
екологічний ефект так як 1км3 граніту здатний вивільняти енергію, що
дорівнює кількості енергії отриманої із 40 млн. т. нафти. Щодо недоліків
то основним є низька термодинамічна якість.
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РОЗДІЛ 3. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНОГО СЕРЕДОВИЩА В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

ОСОБИСТІСНИЙ ЗМІСТ НАВЧАННЯ ЯК БАЗОВИЙ ПРИНЦИП
СТВОРЕННЯ ЗДОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА В ШКОЛІ
Дяченко-Богун М.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Школярі складають майже десяту частину населення України. Інтенсивний графік, нерегулярне харчування та брак відпочинку негативно
впливають на здоров'я школярів. За офіційними даними Міністерства
охорони здоров'я, до здорових можуть відноситися не більше 10% випускників наших шкіл, а до осіб, що хворіють хронічними захворюваннями,
серед тих же випускників, відносяться близько 60-70%. Виходить так,
що не встигнувши вступити в доросле життя, наші діти вже хворі [1, C.2].
Високий рівень патології у школярів вказує на пріоритетність даної
проблеми саме для підростаючого покоління. Причини виникнення захворювань полягають у негативному впливі зовнішнього середовища,
обтяженої спадковості, незадовільних соціальних умовах. Встановлено
також, що одинадцять років напруженої розумово-емоційною роботи
школярів проходять в умовах, що часто не відповідають санітарногігієнічним нормам і правилам. Дослідження багатьох вчених показали,
що основними причинами погіршення здоров'я учнів за період навчання
є наступні:
порушення гігієнічних та психогігієнічних вимог до організації
навчального процесу;
порушення повноцінного відпочинку;
відсутність достатньої рухової активності;
постійні стреси, пов'язані з перевантаженнями навчальних
програм;
помилки у використанні педагогічних технологій і методик
викладання;
авторитарний стиль спілкування;
недостатній рівень знань з вікової психології та фізіології у
педагогів та вихователів;
слабка навчальна і виховна робота з учнями щодо формування
їхнього здоров'я та організації здорового способу життя;
відсутність у вчителів і батьків необхідних знань у питаннях
збереження і зміцнення здоров'я дітей [4, C.33].
Розробка ефективних заходів по зміцненню здоров'я дітей та підлітків має виняткове значення для сучасної школи. Встановлення гармонійного зв'язку між навчанням і здоров'ям забезпечує якісне зрушення в
бік підвищення ефективності навчального процесу. Перед школою стоїть
завдання створення умов для збереження здоров'я учнів, тобто створення механізму формування здоров'язберігаючого середовища загальноосвітнього закладу. Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони
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здоров'я «здоров'я - це стан повного фізичного, психічного і соціального
благополуччя, а не просто відсутність хвороби і фізичних дефектів» [2,
C.4].
Основним завданням здоров'язберігаючої педагогіки є створення
таких умов навчання, які б забезпечили високу працездатність учнів
протягом усього часу навчальних занять і дозволили б уникнути перевтоми. Необхідною умовою є проведення цілеспрямованої роботи з виявлення та вивчення педагогічного досвіду з питань збереження здоров’я
учнів. Працюючи над підвищенням своєї професійної майстерності, педагогам необхідно виділити наступні пріоритетні напрямки:
гуманізація та індивідуалізація навчального процесу;
використання інформаційних технологій в освітньому процесі;
використання нових педагогічних технологій;
вивчення особливостей викладання предметів природничого
циклу;
розвиток творчих здібностей учнів [3, C.112].
Метою створення здорового середовища спілкування в школі є необхідність навчити учнів вчитися з мінімальними витратами здоров'я,
тому в педагогічній роботі базовим є принцип особистісного змісту навчання. Навчання проти волі дитини ніколи не буде покращувати його
здоров'я. І учень, і вчитель повинні відчувати психоемоційну комфортність. Важливими для створення здорового середовища в школі є принципи педагогічного впливу:
педагогічний оптимізм;
повага до школяра;
розуміння душевного стану учня;
зацікавленість у долі дитини;
розкриття мотивів і обставин вчинків, скоєних дитиною [4,
C.34].
І, нарешті, важливою частиною є використання сучасних здоров’язберігаючих технологій навчання. На наш погляд, цим вимогам
відповідають:
технологія багаторівневої диференціації (враховує особливості
темпераменту, психосоматичного типу каналів сприйняття, рівня розуміння, типу мислення і т.д.)
проблемне навчання (проблемні питання та ситуації, у тому
числі на стику наук)
навчання у співпраці;
метод проектів, який використовуються в педагогічному процесі вчителями;
діалогове навчання (вільне обговорення і дискусії)
рефлексивне навчання (оцінка учнями корисності уроку, свого
психологічного стану) [4, C.35].
Сучасна школа як освітня модель часто робить упор на медичній
стороні справи, звертає увагу в основному на тілесне і психічне здоров'я
школярів; інші аспекти феномена здоров'я - моральний, естетичний,
соціальний - зачіпаються в набагато меншому ступені. Тим часом проблема соціального здоров'я сьогодні чи не найактуальніша в шкільній
освіті. Більш того, до її успішного вирішення залучаються всі інші аспекти
здоров'я.
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ЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ШКОЛІ
ДЛЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ
Зуй Є.А., Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Найважливішим завданням держави й суспільства є збереження і
зміцнення здоров’я дітей, молоді та всього населення, бо саме людина є
найважливішою цінністю суспільства. Проте з кожним роком збільшується кількість чинників, які негативно впливають на її життя та здоров’я.
Відомо наскільки шкідливим, навіть небезпечним, і для окремої людини, і
для суспільства загалом є вживання тютюну, алкоголю й наркотиків. Як
свідчить практика, інформаційно-просвітницький підхід, що домінував
упродовж багатьох років, виявився неефективним щодо розв’язання
завдань профілактики тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотиків,
розповсюдження ВІЛ-інфекції. Нині альтернативою є формування в школярів особистісно зорінтованого ставлення до власного здоров’я [5]. Тому
питання здоров’язберігаючих технологій на уроках з основ здоров’я,
вважаємо, зараз є досить актуальним.
Найдорожчим скарбом, який нагороджує людину природа від народження і на довгі роки життя, є здоров'я. Це справді незрівнянне багатство, яке необхідно не просто надійно берегти, а й повсякчас примножувати. А той, хто його розтринькує з дитинства, залишається без
майбутнього. Адже здавна відомою є істина, що значно легше здоров'я
втратити, ніж його відновити.
Увага до питання здоров'я школярів суттєво зросла. Турботу викликає значне зменшення кількості абсолютно здорових дітей (їх залишається не більше 10-12%); різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління; зростання числа учнів, що
мають декілька діагнозів (у 20% старшокласників у анамнезі 5 та більше
діагнозів); зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання
дитячої смертності; пасивність, апатія та навіть агресивне ставлення до
навчання [4].
За останнє десятиріччя чітко спостерігаються такі фактори, які
впливають на стан здоров'я учнів, а саме: перевантаження навчальних
програм, інтенсифікація навчального процесу, недовершеність навчальних програм і технологій, авторитарний стиль викладання, відсутність
індивідуального підходу до учнів, недостатня рухова діяльність школярів,
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вільний час діти все більше проводять за переглядом фільмів, за комп'ютерними іграми. Усе це призводить до гіподинамії, порушення постави,
зору [2].
Сучасна медицина займається не здоров'ям, а хворобами, не профілактикою, а лікуванням. Завдання ж школи – збереження духовного,
фізичного, психічного здоров'я учнів, формування в них відповідального
ставлення до власного здоров'я [1].
Тому виникає необхідність у розробленні технологій, що полегшують, по змозі, формування нових знань, зберігаючи при цьому здоров'я
учнів. У класифікації освітніх технологій останнім часом виокремилася
нова група – здоров'язбережувальні освітні технології (ЗОТ), які об'єднують у собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу з формування, збереження та зміцнення здоров'я учнів. Мета ЗОТ – забезпечити
дитині можливість збереження здоров'я під час навчання у школі, сформувати в неї необхідні знання, уміння та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання у повсякденному
житті [6].
Діяльність загальноосвітнього закладу зі збереження та зміцнення
здоров'я учнів лише тоді може вважатися повноцінною та ефективною,
якщо в повній мірі, професійно та ефективно в єдиній системі реалізуються здоров'язберігаючі та здоров’яформуючі технології. Аналіз існуючих здоров'язберігаючих технологій дає можливість видокремити такі
типи технологій у сфері збереження та зміцнення здоров’я.
Здоров'язберігаючі – ті, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі, та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих,
індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог), відповідності навчального та фізичного навантаження можливостям дитини.
Оздоровчі – технології, спрямовані на зміцнення фізичного здоров'я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, загартування, гімнастика, музикотерапія.
Технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання (раціональне
харчування, догляд за тілом тощо); формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо); профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами; статеве виховання. Ці
технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів
загально-навчального циклу; введенню до варіативної частини навчального плану нових предметів; організації факультативного навчання.
Виховання культури здоров'я – виховання в учнів особистісних
якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров'я, формування
уявлень про здоров'я як цінність, посилення мотивації на ведення здорового способу життя, підвищення відповідальності за особисте здоров'я,
здоров’я родини [6].
Принципи навчання, що віддзеркалюють найважливіші та нагальні
потреби школи, відповідають цілям здоров’язберігаючих освітніх технологій. Загальнометодичні та специфічні принципи існують в органічній
єдності, створюючи систему. Вони розкривають закономірності оздоровчої педагогіки. Серед специфічних принципів видокремлюють: принцип
свідомості; принцип активності; принцип наочності; принцип системності
та послідовності; принцип «Не зашкодь!»; принцип повторення; принцип
поступовості; принцип доступності; принцип індивідуалізації; принцип
неперервності; принцип циклічності; принцип урахування вікових та
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індивідуальних особливостей учнів; принцип всебічного та гармонійного
розвитку особистості; принцип оздоровчої спрямованості; принцип комплексного міждисциплінарного підходу до навчання школярів; принцип
активного навчання; принцип формування відповідальності учнів за своє
здоров’я та здоров’я оточуючих; принцип зв’язку теорії з практикою [2].
Мета всіх здоров'язберігаючих освітніх технологій – сформувати в
учнів необхідні знання, вміння та навички здорового способу життя,
навчити їх використовувати отримані знання в повсякденному житті.
У навчальному закладі найбільш доцільними є технології, які:
мають за основу комплексний характер збереження здоров’я;
беруть до уваги більшість факторів, що впливають на здоров’я;
враховують вікові та індивідуальні особливості учнів;
забезпечують запровадження цілей та змісту політики освітнього закладу зі зміцнення здоров'я учнів та формування здорового способу життя;
контролюють виконання настанов, зміст яких має здоров’язберігаючий та профілактичний характер;
постійно покращують санітарно-гігієнічні умови навчального
закладу, матеріально-технічну та навчальну базу, соціальнопсихологічний клімат у колективі відповідно до сучасних вимог;
заохочують учнів до участі в плануванні оздоровчої діяльності
навчального закладу та до аналізу виконаної роботи;
формують позитивне ставлення учнів, взаємоповагу та взаєморозуміння між учителями й учнями та учнів між собою;
обґрунтовують умови послідовності в реалізації технології;
здійснюють періодичну оцінку ефективності технології;
залучають батьків до збереження та зміцнення здоров'я дітей;
практикують особистісно-орієнтований стиль навчання та стосунків з учнями;
створюють освітнє середовище, що забезпечує комфортні та
безпечні умови життєдіяльності учнів і вчителів [3].
Таким чином, ефективність формування здорового способу життя
вимагає активного залучення учнів до здоров’язберігаючого навчального
процесу, формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я.
Формування ціннісної мотивації особистості до здорового способу
життя, виховання здорової людини - процес досить складний і суперечливий. Орієнтація і стан сімейного виховання не завжди допомагають нам
у цій роботі. Збільшення кількості проблемних родин, зайнятість батьків,
звідси - несумлінне виконання виховних функцій. До того ж, за результатами моніторингових досліджень, багато дітей саме в родині здобувають
перший негативний життєвий досвід., Тому слід не один рік працювати
над тим, щоб кожна дитина усвідомила той факт, що стан здоров’я і творчих можливостей людини майже на 70 % залежить від неї самої, від
рівня і стилю її життя, від її власної культури здоров’я і тільки на 30 % від чинників зовнішнього середовища, а також те, що здоров’я є основною життєвою цінністю людини.
Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров'я дітей та підлітків потребує уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Однак особливе місце та відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна й
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО СПРЯМУВАННЯ
Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

В усьому світі на даний момент люди розуміють цінність здоров’я.
В умовах глобалізації та динамізму змін життєвого середовища набуває
актуальності проблема здоров’язберігаючого спрямування особистісно
орієнтованої освіти. Інноваційні процеси, які відбуваються сьогодні в світі
зумовили і нові підходи до розуміння особистісно орієнтованої освіти.
Так, у доповіді Комісії з освіти ЮНЕСКО «Освіта: прихований скарб»
йдеться про освіту як соціалізацію індивіда, в ході якої відбувається становлення пізнавальних, діяльнісних, комунікативних та світоглядних
його компетентностей. Крім цього, користується популярністю в наш час
теорія людського капіталу, яка розглядає особистісно орієнтовану освіту
як інвестиції, націлені на підвищення ефективності виробництва, а будьяке виробництво починається з людського потенціалу.
Інновація – це особлива форма філософії особистісно орієнтованої
освіти. Філософія мети діяльності, результатів і досягнень, вона прийнятна для всіх освітніх закладів сьогодення, тому що дозволяє поєднати
ціннісно-змістовні основи культури, соціалізацію та інноваційну діяльність. Отже, розвиток інноваційної культури особистості, тобто її здатності мобілізувати свій творчий потенціал у реальній життєвій ситуації, –
найактуальніше завдання інноваційної освіти, бо її покликання – допомогти людині бути здоровою, успішною, щасливою – самодостатньою та
самореалізованою. Інноваційна діяльність усуває прірву між особистісно
орієнтованою освітою та вимогами життя, бо в ній утверджуються такі
суспільно значущі цінності, як свобода вибору, творчий продукт, життєвий досвід, Я-концепція. Відповідно, інноваційна діяльність стає для
особистісно орієнтованої освіти стрижневою домінантою.
Освітня інновація – фундаментальна умова побудови відкритих
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динамічних інноваційних освітніх систем реалізації, оригінальних новітніх
технологій, проектів. Згідно сучасним методологічним, культорологічним
положенням, інновація розглядається як соціокультурний феномен, основними характеристиками якого виступають: спрямованість цільових
зусиль на перетворення, вироблення й розвиток нових способів діяльності; зверненість до майбутнього, яке народжується в уяві та думці й забезпечується завдяки рефлекcії; націленість на розвиток прогнозованого
об’єкта. Інновація, інтегрована в контекст управлінської діяльності, розглядається як культурна форма інновацій в освіті. Педагогічна інновація –
невід’ємний і важливий компонент управлінської діяльності та засіб ефективного вирішення професійних та життєвих проблем.
Інноваційна діяльність передбачає: визначення концептуальних
засад розвитку педагогічної системи чи виробництва; розробку перспективних варіативних моделей; визначення стратегічних напрямків діяльності та принципів їх координації; обґрунтування соціокультурних результатів впровадження інновацій та їх наслідки; планування дій щодо
реалізації інновацій; об’єднання однодумців розробки інноваційної ідеї;
організацію формувальних експериментів з метою перевірки, реалізації
варіативних інноваційних моделей; рефлексивне оформлення й експертиза наслідків впровадження інновації і співвіднесення їх з вихідними
замислами і всіма проміжними кроками на шляху до втілення.
Інновація – це інструмент (засіб), який створює унікальні умови
для творчої самореалізації особистості, стимулюючи її природну допитливість і актуалізуючи її життєвий досвід. Розвиток сучасного суспільства
все більше залежить від інноваційної діяльності, яка виводить людину на
рівень самореалізації та духовного гармонійного її розвитку, що підтверджує думку В.І. Вернадського про те, що в ноосфері вирішальним і визначальним чинником є духовне життя людської особистості, в її спеціальному виявленні… Немає нічого більш ціннісного у світі і нічого, що
вимагає більшого збереження і поваги, ніж вільна людська особистість.
Відповідно, з огляду на надзвичайну актуальність даної проблеми,
необхідно готувати магістрів управління інноваційною діяльністю, яка не
лише стала визначальною стильовою рисою сучасного мислення, однією
з ознак професіональної культури, але й може реалізуватися в будь-якій
професійній діяльності та життєдіяльності.
Вихідними концептуальними положеннями при розробці методологічних підходів до викладання дисциплін здоров’язберігаючого спрямування у вищій і середній школі стали: 1. Розуміння інноваційної діяльності як засобу самореалізації особистості, залучення особистості до продукування нових ідей, створення сприятливих умов для реалізації нею
свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя. 2. Виходячи з сучасного розуміння інноваційної діяльності, спрямованої на створення нових ідей, розвиток особистості, теоретичною основою дисциплін
здоров’язберігаючого спрямування є розвиток творчого мислення, що дає
можливість виробляти позиції життєтворення та життєтворчості. 3. Професіонал розглядається як генератор оригінальних ідей, яскрава, духовно та гармонійно розвинена творча особистість, яка володіє професіональною культурою, професійною майстерністю та різноманітними технологіями реалізації інноваційної діяльності. 4. Вивчення дисциплін здоров’язберігаючого спрямування розглядається в контексті повного оволодіння знаннями. Тому зміст дисциплін важливо спрямувати на мотиваційний, когнітивний та операціональний компоненти оволодіння знання112

ми про людський організм як саморегулюючу систему та умови, які забезпечують оптимальне його функціонування. 5. Відповідно до положення про діалектичний зв’язок принципів єдності свідомості та діяльності,
принципу
активності
особистості
вивчення
дисциплін
здоров’язберігаючого спрямування повинно відбуватися в умовах включення
учнів у різні види навчальної діяльності, що дасть змогу діагностувати
рівень розвитку творчих якостей і вмінь, обирати більш продуктивні способи організації власної життєдіяльності.

ВОЛОНТЕРСЬКА ЕКОЛОГО-ПІЗНАВАЛЬНА РОБОТА ШКОЛЯРІВ
НА ТЕРИТОРІЯХ ПЗФ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО
ВИВЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ЩО ФОРМУЄ
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
Наливайко А.Є.
Мезинський національний природний парк

На території Чернігівської області найбільшим об’єктом природнозаповідного фонду є Мезинський національний природний парк – площа
31035,2 га – в Коропському районі, створений відповідно до Указу Президента України від 10.02.06 №122/2006. Це унікальний куточок природи – край світлих хвойних і затінених листяних лісів, імлистих боліт і
безкрайніх луків.
Перед співробітниками установи стоять надзвичайно важливі завдання – збереження та відтворення природного середовища, біологічного та ландшафтного різноманіття, необхідних для повноцінного життя
людини.
Мезинський НПП – своєрідний науковий та еколого-просвітній
центр, який проводить активну еколого-освітню діяльність серед молоді,
місцевого населення та туристів. Співробітники парку активно реалізують
просвітницьку функцію заповідної справи, спрямовану на поширення
ідей гуманізму та принципів екологічного світогляду, патріотичного виховання молоді у дусі любові до рідної природи та небайдужого ставлення
до свого краю.
Мезинський НПП у здійсненні еколого-освітньої діяльності найбільшої уваги надає роботі з учнівською молоддю. При цьому враховуються
програма шкільного курсу природничих дисциплін – біології та географії,
вікові особливості психології школярів, методологічні основи освітнього
процесу, проведення екскурсій у природне середовище, позашкільної
освіти учнівської молоді. А також використовується матеріально-технічна
база та інтелектуальний потенціал Мезинського НПП, як науководослідної установи.
Екологічна просвітницька діяльність на території НПП – це пряма
інвестиція в гармонійний розвиток екологічної свідомості та поведінки,
зокрема підростаючого покоління, здійснюється шляхом організації ряду
просвітницьких заходів, зокрема:
аудиторні освітні та виховні заходи: лекції, бесіди, дискусії,
«круглі столи», консультації, вікторини;
активні заходи в природному середовищі: екскурсії, польові
практики, еколого-освітні експедиції;
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комбіновані (змішані) заходи: конкурси, свята, екологічні ігри,
масові заходи та акції.
Інноваційним підходом до створення здоров'язбережного середовища в освітніх закладах може стати волонтерська робота учнів старших
класів або ж студентів у навчально-виховних екологічних таборах на
територіях національних природних парків.
Одним таким волонтерським, навчальним і в той же час відпочинковим, заходом може стати акція на підтримку населенням створення і
розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Даний захід вже апробований фахівцями Мезинського НПП спільно
з учнями трьох загальноосвітніх шкіл, що знаходяться на території парку.
Тема: Вивчаємо, щоб зберегти
Мета: в рамках Всесвітнього дня навколишнього середовища розширити знання місцевого населення про території природно-заповілного
фонду на прикладі проведення польових наукових досліджень фахівців
Мезинського НПП
Цільва аудиторія: учні 8-11 класів
Місце і час проведення: Мезинський національний природний парк
(сс.Мезин-Свердловка, ур. Пузирева гора, Коропський р-н., Чернігівська
обл.). Час проведення – червень.
Кваліфіковані фахівці:
Експерт-географ Яковенко Олександр Іванович – заступник начальника відділу науки, екоосвіти та рекреації Мезинського НПП, старший
викладач кафедри екології та охорони природи Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, здобувач Інституту географії НАНУ.
Експерт-ентомолог Назаров Назар Вікторович – молодший науковий співробітник відділу науки, екоосвіти та рекреації Мезинського НПП,
мав досвід викладання польових практик з ентомології в екотаборі «Деснянські зорі» в Деснянсько-Старогутському НПП.
Обладнання: визначники птахів, комах, ґрунтів, біноклі, лупи, сачки, лабораторний посуд, пастки Барбера, фотоапарат, барометр,GPRSнавігатор, лопати, рулетка, блокноти, олівці, палатки, велосипеди, казани.
Освітньо-екологічна концепція:
усвідомлення єдності людини і навколишнього природного середовища;
формування вмінь співвідношення екологічні знання з життєвим досвідом;
виховання елементів екологічної культури учнів;
навчити дітей жити за правилом «Наше майбутнє – у наших
руках».
Структура заходу:
І день
1. Збір учасників у візит-центрі Мезинського НПП.
2. Вступна лекція «Фізико-географічні умови та тваринний світ
Мезинського НПП» з використанням мультимедійних засобів.
3. Екскурсія екостожкою «Дивосвіт природи краю де ходили мамонти», в ході якої слухачі знайомляться з основами польової роботи із
зоології: збір комах та інших безхребетних, спостереження за птахами,
робота з визначниками, фотографування.
4. Перевірка пасток Барбера і ознайомлення з грунтовими кома114

хами.

5. Розбиття наметового містечка.
ІІ день
1. Практичне заняття з метеоприладами, співставлення їх даних з
поведінкою тварин. Зняття показників гігрометра, барометра, термометра
з метою визначення зміни показників цих приладів на протязі дня в долині р. Десна.
2. Палеогеографічне заняття: зачистка розрізу, опис відкладів, візуалізація розрізу (виготовлення примазок).
3. Робота з GPRS-навігатором: визначення висот над рівнем моря,
побудова вертикального профілю рельєфу досліджуваної території, фіксування координат та маршруту дослідження.
4. Тестування учасників з метою встановлення рівня засвоєння
матеріалу.
Очікувані результати: сформований позитивний імідж територій
природно-заповідного фонду в свідомості населення; уміння працювати з
визначниками, GPRS-навігатором, метеорологічними приладами; навички
збору й визначення комах та інших безхребетних; засвоєння основ
польових спостережень за птахами та основ створення ґрунтових розрізів; знання про фізико-географічне минуле НПП; створення позитивних
міжособистісних взаємин між дітьми, викладачами; навики проживання в
польових умовах.
Такий курс покликаний комплексно вивчати біологічне та ландшафтне різноманіття й проблеми його збереження, формувати в учнів
екологічну культуру, свідомість особистості і суспільства в цілому, почуття відповідальності людини для вирішення екологічних проблем, глибоке
розуміння ролі природно-заповідних територій, їх цілісного сприйняття як
невід’ємної складової частини регіону, підвищення престижу цих територій у свідомості населення.
Здорове середовище в освітніх закладах напряму залежить від задоволення учнями своїх фізіологічних і психологічних потреб, задовольнити які вдається живучи в гармонії з природою, яка є першоджерелом
здоров'я і радості.

ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я
ШКОЛЯРІВ
Попельнюх В.В., Кузнецов О.П.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Здоров’я – це найбільша цінність якою має дорожити людина.
Особливо це стосується дітей та молоді, адже це наша опора і надія в
майбутньому на побудову високорозвиненого суспільства. Представники
різних наук та фахів робили спроби проникнути в таємниці феномену
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 [2].
Нажаль, рівень здоров’я школярів у нашій державі не надто високий. За даними Українського науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства і гінекології Академії медичних наук, кількісна і якісна оцінка
здоров'я дітей свідчать про стійке погіршення їх фізичного, психічного та
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інтелектуального розвитку, що ставить під загрозу існування нації. Загальна захворюваність дітей раннього віку збільшилась удвоє. Серед школярів перша група здоров'я відзначається у 25-30% дітей. Серед юнаків
призовного віку 3 диспансерна група (важкі захворювання) склала
50,3%, друга – 24,4%. Хвороби ендокринної, нервової системи, психічні
розлади у школярів викликають занепокоєння лікарів [1] .
Ці факти доводять, що на стан здоров’я дітей впливає так званий
шкільний фактор, про що свідчить суттєве збільшення різних захворювань під час тривалого навчання у школі. Так, у 70 % дітей молодшого
шкільного віку індивідуальна, розумова та фізична працездатність не
відповідає їх шкільному навантаженню. Надалі впродовж п’яти років
навчання в школі у дітей у 3-4 рази зростає патологія органів травлення,
у два рази – органів зору та нервової системи [3].
Не останнє місце в списку факторів, що впливають на зниження
рівня здоров’я школярів є гіподинамія та значне змістове навантаження
на уроках.
Здійснюючи творчий підхід до проведення уроків вчитель має можливість використати доступну можливість для впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчальний процес. У цьому сенсі чудовим
ресурсом для впровадження таких інновацій є екологічна стежка школи.
Значно краще провести урок у природі та показати досліджуваний матеріал на прикладах живих організмів природного навколишнього середовища, аніж в цей же час сидіти в класі та показувати школярам ілюстративний матеріал. Звичайно, вчителю для цього слід докласти значно
більше зусиль, та ці старання згодом з лихвою виправдають себе.
Користь прогулянок на свіжому повітрі очевидна, оскільки організм інтенсивно насичується киснем. Відомо, що ходьба – один з найефективніших способів спалювання жиру, а деякі дослідники вважають, що
за ефективністю вона не поступається в цьому інтенсивним тренуванням
в залі, але при цьому куди більш приємні. У час коли діти віддають перевагу комп’ютерним іграм та інтернет-серфінгу аніж прогулянках в природі так необхідно звернути їх увагу на користь останніх.
Саме екологічні стежки, які мають бути створені при кожній школі,
можуть забезпечити чудовий оздоровчий ефект для школярів без втрати
навчального навантаження. Навіть більше, адже рівень засвоєння знань
в природі значно вищий ніж той, що засвоюється в класі. І зміна обстановки та емоційна пам’ять лише свідчать на користь уроків у природі.
Тож роль екологічних стежок у формуванні здорового молодого
покоління значно недооцінена. Це той напрямок роботи, де виключно
самовіддана робота вчителя зможе компенсувати брак обладнання в
школі, що так часто ми можемо спостерігати в сучасних реаліях.
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УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ У НАВЧАННІ
ЯК ФАКТОР ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ
Тимошенко М.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Становлення і розвиток життєво активної, гуманістично спрямованої
людини, яка в своїй життєдіяльності керується культурно-національними і
загальнолюдськими цінностями, визначається великою кількістю соціологічних, педагогічних та психологічних чинників. Особливе місце серед них належить системі педагогічної взаємодії суб'єктів виховного впливу (сім'ї, педагогічних працівників навчально-виховного закладу, засобів масової інформації
тощо) з особистістю, її внутрішнім світом (ментальністю), соціальними настановами і ціннісними орієнтаціями, матеріальними і духовними потребами .

У широкому розумінні слова «взаємодія» виступає як філософська
категорія, що відображає вплив об’єктів (чи суб’єктів) один на одного та
їхню взаємну зумовленість, як об’єктивна та універсальна форма руху,
розвитку, що визначає існування і структурну організацію будь-якої системи.
Категорія «взаємодія» охоплює всі види соціальних процесів і
людської діяльності (працю, пізнання, спілкування, виховання, навчання
тощо), вказуючи на взаємний зв’язок соціальних явищ як на рівні суспільства в цілому, так і на рівні функціонування його окремих груп та індивідів.
Найважливішою характеристикою педагогічної взаємодії є істотна роль
у ній цілеспрямованих впливів. Мається на увазі послідовна реалізація цілей
виховання, навчання, стимулювання активності та індивідуального розвитку
тих, на кого спрямовано вплив, постійне коригування цих процесів у межах
вирішення навчально-виховних завдань як проміжних цілей, підпорядкованих
над завданню педагогічної діяльності.

Суттєвою стороною педагогічної взаємодії виступає педагогічне
спілкування, різновид професійного спілкування, за допомогою якого
відбувається обмін інформацією, пізнання особистості учнів, здійснення
виховних впливів, створення оптимальних умов для розвитку мотивації
навчання учнів і забезпечення творчого характеру їх навчальної діяльності тощо.
Педагогічна взаємодія не носить симетричного характеру. Учитель
є не лише її учасником, а, насамперед, лідером, організатором, який
визначає її цілі, зміст, ефективні організаційні форми та методи тощо.
Саме він здійснює управління міжособистісною взаємодією у системі «я та
учні» у педагогічному процесі. Зрозуміло, що таке управління за своїм
змістом та характером може бути дуже різним.
Вважається, що гармонійний духовний розвиток особистості відбувається передусім завдяки цілеспрямованої суб’єкт-суб’єктної взаємодії
вчитель, коли , застосовуючи спеціально розроблені для цього «технології та техніки», досягає перенесення у внутрішній, психічний план організованої ним послідовності зовнішніх дій з метою вироблення відповідальної поведінки та якостей особистості учня. О.Б. Орлов у цьому зв’язку
пише про «духовне виробництво», в якому «…дитина потрібна лише як
матеріал, а вчитель – лише як «оператор», що контролює технологію
навчально-виховного процесу. Особистість дитини й особистість учителя
тут потрібні умовно, а точніше – зовсім не потрібні» [2].
Проте практика показує, що велика кількість учнів у навчальнопізнавальній діяльності знаходяться сьогодні у стані хронічної втоми, яка
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є основою нервово-психічного виснаження. Дослідженнями доведено, що
педагогічні помилки або неправильні педагогічні технології негативно
впливають на дитячу психіку у вигляді дидактогенних чи невротичних
порушень. Унаслідок психологічної дезаптації діагностичне обстеження
учнів фіксує: – низький рівень пізнавальної активності; – низький рівень
мотивації навчальної діяльності; – нестійкість емоційної сфери; – високий
рівень тривожності; – несформованість навичок спілкування тощо.
Фактори ризику, що мають місце в закладах освіти і призводять до
погіршення здоров’я дітей і підлітків від першого до останнього року
навчання, прийнято називати «шкільними». Багаторічні дослідження
дозволяють виявити ті шкільні фактори ризику, які негативно впливають
на здоров’я дітей, зокрема– стресова педагогічна тактика; – інтенсифікація навчального процесу; – невідповідність методик і технологій навчання віковим та функціональним можливостям учнів; – передчасний початок дошкільного систематичного навчання; – невиконання елементарних
фізіологічних та гігієнічних вимог до організації навчального процесу; –
функціональна неграмотність учителя у питаннях охорони та зміцнення
здоров’я; – масова безграмотність батьків у питаннях збереження здоров’я; – часткове руйнування служб шкільного лікарського контролю; –
недоліки в існуючій системі фізичного виховання; – відсутність системи
роботи, спрямованої на вироблення особистісних цінностей здоров’я і
здорового способу життя (зокрема профілактики шкідливих звичок, статевого виховання та сексуальної освіти, недостатнє використання засобів
фізичного виховання і спорту тощо) [3].
Важливо відзначити, що негативний вплив шкільних факторів ризику припадає на період інтенсивного росту й розвитку організму дитини,
яка дуже чутлива до будь-яких несприятливих впливів.
Фізіолого-гігієнічні та психофізіологічні дослідження переконують
учителів та управлінців закладів освіти в тому, що необхідні заходи щодо
зміцнення і збереження здоров’я учнів. Вони включають: – реальне розвантаження змісту загальної освіти; – використання ефективних методів
навчання; – підвищення якості занять фізичною культурою; – організація
моніторингу стану здоров’я дітей і молоді; – раціоналізація дозвілля, часу
канікул і літнього відпочинку учнів.
Стан благополуччя (у сучасному уявленні – якість життя) визначається реалізацією базових потреб людини. Тому основним критерієм
здоров’язберігаючої спрямованості уроку може служити відповідність
уроку базовим потребам і психофізіологічним можливостям дитини.
Крім того, байдуже ставлення учителів до власного здоров’я в
значній мірі визначає недооцінку ролі їх педагогічної діяльності в збереженні і зміцненні здоров’я учнів. Проблемою збереження і зміцнення
здоров’я вчителя є практична відсутність забезпечення цього напряму в
навчальному закладі. Тому учителеві варто допомогти самому собі: підсилити мотивацію до збереження власного здоров’я, озброїтися методами
самоаналізу і саморегуляції. При цьому необхідно розуміти, що професійні ризики педагогічної праці багато в чому визначаються реалізацією
вчителем «традиційних» підходів до навчання, які негативно впливають
на здоров’я учнів. Здоров’язберігаюча діяльність учителя має узагальнений характер і створює можливість зберегти і зміцнити як здоров’я учнів,
так і власне здоров’я.
Конкретні кроки щодо вироблення здорового способу життя дітей
починаються з аналізу результатів діагностування їхнього стану здоров’я.
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Такий аналіз допомагає спланувати виховну роботу з урахуванням рівня
фізичного, психічного, духовного та соціального розвитку кожного учня,
обрати найоптимальніші шляхи для цього, вести постійні спостереження
за динамікою змін, які відбуваються у стані здоров’я учнів.
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РОЗДІЛ 4. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

ПРОБЛЕМИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З НАПРЯМУ
«ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»
Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Одним з напрямів реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до європейського освітнього простору є оновлення змісту і структури вищої освіти. Вищий навчальний заклад повинен забезпечувати
суспільство фахівцями високого рівня, всебічно підготовленими, здатними до творчої самореалізації [1].
Суттєві зміни у підходах суспільства до збереження та зміцнення
здоров’я людини як однієї з найвищих цінностей та пріоритетного напрямку державної політики визначають потребу в підготовці фахівців у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров‘я людини» за напрямом
підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» [2].
Однією із сучасних проблем підготовка кадрів за напрямом “Здоров’я людини” в Україні є та, що здійснюється вона розрізнено, за умов
неврегульованості правового поля діяльності майбутніх фахівців, часто
без врахування міжнародного досвіду, а тільки на підставі суб’єктивних
поглядів викладачів відповідних ВНЗ. З іншого боку, реалізація завдань
професійної підготовки майбутніх фахівців за цим напрямом вимагає
нових підходів до розробки змісту, форм і методів їх професійної підготовки, впровадження у навчально-виховний процес вищих навчальних
закладів сучасних навчальних, методичних та інформаційних технологій.
Здатність оволодівати професійними знаннями і навичками, навіть
правильно мислити, діяти на рівні сучасних технологій відновлення здоров’я до оптимального рівня, виховання творчої особистості студента
можливо лише за наявності відповідної навчальної програми, чіткої організації і управління, які здатні реалізувати компетентні викладачі – спеціалісти нової оздоровчої орієнтації [3]. Їм необхідно і важливо на базі
традиційних підходів, поступово, застосовуючи свої знання, розробити і
впровадити свої авторські методики. Вирішальною при визначенні якості
навчання та успішності студента з фахової точки зору є його конкурентоспроможність.
Іншою проблемою при підготовці фахівців за напрямом «Здоров’я
людини», вважаємо, є недостатній час, виділений для повного вивчення
та усвідомлення матеріалів з фізіології та психофізіології людини, хоча на
вивчення навчального предмету «Фізіологія людини» навчальним планом
передбачено ніби то і велика кількість годин (загальна кількість годин –
180, лекції – 42 год., лабораторно-практичні заняття – 42 год., самостійна робота 96 год.). Так як збільшення кількості навчальних годин предмету «Фізіологія людини» практично неможливе, тому ми пропонуємо в
навчальний план включити для вибіркового вивчення навчальну дисцип-
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ліну “Фізіологія сенсорних систем та вищої нервової діяльності”. В цей
курс варто також внести опис розвитку та становлення цих систем, їх
особливості у дітей різного віку. Необхідно звертати увагу студентів на
найпоширеніші розлади, порушення та захворювання сенсорних систем
дітей та їх психічної та психофізіологічної сфери, заходи профілактики та
попередження таких негараздів у здоров’ї дітей. Саме такі знання та
вміння допоможуть в майбутньому цим фахівцям вміти проводити попередню діагностику, своєчасно виявити такі розлади в діяльності відповідних систем дитячого організму та звернути увагу на це батьків, медичних
працівників та і самих дітей для виправлення подібних порушень в стані
здоров’я та їх профілактики, приймати рішення по наданню першої медичної допомоги.
Вивчення спецкурсу “Фізіологія сенсорних систем та вищої нервової діяльності” ми пропонуємо проводити в 7 семестрі, після проходження
курсу «Фізіологія людини» на ІІІ курсі. Загальна кількість навчального
часу складає 120 год., з них 28 год. – лекції, 28 год. – лабораторнопрактичні заняття та 64 год. – самостійна робота. Підсумковий контроль
– екзамен.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фізіологія сенсорних
систем та вищої нервової діяльності» є об'єктивне вивчення функцій
сенсорних систем людини, їх вікові особливості, матеріального субстрату
психічної діяльності мозку і цих знань на вирішення практичних завдань
збереження здоров'я дитини і високу працездатність людини, управління
своєю поведінкою тощо.
Метою викладання навчальної дисципліни “Фізіологія сенсорних
систем та вищої нервової діяльності” є формування у студентів знань,
умінь і навичок для розуміння діяльності сенсорних систем людини, сукупності взаємопов’язаних нервових процесів, що відбуваються у вищих
відділах центральної нервової системи і забезпечують перебіг поведінкових реакцій людини.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Фізіологія сенсорних
систем та вищої нервової діяльності” є набуття студентами знань і навичок для пізнання загальних закономірностей роботи мозку та його аналізаторної функції, усвідомлення правил, за якими відбувається сприйняття, переробка, збереження та відтворення одержаної інформації, а також
засвоєння закономірностей навчання та особливостей поведінки людини
в цілому та в дітей різного віку.
Таким чином, вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Фізіологія сенсорних систем та вищої нервової діяльності” допоможе поглибити
та розширити знання фахівців за напрямом «Здоров’я людини», що допоможе їм у їх майбутній практичній діяльності в якості учителя основ
здоров’я людини в навчальних закладах освіти та оздоровчих закладах.
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Навчально-методичний комплекс дисциплін фахової підготовки бакалавра
за напрямом Здоров’я людини*. До 180-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова. Кваліфікація – бакалавр – http://uk.xlibx.com/4biologiya/13458-1-
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navchalno-metodichniy-kompleks-disciplin-fahovoi-pidgotovki-bakalavranapryamom-zdorovya-lyudini-180-richchya-npu.php
Овчарук І. С. Складові конкурентоспроможності фахівця за напрямом
підготовки «Здоров’я людини» / Стан та напрями удосконалення науковометодичного забезпечення підготовки фахівців напряму «фізична реабілітація, здоров'я людини». Матеріали круглого столу. – Хмельницький,
2010. – 81 с. – С. 67-70.

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ 6.010203 – «ЗДОРОВ’Я
ЛЮДИНИ*» ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ГІГІЄНА»
Коваль А.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

За останні роки відбулось значне погіршення здоров’я молоді взагалі і школярів зокрема. Саме тому в сучасних умовах великого значення
набуває проблема збереження та формування здоров’я молоді.
Здоров’я школярів залежить від багатьох факторів: спадковість,
стан навколишнього середовища, можливості системи охорони здоров’я,
але найбільш важливими є фактори, які визначають спосіб життя дитини
(умови навчання, харчування, режиму праці і відпочинку, рухова активність тощо). Саме завдяки цим факторам можливе збереження здоров’я
або його втрата, що напряму залежить від вчителя, від ступеня сформованості його здоров’язбережувальної компетенції.
Формування здоров’язбережувальної компетенції студентів напряму підготовки 6.010203 — Здоров’я людини* відбувається протягом всього навчання засобами навчальних дисциплін, передбачених навчальним
планом. Однією із таких дисциплін є «Гігієна».
Метою цієї дисципліни є формування у студентів знань про використання сприятливих оздоровчих факторів навколишнього середовища
для зміцнення здоров’я людини, загартування організму; закладання
основ здорового способу життя, профілактики захворювань, основних
гігієнічних норм, вимог, рекомендацій, що забезпечують можливості профілактики захворювань, які можуть виникати в умовах шкільного навчання, в тому числі у дітей шкільного віку.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: загальні питання гігієни та екології; гігієнічне значення навколишнього середовища та методи його дослідження; основні гігієнічні норми
праці; закономірності росту і розвитку дитячого організму; гігієну трудового, фізичного, психофізіологічного навчання і виховання дітей і підлітків; гігієнічні рекомендації, норми та вимоги до навчально-виховного
процесу у школі; методи гігієнічної оцінки устаткування та утримання
навчально-виховних установ для дітей і підлітків; уміти: користуватись
методами вимірювання показників мікроклімату приміщень і їх гігієнічної
оцінки; володіти методиками гігієнічної оцінки важкості і напруженості
праці, можливими небезпеками трудового процесу; робити гігієнічну
оцінку навчально-виховного режиму дітей різних вікових груп та приміщень навчально-виховного закладу; використовувати знання про особливості вікових періодів школярів для формування оптимального педаго122

гічного впливу під час навчально-виховного процесу у школі та під час
позашкільних занять з метою збереження та покращення здоров’я дітей і
підлітків.
Нижче запропоновано можливу структуру навчальної програми з
курсу «Гігієна».
Змістовий модуль 1. Загальна гігієна.
Тема 1. Гігієна як наука, її мета, завдання, зміст, методи гігієнічних
досліджень.
Тема 2. Поняття про гігієнічний норматив та принципи гігієнічного
нормування.
Змістовий модуль 2. Гігієнічне значення навколишнього середовища та методи його дослідження. Гігієна населених місць та житла. Гігієна
повітряного середовища.
Тема 3. Гігієнічне значення сонячної радіації.
Тема 5. Гігієнічне значення складових біосфери (атмосфери, гідросфери, літосфери).
Тема 6. Гігієнічне значення клімату, погоди, їх вплив на здоров’я
населення.
Тема 6. Гігієна населених місць. Гігієна житла. Мікроклімат, опалення, вентиляція, природне та штучне освітлення, методи їх вимірювання і гігієнічна оцінка.
Тема 7. Гігієна та фізіологія праці. Методика гігієнічної оцінки важкості і напруженості праці, шкідливостей трудового процесу. Санітарне
законодавство в галузі охорони праці.
Змістовий модуль 2. Гігієна дітей і підлітків.
Тема 8. Гігієна дітей і підлітків. Закономірності росту і розвитку дитячого організму. Гігієна трудового, фізичного, психофізіологічного навчання і виховання дітей і підлітків. Методика їх гігієнічної оцінки.
Тема 9. Методи гігієнічної оцінки устаткування та утримання навчально-виховних установ для дітей і підлітків.
Тема 10. Методи вивчення вікових психофізіологічних особливостей дітей та підлітків.
Тема 11. Гігієнічна оцінка навчально-виховного режиму дітей різних вікових груп.
Педагогічна ефективність виховання і навчання знаходиться в тісній залежності від того, якою мірою враховуються гігієнічні норми, рекомендації і вимоги до навчально-виховного процесу. Завдання вчителя
основ здоров’я не тільки знайти засоби для пом’якшення впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища, а й всебічно вивчати зовнішнє середовище і пристосовувати його до вікових особливостей організму;
добирати та цілеспрямовано організовувати заходи, які б сприяли розширенню функціональних можливостей організму, зокрема опірності
проти дії несприятливих факторів.
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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПАРАЗИТОЛОГІЯ» ЯК
НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ
ЗДОРОВ’Я
Паляниця О.В.1, Марценюк Т.І.2
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
2
Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 імені В.Г. Короленка
1

Здоров’я людини визначається багатьма факторами, одним з яких
є паразитичні тварини, що використовують організм людини як середовище існування і джерело живлення. При цьому вони негативно впливають на стан здоров’я людини, а саме:
використовують органічні та неорганічні речовини організму
людини для власного живлення;
виводять у внутрішнє середовище організму продукти власного
метаболізму, що призводить до інтоксикації;
пошкоджують клітини, тканини і органи при пересуванні,
міграціях, живленні;
можуть викликати алергічні реакції організму людини.
На даний час розроблені численні методи лікування паразитарних
хвороб, проте чи не найефективнішим способом зниження рівня захворюваності населення на них є профілактичні заходи, зокрема, інформування людей про біологічні особливості паразитів, їх цикли розвитку,
шляхи потрапляння в організм людини та способи запобігання цьому.
Провідну роль у підвищенні рівня обізнаності населення з паразитами і паразитарними хворобами відіграє вчитель, зокрема вчитель основ
здоров’я. Таких фахівців (напрям напрям підготовки 6. 010203 – Здоров’я людини*, кваліфікація – вчитель основ здоров’я загальноосвітніх
навчальних закладів І-ІІ ступенів) планується готувати у Полтавському
національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. До навчального плану їх підготовки включена і навчальна дисципліна «Паразитологія».
Її метою є вивчення явища паразитизму, біології і екології паразитів взагалі і, зокрема, паразитів людини, хвороб і патологічних станів, які
ними викликаються, способів і профілактики зараження.
Завданнями навчальної дисципліни «Паразитологія» є вивчення:
особливостей будови паразитів на всіх стадіях розвитку;
систематики об’єктів паразитології;
взаємовідносин паразит-хазяїн;
особливостей циклу розвитку паразитів і переносників, встановлення шляхів циркуляції паразитів у природі і способів потрапляння в організм людини;
методів діагностики, профілактики і боротьби с паразитами і
переносниками паразитарних хвороб на основі знання шкодочинної дії паразитів.
Зміст навчальної дисципліни передбачає вивчення таких тем:
Модуль 1. Загальна паразитологія.
Тема 1. Паразитизм і особливості паразитів та їх життєвих циклів.
Поняття про паразитизм і паразитів. Сучасні підходи до визначення цих
понять. Види паразитизму і суміжних з ним явищ. Поширення паразитизму в тваринному світі. Походження паразитизму. Шляхи проникнення
паразитів в організм хазяїнів.
Тема 2. Адаптації будови і життєвих циклів паразитів до їх способу
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життя. Поняття про вид у паразитології і особливості еволюції паразитичних видів. Морфологічні адаптації паразитів до їх способу життя. Життєві
цикли паразитів. Чергування поколінь і значення цього явища. Проміжні
хазяїни і теорії про походження цього явища [1].
Модуль 2. Найпростіші – паразити людини (медична протозоологія).
Тема 1. Тип Саркомастигофори (Sarcomastigophora). Підтип Саркодові (Sarcodina). Клас Голі амеби (Lobosea). Дизентерійна амеба
(Entamoeba histolytica). Кишкова амеба (Entamoeba coli), ротова амеба
(Entamoeba gingivalis). Вільноживучі патогенні амеби (Naegleria,
Acanthamoeba).
Тема 2. Тип Саркомастигофори (Sarcomastigophora). Клас Тваринні джгутикові (Zoomastigophora). Ряд Kinetoplastida. Трипаносоми
(Trypanosoma brucei gambiense, Trypanosoma brucei rhodesiense,
Trypanosoma cruzi). Лейшманії (Leischmania tropica major, Leischmania
tropica minor, Leischmania donovani, Leischmania mexicana, Leischmania
infantum). Лямблії (Lamblia intestinalis), трихомонади (Trichomonas
vaginalis, Trichomonas hominis, Trichomonas tenax). Тип Війчасті
(Ciliophora),
ряд
Щілиннороті
(Rimostomatea),
вид
балантидій
(Balantidium coli).
Тема 3. Тип Апікомплексні (Apicomplexa). Клас Споровики
(Sporozoa). Малярійні плазмодії (Plasmodium vivax, Plasmodium
falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae). Токсоплазма
(Toxoplasma gondii). Саркоцисти (Sarcocystis hominis, Sarcocystis
suihominis, Sarcocystis lindemannі), пневмоциста (Pneumocystis carinii),
криптоспоридії (Cryptosporidia garnhami). Ізоспоридії (Isospora hominis,
Isospora belli), бабезії (Babesia divergens, Babesia rodhamini, Babesia
microti, Babesia bovis, Babesia bigemina).
Модуль 3. Паразитичні черви (медична гельмінтологія).
Тема 1. Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Клас Стьожкові черви
(Cestoda). Стьожкові черви – збудники цестодозів: бичачий, або неозброєний ціп’як (Taeniarhynchus saginatus), свинячий або озброєний
ціп’як (Taenia solium), широкий стьожак (Diphyllobothrium latum), карликовий ціп’як (Hymenolepis nana), ехінокок однокамерний (Echinococcus
granulosus), альвеокок багатокамерний (Alveococcus multilocularis).
Тема 2. Тип Плоскі черви (Plathelmintes). Клас Трематоди (Trematoda). Сисуни – збудники трематодозів: котячий сисун (Opisthorchis
felineus), печінковий сисун (Fasciola hepatica), легеневий сисун
(Paragonimus
westermanii),
ланцетовидний
сисун
(Dicrocoelium
lanceatum).
Тема 3. Тип Первиннопорожнинні (Nemathelmintes). Нематоди —
круглі черви, збудники нематодозів: аскарида людська (Ascaris
lumbricoides),
гострик
(Enterobius
vermicularis),
волосоголов
(Trichocephalus trichiurus), анкілостома (Ancylostoma duodenale), некатор
(Necator americanus), трихінела спіральна (Trichinella spiralis).
Модуль 4. Тип Членистоногі (Arthropoda) (медична арахноентомологія).
Тема 1. Клас Павукоподібні (Arachnoidea). Отруйні павукоподібні з
рядів Скорпіони (Scorpiones), фаланги (Solifugae), Павуки (Aranei), Тромбідіїформні
кліщі
(Trombidiformes),
Саркоптіформні
кліщі
(Sarcoptiformes), надряду Паразитиформні кліщі (Parasitiformes).
Тема 2. Надклас Комахи (Insecta). Побутові ектопаразити і синан125

тропи (представники рядів Таргани (Blattoptera), Клопи (Hemiptera),
Воші (Anoplura), Блохи (Aphaniptera)). Ряд Двокрилі (Diptera) – збудники
хвороб і переносники захворювань людини: комарі (родів Culex, Aеdes,
Anopheles), москіти (Phlebotomus), мошки (родина Simuliidae), мокреці
(родина Ceratopogonidae), мухи (Musca domestica, Glossina palpalis,
Glossina morsitans, Stomoxis calcitrans, Wohlfartia magnifica), ґедзі (родина Tabanidae), оводи (родин Oestridae, Gasterophilidae, Hypodermatidae)
[3].
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Паразитологія»
майбутній вчитель основ здоров’я набуває знань, умінь і навичок, необхідних у його професійній діяльності, зокрема проведенні санпросвітницької роботи з метою профілактики паразитичних захворювань. Адже
засновник вітчизняної гельмінтології академік К.І. Скрябін писав: «Ні
економічне процвітання, ні повний достаток, ні проведення масових
оздоровчих заходів не дадуть ефективних результатів оздоровлення,
якщо в країні залишиться загальна необізнаність про страшні перспективи зараження глистами» [2].
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ОСОБЛИВОСТІ ПІ ДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
Рибалка О.Я.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У ХХІ столітті здоров’я людини визнано найвищою соціальною цінністю. Здоров’я нації розглядається як показник цівілізованості держави,
що відображає соціально-економічне становище в суспільстві. Згідно з
резолюцією ООН №38/54 від 1997 року, здоров’я населення вважається
головним критерієм доцільності і ефективності всіх без винятку сфер
господарської діяльності.
Стан здоров’я нації впливає на кількісну і якісну характеристику
трудових ресурсів, соціальну, економічну і трудову активність населення.
Останні, в свою чергу, безпосередню діють на рівень важливих макоекономічних показників (ВВП, національний прибуток та ін.).
Здоров’я нації – один з важливих факторів, який визначає і національну безпеку країни і її національне багатство. Здоров’я народу є не
тільки ціллю, але і одним із основних умов для економічного росту держави.
На сьогодні стан здоров’я населення України значною мірою зумовлений низьким рівнем знань, щодо закономірностей його формування
збереження та зміцнення, а іноді легковажним і навіть безвідповідальним
ставленням до такої цінності.
Вирішення питань здоров’я потребує урахування цілого ряду фак-
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торів, до яких відносяться:
правові, які включають розробку законодавчих та нормативних
підзаконних актів, що підтверджують право громадян України
на здоров’я;
соціально-економічні обумовлюють види, форми, участі і
відповідальності різних ланок соціально-економічних структур
у формуванні, збереженні та зміцненні здоров’я молоді;
освітньо-виховні фактори, забезпечують формування життєвого пріоритету здоров’я, мотивації на здоровий спосіб життя і
навчання методам, засобам та способам досягнення здоров’я,
уміння вести пропаганду в цьому напрямку;
сімейні фактори пов’язані зі створенням умов для здорового
способу життя всіх членів сім’ї;
медичні фактори, спрямовані на діагностику стану здоров’я,
розробку рекомендацій ведення здорового способу життя та
ефективну профілактику захворювань;
культурологічні фактори, пов’язані з формуванням культури
здоров’я, організацією дозвілля, популяризацією здорового
способу життя;
юридичні фактори забезпечують соціальну безпеку, захищають
особистість від загрози життю і здоров’ю;
екологічні фактори забезпечують адекватне для здорового
способу життя якісне довкілля;
особистісні фактори,орієнтують кожну людину на формування,
збереження
та
зміцнення
свого
здоров’я,
виховують
відповідальність особистості за своє здоров’я[1].
Прерогатива збереження здоров’я дітей та молоді в теперішній час
належить системі освіти, і створення кафедр, що займаються проблемою
здоров’я, в багатьох закладах освіти пряме тому підтвердження. Заклади
освіти повинні формувати ціннісні орієнтації суб’єктів навчальновиховного процесу, серед яких пріоритетними є культура та здоров’я.
Особлива увага приділяється організації підготовки вчителя основ
здоров’я, який на належному рівні формуватиме ціннісне ставлення як до
свого здоров’я так і до здоров’я оточуючих, мотивацію на ведення здорового способу життя, культуру здоров’я учнів різного віку.
Учитель основ здоров'я - професія , пов'язана із збереженням здоров'я і забезпеченням їх духовного , психічного , фізичного і морального
розвитку. Вчитель повинен оволодіти знаннями, вміннями та навичками,
які допомагають в педагогічній діяльності. Все це роблять актуальним
питання оволодіння знаннями про здоров’я людини і здоровим способом
життя: оволодіння системою знань про взаємозв’язок фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я людини; уміннями необхідними
для самоаналізу здоров’я; розвиток творчих здібностей; пізнання здоров’я як цінності, оволодіння знаннями та вміннями по охороні здоров’я;
знання про взаємодію організму і середовища.
Саме вчитель основ здоров'я має враховувати особливості кожного
учня, здійснювати індивідуальний підхід для зміцнення і збереження
здоров'я. Завдання вищих навчальних закладів - підготувати такого професійно компетентного вчителя основ здоров'я , який би міг оцінити всі
реальні показники стану здоров'я , забезпечити індивідуальний підхід до
розвитку всіх якостей , всією своєю діяльністю забезпечити профілактику, пов'язаних з навчальним процесом , пропагувати здоровий спосіб
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життя.

Валеологічна компетентність учителя основ здоров'я є інтегрованою характеристикою його професійних і особистісних якостей, яка відображає рівень сформованості професійних знань, умінь та практичного
досвіду, що дозволяють йому успішно здійснювати професійну діяльність,
спрямовану на формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і
здоров'я, оволодіння основами здорового способу життя та життєвими
навичками, здоров'ябезпечної поведінки.
Професійною діяльністю вчителя основ здоров'я є педагогічна діяльність з викладання валеологічних дисциплін. Згідно до Переліку напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і
спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньокваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра у педагогічних
та класичних університетах, підготовка педагогічних працівників здійснюється в галузі „Фізична культура, спорт та здоров'я людини” за напрямам „Основи здоров'я”[2].
Провідною формою і важливою складовою даної інноваційної педагогічної діяльності у ВНЗ є створення моделі, що дозволяє осмислено
підходити до розробки стратегії навчання здоров’ю студентів та формування в них здоров’язберігаючої компетентності. Дана модель включає:
мотиваційний компонент – формування у студентів мотивації на ведення
здорового способу життя, підвищення рівня культури здоров’я та збереження і зміцнення здоров’я; змістовий – включає суму знань про форми,
методи та методичні прийоми формування та збереження здоров’я; поведінковий – який здійснюється на рівні вибору індивіда та включає реалізацію здоров’язберігаючих знань у щоденних ситуаціях (рис 1).
Змістовий

Мотиваційний

Знання про форми, методи
формування здоров`я

Формування мотивації
на ведення здорового
способу життя

Формування
здоров’язберігаючої
компетентності
майбутнього вчителя

Поведінковий
Вибір індивіда, реалізація
здоров’язберігаючих знань

Рис.1. Модель формування здоров’язберігаючих компетенцій
майбутнього вчителя
Підготовка
майбутнього
вчителя
до
проведення
здоров’язберігаючої діяльності включає: набуття необхідних знань із теорії і
методики формування здорового способу життя, культури здоров’я; формування спрямованості на збереження і зміцнення власного здоров’я та
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здоров’я учнів, здатності формувати у вихованців уміння і навички здорового способу життя; проектування та практична реалізація здоров’язберігаючої стратегії.
Впровадження в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих
технологій збагачують майбутніх вчителів новими знаннями про методи
та прийоми формування здоров’я, дають змогу переконатися в ефективності нових ідей і технологій [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.
Важливою ланкою підготовки майбутніх фахівців з напряму здоров’я людини є навчальні та виробничі практики. "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93.
Метою і головним завданням валеодіагностичної практики в лікувально-профілактичних закладах є здобуття студентами навичок самостійної практичної валеодіагностичної діяльності з напрямку своєї майбутньої професії, підготовка студентів до державного іспиту за фахом.
Саме вона доповнює, поглиблює теоретичні знання студентів із
даної проблематики, пов’язує навчання з їх майбутньою виховною діяльністю, прищеплює інтерес до цієї діяльності, акцентує її професійну
спрямованість. Досвід переконує нас у тому, що тільки в практичних
умовах первинне орієнтування може перейти у стійку професійну навичку.
Також, однією з умов ефективності професійної підготовки вчителя основ здоров’я є освоєння сучасних педагогічних інновацій.
Отже, на сучасному етапі розвитку та становлення української
держави, необхідне соціальне замовлення суспільства у професійно компетентних учителях основ здоров’я, які б змогли ефективно вирішувати
проблеми з формуванням, збереженням та зміцненням здоров’я підростаючого покоління, цим самим забезпечуючи обороноздатність та економічне зростання країни.
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