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Взаємопов’язані властивості процесу навчання здоров’язбережувальним технологіям студентів природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (релевантність професійному середовищу, інноваційність, комунікативність, трансформованість, комфортність, демократизація та випереджуючий розвиток)
і його принципи (суб’єктності, неперервності, гуманізації, інтеграції, відкритості і динамічності, науковості, міждисциплінарності, індивідуалізації,
проблемності, інноваційності, інтерактивності, креативності, самостійності, рефлективності, орієнтації на здоров’язбережувальну діяльність) утворюють ядро методики навчання здоров’язбережувальних технологій на кафедрі біології та основ здоров'я людини.
На кафедрі застосовуються різні підходи до здоров’язбережувальних технологій майбутніх вчителів основ здоров'я. Серед них:
особистісний – дозволяє забезпечувати навчання майбутніх
вчителів здоров’язбережувальним технологіям як невід’ємної
складової частини освітнього процесу майбутнього фахівця;
системний – сприяє організації методики навчання майбутніх
фахівців здоров’язбереженню, що характеризується структурністю, ієрархічністю і взаємозалежністю із професійним середовищем, а також дозволяє виділити компоненти навченості студентів здоров’язбережувальним технологіям та їх практичного втілення;
акмеологічний – забезпечує формування у студентів групи якостей з метою особистісного професійного зростання студента,
що проявляється в оволодінні ефективними технологіями здоров’язбереження діяльності в контексті неперервного особистісно-професійного розвитку для досягнення високого рівня продуктивності і професіоналізму;
аксіологічний – спрямовує навчальний процес майбутніх вчителів на застосування здоров’язбережувальних технологій, для
формування у них мотивацій і цінностей, що ґрунтуються на визнанні цінності здоров’я людини як однієї із базових;
особистісно орієнтований – сприяє здійсненню диференційованого відбору засобів, форм і методів організації навчально-виховної діяльності у процесі навчання студентів до використання
здоров’язбережувальних технологій, враховуючи їх особистісні
та індивідуальні особливості, рівень інтелектуальної, ціннісносмислової готовності до навчання, самоосвіти і самовиховання;
діяльнісний – визначає організацію діяльності головних суб’єктів
освітнього процесу (викладачів і студентів) у єдності її стратегі-
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чної, тактичної і операційної складових, сприяє виявленню сукупності педагогічних умов успішної підготовки студентів вищих
медичних навчальних закладів до здоров’язбережувальних технологій, а також розробці методики реалізації цих умов.
Найважливішим у характеристиці будь-якої технології, яка реалізовується кафедрі біології та основ здоров'я людини, є те, наскільки вона
зберігає здоров’я особистості, чи є вона здоров’язбережувальною. Поняття
«здоров’язбережувальні технології» є якісною характеристикою освітніх
технологій, які застосовують у процесі навчання викладачі кафедри.
Мета здоров’язбережувальних освітніх технологій навчання – забезпечити майбутнім вчителям з основ здоров'я можливість збереження
здоров’я за період навчання на природничому факультеті, сформувати у
них здоров’язбережувальні знання, уміння і навички, навчити використовувати одержані знання в повсякденному житті.
Вчений М.К. Смірнов класифікує здоров’язбережувальні технології
таким чином:
медико-гігієнічні технології;
фізкультурно-оздоровчі технології;
екологічні здоров’язбережувальні технології;
технології забезпечення безпеки життєдіяльності;
здоров’язбережувальні освітні технології.
Вчений стверджує, що здоров’язбережувальні освітні технології слід
визнати найбільш значущими зі всіх перерахованих за ступенем впливу на
здоров’я особистості. Головною їх ознакою є не місце, де вони реалізуються, а використання психолого-педагогічних прийомів, методів, технологій, підходів до вирішення проблем, що виникають у навчальному процесі.
І.А. Єрохіна визначає поняття «здоров’язбережувальні технології»
в освіті як сукупність форм, засобів і методів, які направлені на досягнення
оптимальних результатів в підтримці фізичного, психічного, етичного і соціального благополуччя людини, у формуванні здорового способу життя
[1, с. 165]. І.В. Чупах розглядає дану дефініцію з лікувально-профілактичних заходів: заняття гімнастикою, аромо- і фітотерапія, музично- і арттерапія, лялькотерапія тощо. У дослідженнях М.Р .Валєтова, А.Р. Вірабової,
М.Є. Коржової, К.А. Оглобліна, О.В. Скородумової та інших вчених розглядається східний підхід до визначення поняття «здоров’язбережувальні технології», згідно з яким здоров’язбережувальні технології визначаються як
медичні, гігієнічні та фізкультурно-оздоровчі заходи. На думку Т.В. Ахутіної, основними критеріями, згідно з якими педагогічна технологія може
вважатися здоров’язбережувальною є: забезпечення навчальної мотивації; побудова навчання у відповідності з віковими особливостями психофізіологічного розвитку студента; недопущення форм тяжкого і вираженого
стомлення.
Поняття «здоров’язбережувальна освітня технологія» − це система
різних цілеспрямованих дій на цілісний навчально-виховний процес, який
організовуваний у рамках традиційної системи освіти освітньою установою
для медико-психолого-педагогічної профілактики і корекції негативних
психофізіологічних, психологічних і особистісних станів студентів.
Вчені В.Р. Кучма і М.І. Степанова визначають поняття «здоров’язбережувальні технології» як педагогічні технології навчання, які засновані
на: вікових особливостях пізнавальної діяльності дітей; на оптимальному
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рівні навчання; варіативності методів і форм навчання; рівномірному поєднанні рухових і статичних навантажень; навчанні в малих групах; використанні наочності і використанні різних форм надання інформації; створенні емоційно сприятливої атмосфери; формуванні позитивної мотивації
до навчання («педагогіка успіху»); на культивуванні у школярів знань з
питань здоров’я [2, с. 23].
Здоров’язбережувальні технології – це поліфункціональне поняття,
яке є невід’ємної складової навчання студентів-медиків, що забезпечує необхідні умови для успішного вирішення державних завдань щодо відновлення, зміцнення, збереження здоров’я і формування здорового способу
життя населення з урахуванням економічних, соціальних, медичних, педагогічних, психологічних та інших аспектів цієї проблеми.
Таким чином, особливості використання здоров’язбережувальних
технологій у навчальному процесі майбутніх вчителів основ здоров'я мають включати сукупність знань і вмінь, які визначають результативність
праці, об'єм навичок виконання завдання щодо формування основ здоров'я людини, її зміцнення, збереження, реабілітація та рекреація; єдність
теоретичної і практичної готовності до розробки та впровадження здоров'язбережувальних технологій у процес виховання особистості.
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ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ – БАЗА ДЛЯ НАПРЯМУ
ПІДГОТОВКИ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»
Цебржинський О.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

На сьогодні з 10 випускників шкіл тільки 1 є практично здоровим.
Це дуже страшна цифра – 90% хворої молоді, а якщо буде подовження
терміну навчання до 12 років, то мабуть здорових випускників нам не бачити.
Одним з факторів зниження захворюваності є знання причин хвороб. Відомо, що механізми здоров’я та патології близькі: генетичні, екологічні, онтогенетичні, акумуляційні. Впливати можливо на екологічні механізми – впровадженням у свідомість кожного та його життя здорового способу життя; на генетичні механізми – генною інженерією у майбутньому,
на онтогенетичні механізми – зараз через медицину (фармакологія та хірургія).
Основи здорового способу життя включають не тільки відмову від
шкідливих звичок, а й слідування індивідуальним біоритмам, дотриму-
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вання норм особистої гігієни, використання здорового харчування, загартування, щоденну фізичну активність. Остання при малорухливому житті
потребує 1 годину на добу, та разом з раціональним харчуванням впливає
на активність генів, що запобігає провідним хворобам нашої епохи. Важливим є психологічний настрій, що впливає на психосоматику.
Основи здорового способу життя пов’язані з біологічними дисциплінами, імунологією, неврологією, ендокринологією, психогенетикою, патофізіологією та іншими.
Основи здорового способу життя спочатку закладаються у сім’ї та
освітніх закладів, вивчення цієї дисципліни дає знанні, які потрібно перевести у автоматичні вміння та навички.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА
ВЕГЕТО-СУДИННУ ДИСТОНІЮ ЗА ГІПОТОНІЧНИМ ТИПОМ
Барладин О.Р.
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

Анотація.
Обґрунтовано важливість застосування оздоровчо-реабілітаційної
програми для студентів із захворюванням на вегето-судинну дистонію за
гіпотонічним типом. Оцінено ефективність запропонованої програми фізичної реабілітації для даної когорти хворих.
Ключові слова: серцево-судинні захворювання, вегето-судинна
дистонія, студент, фізична реабілітація.
Барладин О.Р. Физическая реабилитации студентов с заболеванием вегето-сосудистой дистонией по гипотоническому типу
Аннотация.
Обоснована возможность применения оздоровительно-реабилитационной программы для студентов с заболеванием вегето-сосудистой дистонией по гипотоническому типу. Оценено эффективность предложенной
программы физической реабилитации для данной когорты больных.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, вегето-сосудистая дистония, студент, физическая реабилитация.
Barladyn O.R. Physical rehabilitation students with the disease
of vegetative-vascular dystonia on hypotonic type
Annotation.
The possibility to use health and rehabilitation programs for students
with the disease of vegetative-vascular dystonia on hypotonic type. The
efficiency of the proposed program of physical rehabilitation for patients
cohort.
Keywords: cardiovascular disease, vascular dystonia, a student of
physical rehabilitation.
Постановка проблеми. Вегето-судинна дистонія (ВСД) – поліетіологічний синдром, який характеризується дисфункцією вегетативної (автономної) нервової системи (ВНС), і функціональними порушеннями з боку
практично всіх систем організму (в основному серцево-судинної) [1].
За останні роки серед молодих людей, особливо жінок та дівчат,
значно зросла (від 3,7 до 41%) частота артеріальної гіпотензії на фоні вегетативних дисфункцій, що створює ризик розвитку цереброваскулярної
патології, ранньої артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця [2].
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У таких хворих формується фізична та психоемоційна дезадаптація, погіршується якість життя.
В останні десятиріччя зниження рівня здоров'я студентів набуло
сталого характеру. Цьому сприяють такі специфічні фактори навчального
процесу вузів, як нервово-емоційне напруження, хронічна розумова перевтома, психічні травми і гіподинамія (Токмакова О. Н, 1999; Менхін Ю. В.,
2002 і ін.). Тому першорядне значення має комплекс заходів, направлених
на попередження рецидивів ВСД, розробку ефективних методів реабілітації і профілактики, що перешкоджають прогресуванню захворювання, що
вже виникло, і можливо, більш повноцінне лікування хвороби [3].
Систематичні фізичні вправи дозволяють легше долати різні перевантаження, пов'язані з напруженим навчанням студентів. Важливо, що
дистонія за гіпотонічним типом частіше спостерігається у студентів, які
уникають занять фізичною культурою і спортом.
Разом зі створенням нових препаратів і розробкою стратегій лікування захворювань системи кровообігу, актуальним є питання щодо можливості попередження соматичної серцево-судинної патології, розпізнавання та корекції причин її виникнення на етапі функціональних розладів
[3] засобами фізичної реабілітації.
Мета дослідження: розробити програму комплексної фізичної реабілітації хворих людей молодого віку з вегето-судинною дистонією за гіпотонічним типом.
За темою роботи проведено обстеження 22 хворих студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка на
ВСД за гіпотонічним типом у віці 17-20 років (середній вік
18,23±1,87 роки). Серед них було 6 хлопців і 16. Тривалість захворювання
становила від 4 до 6 років (у середньому 4,30±1,48 років).
На протязі 14-21 дня (16,23±1,42) дані хворі лікувалися стаціонарно в неврологічному відділенні 3 міської лікарні м. Тернополя та в подальшому спостерігалися в поліклінічному відділенні цієї ж лікарні. При обстеженні хворих студентів також аналізувались дані амбулаторних карт.
Аналіз анамнестичних даних показав, що провокуючими факторами
ВСД найбільш часто були надмірні фізичні, розумові та психоемоційні перенавантаження. Зв'язок з психоемоційними перенавантаженнями як причиною виникнення і загострення ВСД спостерігався у 17 хворих (77,2%).
Тривала їзда у транспорті як фактор сприяння – у 9 хворих (40,9%), а
явище метеочутливості взагалі характерне для 100% хворих на ВСД. Поєднання відповідних періодів менструального циклу із значним емоційним
напруженням спостерігали у 7 пацієнток (31,8%).
Усі хворі методом випадкової вибірки були розподілені на основну
та контрольну групи. У пацієнтів основної групи (n=12) основу лікувального комплексу складали медикаментозна терапія і спеціально розроблена
реабілітаційна програма. Пацієнти контрольної групи (n=10) отримували
аналогічне медикаментозне лікування та з ними відновлювальне лікування
проводили за загальноприйнятою методикою. Діагноз ВСД встановлювали
на основі клінічної класифікації В.І. Маколкіна (1995).
Хворі, які були під спостереженням, пред'являли скарги на головні
болі, запаморочення, неприємні відчуття в ділянці серця, серцебиття, а
при негативних емоціях – похолодання і оніміння пальців рук і ніг, пітливість.
Враховуючи, що головною причиною розвитку і загострення ВСД, є
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розлади діяльності нервової системи, зокрема вегетативного відділу, психічні травми, нервові перенапруження, нами був досліджений функціональний стан симпатичного і парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи. Проведено ортостатичну і клиностатичну проби, пробу на
стійкість в позі Ромберга, пробу Яроцького.
А також використовували результати вимірювання систолічного
(АТс) і діастолічного артеріального тиску (АТд) та частоти серцевих скорочень (ЧСС). Дослідження функціонального стану дихальної системи проводили шляхом вимірювання частоти дихальних рухів (ЧД), проб Штанге і
Генчі, спірометрії.
Розроблена програма фізичної реабілітації була спрямована на покращення психоемоційного, фізичного стану хворих на вегето-судинну дистонію, нормалізацію процесів збудження і гальмування в центральній нервовій системі, покращення периферичного кровообігу, а також нормалізацію функціонального стану вегетативної нервової системи.
Фізична реабілітація проводилася з урахуванням рухових режимів
стаціонарного і поліклінічного етапу реабілітації. Методи проведення занять: малогруповий, груповий.
У контрольній групі на етапах фізичної реабілітації застосовувалася
загальноприйнята програма фізичної реабілітації, яка включала ранкову
гігієнічну гімнастику (РГГ), лікувальну гімнастику (ЛГ) і лікувальний масаж. Тривалість і кількість занять ЛГ і РГГ, загальний обсяг навантаження
протягом дня були однаковими у хворих обох груп.
Для вирішення поставлених завдань хворим основної групи з вегето-судинною дистонією за гіпотонічним типом застосовували наступну
програму фізичної реабілітації: ранкову гігієнічну гімнастику, лікувальну
гімнастику, включаючи вправи різної інтенсивності, як для великих, так і
для малих м’язових груп, лікувальний, дозовану ходьбу 2-3 рази на тиждень на свіжому повітрі, механотерапію, плавання.
Заняття лікувальною гімнастикою у хворих основної групи проводилися груповим способом (по 10-12 хворих) в кабінеті ЛФК 3 міської лікарні м. Тернополя під керівництвом кваліфікованих спеціалістів 5 разів
на тиждень. Тривалість занять складала – 30-35 хвилин.
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз результатів лікування хворих з вегето-судинною дистонією основної та контрольної груп
показав, що реабілітаційні втручання робили сприятливий односпрямований вплив на клінічні прояви захворювання. У результаті проведеного лікування скарги на головний біль однаково часто зменшувалися у хворих
основної і контрольної груп, кількість хворих зі скаргами на запаморочення зменшилося тільки наприкінці курсу лікування однаково в обох групах (p<0,01), така ж динаміка спостерігалась при наявності кардіалгій
(p<0,001).
Більш значимо в основній групі в порівнянні з контрольною зменшувалося число хворих, що мали скарги на серцебиття (p<0,001), порушення нічного сну (p<0,001), швидку стомлюваність (p<0,001), підвищену
денну сонливість (p<0,01), емоційну лабільність (p<0,05), відчуття раптової «недостачі повітря» (p<0,1), що свідчить про доцільність включення
фізичної реабілітації до комплексу лікування хворих з вираженими вегетативними порушеннями.
Отже, результати дослідження доводять ефективність застосування
фізичної реабілітації в лікуванні хворих на вегето-судинну дистонію. Опи-
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раючись на отримані результати, можна рекомендувати застосування апробованої нами програми фізичної реабілітації у комплексному лікуванні
вегето-судинної дистонії для досягнення компенсації та довготривалої ремісії.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ У СЕРЕДОВИЩІ ДИТЯЧИХ ЮНАЦЬКИХ КЛУБІВ
Бєляєва Н.В., Кісуріна А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Становлення і розбудова України як суверенної держави визначає
нові орієнтири в галузі освіти, що зумовлює модернізацію педагогічного
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах різного типу, викликає
потребу розвитку інноваційної діяльності вчителів, спрямовуючи їх увагу
на виконання соціального замовлення – виховання здорової, гармонійно
розвиненої особистості учня. У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що освіта повинна бути зорієнтована на «виховання людини в
дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих
як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності» [2, с. 5]. Отже, ефективне впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітньому
процесі, зокрема і в позашкільній освіті дитячих юнацьких клубів за інтересами, можливе завдяки оптимізації навчально-виховних можливостей у
цьому напрямку та впровадженню методів і форм організації сприятливого
життєвого середовища.
У наукових напрацюваннях, що стали класикою педагогічної думки
(В. Бехтерева, Я. Коменського, А. Макаренка, Г. Песталоцці, М. Пирогова,
Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, К. Ушинського, Р. Штайнера), та у сучасних дослідженнях (Г. Балла, І. Беха, Є. Вайнера, Т. Волченської, Г. Зайцева, О. Зазимко, Е. Казіна, Н. Кичук, О. Іонової, О. Савченко, Г. Сєрикова, С. Сєрикова, Т. Савустьяненко) науковці наголошують
на тому, що тільки поклавши в основу освітнього процесу гуманістичні засади, можна побудувати здоров’язбережувальний освітній простір.
Екстраполюючи думки авторів Концепції неперервної валеологічної
освіти в Україні на середовище позашкільної освіти, виокремлюють такі
валеологічні принципи: науковість і доступність змісту валеологічної
освіти; системність у розгляді проблем здоров’я; гуманізація – сприйняття
людини в гармонійному поєднанні з довкіллям та спрямування на усвідомлення вагомості людиноцентристського принципу; інтегративність – охоплення здоров’язбережувальною діяльністю всіх підструктур позашкільного навчального закладу [1, с. 8-9].
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Визначені принципи вказують на пріоритет здоров’я людини в освітній галузі. Вони зорієнтовані на формування валеологічного світогляду,
ціннісного ставлення до здоров’я як однієї з головних умов самореалізації
особистості внаслідок розкриття її творчого й фізичного потенціалу.
Робота педагога-організатора позашкільного освітнього закладу зорієнтована та активну діяльність учнів, розкриття та розвиток їх потенційних особистісних можливостей. Найкраще поєднання коли дитина граючись навчається. Для цього створюється сприятлива, здоров’язбережувальна атмосфера, цікава та пізнавальна програма для гармонійного розвитку особистості. У діяльності ДЮК «Фантазія» Полтавського міського центру дитячо-юнацьких клубів провідним критерієм успішності визначено
здоров’язбережувальний освітній простір. Здоров’язбережувальні освітні
технології реалізовуються як в організації рухливих ігрових форм взаємодії
з дітьми, так і в роботі різноманітних гуртків: арт-студії «Листочок», гуртка
орігаммі-квілінгу, гуртка «Срібна голка», шахової секції імені О. Бідного.
Таким чином, у своїй практичній діяльності педагог-організатор
ДЮК «Фантазія» реалізовує, перш за все, завдання з розвитку в учнів активної мотивації дбайливого ставлення до власного здоров’я, удосконалення фізичного, соціального, психічного й духовного його складників;
виховання в учнів потреби у здоров’ї, яке є важливою життєвою цінністю,
свідомого прагнення до здорового способу життя.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЯДА
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕНСТРУАЛЬНОГО
ЦИКЛА У СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
С ВЫСОКИМ И НИЗКИМ ЗНАЧЕНИЕМ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА
Бугаевский К.А., Бугаевская Н.А.
Запорожский государственный медицинский университет

Постановка проблемы. Уровень соматического и репродуктивного здоровья женского населения многих стран остаётся крайне низким
и не стабильным. В особенности эти тенденции выражены у современной
молодёжи, в том числе и у девушек студенток, как юношеского, так и первого зрелого возраста [1,6]. В этой связи особое значение имеет комплексное исследование здоровья студенток, так как это особая социальная группа с повышенным риском функциональных нарушений организма
[1,6]. Поэтому физическое развитие является одной из основных характеристик становления репродуктивной системы девушки. Его важным оценочным показателем является масса тела, которая косвенно характеризует количество жировой ткани в организме [7]. Этот показатель является
также одним из главных физиологических факторов, определяющим характер становления овариально-менструальной функции и фертильности
в целом [4,5,7].
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Результаты исследования. Для проведения исследования нами,
во время проведения медицинского осмотра студентов I-II курсов ЗГМУ,
была выделена группа студенток, имеющих повышенную и низкую массу
тела и отнесённых к специальной медицинской группе (СМГ). На І курсе
СМГ составляет 93 человека, на II курсе – 112 человек, всего – 205 человек. Количество студенток СМГ с повышенной массой тела на I курсе – 17
(18,28%) человек, с низкой массой тела – 50 (53,76%). На II курсе студенток с повышенной массой тела – 21 (18,75%) всех студентов СМГ ІІ
курса, с пониженной массой тела – 41 (36,61%). В исследовании мы сделали акцент на выявлении изменений показателей у студенток с повышенной и низкой массой тела, в определении особенности ряда антропометрических показателей (рост, вес и связанных с ними значений специальных индексов – ИМТ (индекс массы тела), ИОТ (индекс ожирения тела
по Р. Бергману) [7].
Всего в исследовании приняли участие 38 студенток І-ІІ курсов с
повышенной массой тела, в возрасте 18-23 лет (средний возраст
19,7±2,16 лет. Индекс массы тела (ИМТ) определяли по классической
формуле [6]. Обследованные девушки не имели достоверных различий по
возрасту, но различались по длине и массе тела (р<0,05). В группе студенток с низким ИМТ показатели роста в группе (n=91) составили
163,45±0,61 см (р<0,01), массы тела 51,76±0,61 кг (р<0,01). Во всей
группе показатель ИМТ составил 15,84±0,16 кг/м² (р<0,01). При детальном рассмотрении результатов определения показателей ИМТ были определены значения: недостаток массы тела (<18 кг/м²) был зафиксирован
у 85 (93,41%) студенток, значительный (выраженный) дефицит массы
тела (<16 кг/м²) – у 41 (45,1%) студенток. В группе студенток с ИМТ>25
кг/м², массу тела более 85-90 кг имеют 38 (18,54%) студенток специальной медицинской группы І и ІІ курсов. Во всей группе (n=38), показатель
составил 28,78±1,59 кг/м² (р<0,01). На І курсе показатель массы тела
составил 97,36±6,78 кг, ИМТ – 28,56±1,81 кг/м², на ІІ курсе –
100,58±3,73 кг, ИМТ – 28,96 ±1,40 кг/м², что соответствует избыточной
массе тела. При этом у 3 (17,65%) студенток І курса и у 4 (19,05%) студенток ІІ курса (18,42%) всех студенток с повышенной массой тела, показатели ИМТ находились в пределах 30,0-34,9 кг/м², что соответствует І
степени ожирения [7].
При определении значений индекса ожирения тела (ИОТ) по методике Р. Бергмана [7], нами были получены следующие результаты: у всех
студенток двух курсов, с высоким ИМТ, индекс ожирения тела (ИОТ) составил 28,92±3,9 (р<0,01), что указывает на ожирение [7]. У студенток І
курса значение ИОТ соответствует 30,95±4,73, а у студенток ІІ курса –
27,28±1,98. Показатель ИОТ в группе с низким значением ИМТ был равен
7,0±0,29. У всех 100% студенток этой группы показатель ИОТ был ниже
нормы, что указывает на наличие дефицита массы тела, за счёт снижения
количества жировой ткани [7].
Главным критерием устойчивости репродуктивной функции является регулярный менструальный цикл [3,4]. Возраст менархе является
весьма удобным дискретным признаком, который позволяет чётко анализировать развитие девочек. От того, насколько гладко будет протекать
становление менструальной функции у девушки, зависит в будущем выполнения нею своей генеративной функции. На сегодняшний день, в
норме, первые менструации появляются у девочек в возрасте 12-14 лет
[3.].
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При оценивании времени наступления менархе, у всех обследованных студенток специальной медицинской группы с повышенной массой
тела (n=38) было установлено, что он составляет 13,7±0,16 лет, что соответствует средне-статистическим показателям [3,4]. У студенток І курса
возраст менархе составил 13,6±0,7 лет, а у студенток ІІ курса – 13,8±0,6
лет. Однако, при более детальном рассмотрении полученных результатов
было установлено, что начало менструального цикла у 4 студенток
(10,53%) наступал в возрасте 11-12 лет, у 32 девушек (84,21%) – в возрасте 13-14 лет, с 14 по 15 лет – у 2 студенток (5,26%). У 97,4% студенток
І и ІІ курсов имели различные виды нарушений менструального цикла. У
12 (31,58%) из них была зафиксирована вторичная аменорея, с отсутствием менструального кровотечения в сроке более 6 месяцев [4]. У 26
(68,42%) студенток был зафиксирован гипоменструальный синдром, с
проявлениями гипо-олиго- и пройоменореи, в сочетании с клиническими
проявлениями альгодисменореи [2,5]. Средняя продолжительность овариально- менструального цикла у студенток находится ниже пределов физиологической нормы в 21-35 дней, а именно – 16,6±1,36 дней [2,5]. Количество девушек, с продолжительностью менструального цикла менее 3
дней (олигоменорея), на І курсе составило 11 студенток, или 64,71%, на
ІІ курсе – 16 студенток, или 76,2%. При определении времени установления стабильности течения овариально-менструального цикла во всей
группе составляет 1,4±0,47 года, что соответствует допустимым физиологическим характеристикам [3].
Из общего числа студенток, 35 из них, или 92,11%, отмечают выраженный предменструальный синдром. Лишь 3 студентки, или 7,89% отметили его полное отсутствие. Было установлено, что продолжительность
менструального кровотечения во всей группе составляет 2,4±0,4 дня, что
соответствует проявлению олигоменореи [4,5]. Наши данные подтверждают мнение других исследователей, которые указывают на то, что в
подростковом и в первом зрелом возрасте у 65-70% девушек с избыточной
массой тела в структуре нарушений менструального цикла превалирует
олигоменорея [4,5].
Учитывалось, что масса тела меньше 45-47 кг является предиктором нарушений менструального цикла [1,3]. По данным исследования
были получены следующие показатели: массу тела, ниже 47 кг имеют 23
(25,28%) студентки, из них 11 девушек (12,09%) имели вес от 38 кг до 45
кг. Все они имели разные виды нарушений МЦ, у 17 (18,68%) из них была
зафиксирована вторичная аменорея, с отсутствием менструального кровотечения в сроке более 6 месяцев. Возраст менархе в группе составил
12,6±0,7 лет. Продолжительность менструального цикла у студенток
находится в пределах нормы – 26,6 0,28 дней [3]. При определении времени установления стабильности течения, менструальный цикл (МЦ) во
всей группе составляет 1,2 0,34 года. У 11 студенток (12,09%) МЦ до сих
пор не установился и находится в пределах 42-104 дня, что соответствует
такому нарушению МЦ, как пройоменорея [3]. Достоверно установлено,
что продолжительность менструального кровотечения во всей группе составляет 5,4 0,2 дня (р<0,01), но при детальном рассмотрении установлено, что у 43 студенток (47,25%) оно составляет менее 3 дней, что соответствует проявлению олигоменореи [3]. У 38 студенток (41,76%) оно составляет 3-7 дней, что соответствует нормальным показателям [3]. У 8
студенток (8,79%) продолжительность менструального кровотечения
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была в пределах 8-9 дней. В целом у всех 100% студенток наблюдаются
различные нарушения менструальной функции. У 83 (91,21%). девушек
присутствует альгоменорея. Дисменорея зафиксирована у 89 (97,8%) студенток, 73 девушки (80,22%) отмечают предменструальный синдром, у 18
(19,78%) его нет.
Выводы. 1. Среди 23 (25,28%) студенток, имеющих массу тела
ниже 45-47 кг и индекс массы тела (ИМТ) меньше 16 кг/м², все 100%
имеют комбинированные нарушения менструального цикла.
2. У 37 (97,4%) обследованных студенток СМГ, с повышенной массой тела и у всех 100% студенток с низкими значениями ИМТ имеются
многообразные нарушения менструального цикла по типу гипоменструального синдрома, альгодисменорея, пройоменорея, предменструальный
синдром (ПМС).
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОЗМІРІВ КІСТКОВОГО ТАЗУ У
СТУДЕНТОК МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Бугаєвський К.А.
Запорізький державний медичний університет

Постановка проблеми. Стан здоров'я дівчат підліткового та юнацького віку в Україні – це показник репродуктивного потенціалу майбутнього нашої держави. Молода жінка повинна максимально його реалізувати з тим, щоб за дітородний період народити здорове потомство [2,14].
Значну роль у порушеннях з боку репродуктивної системи дорослої жінки
грають етапи її формування в препубертатному і пубертатному періодах.
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Особливе місце також займають питання передчасного статевого дозрівання і його затримки, порушення у формуванні кісткового тазу, гормональні дисфункції, порушення менструального циклу, низькі показники індексу маси тіла (ІМТ) [1,3,7]. Тому збереження репродуктивного потенціалу дівчат-студенток відноситься до числа найважливіших медико-соціальних проблем [2,5,13]. Ситуація, яка склалась в Україні впродовж останніх десятиліть – тривала зміна соціально-побутових умов, значне збільшення в житті населення психо-емоційних навантажень і стресових ситуацій, зміна якісного та збалансованого харчування населення, заняття
спортом дівчат з раннього віку, тенденції в носінні дівчатами-підлітками
незручного одягу та взуття, а також процеси акселерації призвели до значної трансформації частоти і структури анатомічно вузького тазу [4,9,10].
Серед застосовуваних в самих різних дослідженнях фізичного та
репродуктивного здоров'я методів, існує велика кількість показників, індексів, перерахунків. При цьому показники статевого, фізичного розвитку
(маса тіла і зріст), розміри тазу і стан його лобкового зчленування, можна
віднести до маркерів гармонійного становлення репродуктивної системи
дівчат-підлітків, своєчасне використання яких дозволяє діагностувати і, за
необхідністю, встановлені зміни [1,3,4,7,10]. Порушенням репродуктивної
функції, особливо в період пубертату, присвячено чимало наукових робіт
[3,6,8,13]. Але досліджень, пов'язаних з порушеннями формування кісткового тазу, в наявній вітчизняній та доступній закордонній літературі, на
нашу думку, недостатньо.
Мета дослідження – визначити розміри кісткового тазу і анатомоантропологічні особливості індивідуальних змін цих показників у студенток I курсу Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ).
Матеріали та методи дослідження. Обстежено 126 першокурсниць ЗДМУ віком від 16 до 23 років (середній вік – 17,5±0,11 років). Проведені антропометричні вимірювання: довжина тіла, маса тіла, індекс Соловйова, пельвіометрія із визначенням зовнішніх розмірів кісткового тазу
(d. spinarum, d. cristarum, d. trochanterica, с. externa) [14], з подальшим
розрахунком індексу маси тіла (ІМТ) [1,7], с. vera [14], індексу кісток тазу
(ІКТ) [4] та індексу відносної ширини кісткового тазу (ІВШТ) [11]. Значення ступеня звуження тазу визначалась за класифікацією Карла Теодора Конрада Літцмана [14].
Результати дослідження та їх обговорення. За розмірами кісткового тазу студентки були розподілені на 4 групи: 1) з нормальними розмірами – 5 студенток (4,0%); 2) широкий таз – 10 (7,9%); 3) «змішаний» – 36 (28,6%); 4) вузький – 75 (59,5%). В 4 групі були сформовані
підгрупи за ступенем звуження тазу: I ступінь (n=32), II (n=38), III-IV
(n=5). Обстежені дівчата не мали достовірних розбіжностей за віком, але
розрізнялись за довжиною та масою тіла (р<0,05). Серед обстежених студенток превалюють ті з них, що мають «змішаний» та вузький таз – 111
88,1 % студенток. Крім того, згідно вимірюванням 3 поперечних та 1 прямого розміру тазу було визначено, що у 8 студенток (16%), мав місце простий плоский таз (ППТ), у 34 студенток (68%) – поперечно-звужений таз
(ПЗТ), та у 4 студенток (8%) – плоско-рахітичний таз. У 65 студенток
(51,59%) були зафіксовані зменшення від 1 до декількох зовнішніх розмірів тазу на 1,5-2 см, що трактується як анатомічно-вузький таз (АВТ) [14].
Отримані дані співпадають з даними Ковтюк Н.І. та інших дослідників
[4,7,8,11]. Останнім часом, при проведенні досліджень досить часто визначаються нестандартні, «змішані» форми вузького тазу. Порушення в
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процесі пубертату можуть призводити до неправильного формування кісток тазу. Ця тенденція характерна для молодих жінок і дівчат у студентських колективах та спортсменок [4,5,8,10,11]. ІМТ в усій групі (n=126) становив 16,88±0,20, в 1 групі становив 22,0 0,67, в 2 групі – 24,0 0,66
(р<0,05), в 3 – 21,7 0,35, з подальшим зниженням показника в 4 групі: в
підгрупі з I ступенем звуження тазу – 20,3 0,35, II ступенем – 18,8 0,31,
III-IV – 18,5 0,40 (р<0,05). У студенток з нормальними розмірами кісткового тазу індекс Соловйова дорівнював 14,3 0,18, з широким тазом (зі збільшеними вище норми поперечними розмірами тазу) – 15,9 0,28 (р<0,05),
зі «змішаним» тазом – 14,5 0,35. У дівчат з I ступенем звуження
тазу – 14,1 0,11, II ступенем – 13,7 0,15, III-IV – 18,5 0,40 (р<0,05). Індекс відносної ширини тазу (ІВШТ) розраховувався, як відношення ширини тазу до довжини тіла, помноженому на 100 [12]. Показникові стенопіелії (вузький таз) відповідають індексу, зі значеннями до 15,9 см, метріопіелії (середні розміри тазу) – 16,0-17,9 см, еуріпіелії (широкий
таз) – 18,0 см і більше [12]. В нашому дослідженні ми отримали наступні
результати: середній показник ІВШТ становить 13,59±0,10 см. При цьому
у 123 студенток (97,62%) ІВШТ відповідав стенопіелії (вузький таз), і лише
у 3 студенток (2,38%) ІВШТ відповідав значенням метріопіелії («середній»
таз). Це в значній мірі співпало із встановленням в нашому дослідженні
великої кількості (88,1%) випадків різних форм вузького тазу та «змішаних» форм у студенток-першокурсниць. Для проведення аналізу оцінки
розвитку та сформованості кісток тазу і визначення взаємозв'язку з показниками статевої зрілості нами, додатково, був використаний індекс кісток
тазу (ІКТ), запропонований Ковтюк Н.І. [4]. В середньому, серед обстежених студенток (n=126), ІКТ становив 39,91±0,55 cм, що відповідає середньому значенню цього показника для даної вікової групи. Але слід відзначити, що у 4 студенток (3,17%) цей показник був менше 30 см, що вказує
на те, що вони знаходяться в групі ризику по віковим темпам формування
кісткової зрілості.
У 66 студенток (52,38 %) – отримані показники ІКТ та значень пельвіометрії знаходяться на межі нижніх стандартів показників, зі зниженням отриманих значень від 1 до 2-3 показників зовнішніх розмірів тазу та
індексу Соловйова. Але враховуючи вікові параметри студенток цієї групи
(16-18 років), можна передбачати подальші позитивні зміни, в бік збільшення розмірів їх тазу, так як процес кісткового росту та окостеніння в них
ще тривають. У 56 студенток (44,44%) показник ІКТ зафіксованим вищим
за 40 см, що, опосередковано, свідчить про те, що формування їх кісткового тазу практично завершене і ті розміри тазу, що були визначені під
час проведення дослідження відповідають середньо-стандартним розмірам
функціонально нормального тазу.
Висновки. Проведене дослідження, дозволяє говорити про достатньо високу кількість студенток-першокурсниць з різними видами звуження тазу (88,1%), низьким рівнем ІМТ та індексу Соловйова, що в майбутньому може привести до погіршення репродуктивного здоров’я. Вважаємо доцільним дівчат з ІКТ менше ніж 30,0 см відносити до групи ризику
кісткової зрілості, як однієї із складових становлення їх репродуктивної
системи.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Васенко Ю.В., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Фізичні вправи - це природні і спеціально підібрані рухи, що застосовуються в ЛФК та фізичному вихованні. Їх відмінність від звичайних рухів полягає в тому, що вони мають цільову спрямованість і спеціально організовані для зміцнення здоров'я, відновлення порушених функцій [1].
Дія фізичних вправ тісно пов'язана з фізіологічними властивостями
м'язів. Кожний поперечно-смугастий м'яз складається з безлічі волокон.
М'язове волокно має здатність відповідати на подразнення самого м'яза
або відповідного рухового нерва, тобто збудливістю. По м'язовому волокну
проводиться збудження – цю властивість визначають як провідність [3].
В м'язових волокнах під час роботи відбуваються складні біохімічні
процеси за участю кисню (аеробний обмін) або без нього (анаеробний обмін). Аеробний обмін домінує при короткочасній інтенсивній м'язовій роботі, а анаеробний – забезпечує помірне фізичне навантаження протягом
тривалого часу. Кисень і речовини, що забезпечують роботу м'яза, надходять з кров'ю, а обмін речовин регулюється нервовою системою [1].
Фізичні вправи стимулюють фізіологічні процеси в організмі через
нервовий і гуморальний механізми. М'язова діяльність підвищує тонус
ЦНС, змінює функцію внутрішніх органів і особливо системи кровообігу і
дихання за механізмом моторно-вісцеральних рефлексів. Посилюються
впливу на м'яз серця, судинну систему і екстракардіальні фактори кровообігу; посилюється регулюючий вплив коркових і підкіркових центрів на
судинну систему. Фізичні вправи забезпечують більш досконалу легеневу
вентиляцію і сталість напруги вуглекислоти в артеріальній крові [3].
Під впливом фізичних вправ нормалізується стан основних нервових процесів – підвищується збудливість при посиленні процесів гальмування, розвиваються гальмівні реакції. Фізичні вправи формують новий,
динамічний стереотип, що сприяє зменшенню або зникненню патологічних
проявів [2].
Фізичні вправи:
стимулюють обмін речовин, тканинний обмін, ендокринну систему;
підвищують імунобіологічні властивості, ферментативну активність, сприяють стійкості організму до захворювань;
позитивно впливають на психоемоційну сферу, покращуючи настрій;
забезпечують на організм тонізуючу, трофічну функції, нормалізує вплив і формують компенсаторні функції [3].
Більшість захворювань супроводжуються обмеженням рухової активності і змушують хворого до абсолютного або відносного спокою. Ця
гіпокінезія проводить до погіршення функцій всіх систем організму, а не
тільки рухового апарату. ЛФК зменшує шкідливий вплив гіпокінезії і є профілактикою і усуненням гіпокінетичних розладів [4].
Вплив ЛФК на хворого залежить від сили і характеру фізичної
вправи і відповідної реакції – організму на цю вправу. Відповідна реакція
залежить також від тяжкості захворювання, віку хворого, індивідуальних
особливостей реагування, фізичної підготовки, психологічного настрою.
Тому дозування фізичних вправ повинна призначатися з урахуванням цих
факторів [1].
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При активних заняттях фізичними вправами процес старіння кісткової тканини уповільнюється на 10-15 років. Фізичні вправи підвищують
силу, покращують координацію рухів і їх швидкість, уповільнюють процеси
старіння в організмі. Під їх впливом поновлюється дефіцит складних рухів,
зміцнюється м’язовий апарат, збільшується амплітуда рухів в суглобах.
Внаслідок цього підвищується рухливість хребта та грудної клітки, покращується постава [1].
Фізичні вправи здійснюють регулюючий вплив на обмін речовин.
Клінічно встановлено, що під впливом фізичних вправ підвищений рівень
цукру в крові знижується (нерідко до нормальних величин). При надлишковій вазі тіла, під впливом вправ нормалізується жировий обмін і зменшується жировідкладення. Енергетична м’язова діяльність підвищує засвоєння білків і вітамінів, покращує окисні процеси вуглеводного обміну (збільшується відкладення глікогену в м’язах і печінці), швидко руйнується
адреналін, який виділяється в надлишковій мірі під час психічних напружень [4].
Фізичні навантаження через 1,5-2 години після їжі здійснюють позитивний вплив на функції внутрішніх органів. Помірні навантаження стимулюють вуглеводну, білкову і пігментну функції печінки, підвищують тонічну активність м’язів кишок, жовчного міхура, зміцнюють м’язи живота.
Ефект від систематичних занять фізичними вправами відображається і в
підвищеній стійкості організму до дії ряду несприятливих факторів. Під
впливом фізичного навантаження життєва ємність легень і еластичність
легеневої тканини збільшується, дихання стає рідшим, ритмічнішим і глибшим, що сприяє більшому насиченню артеріальної крові киснем [2].
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
Васюта Ю.М., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Що Ви знаєте про здоровий спосіб життя? Напевно, досить багато.
Якщо хочете взнати більше – дочитайте нашу статтю.
Виявляється, якби кожен з нас дотримувався здорового способу
життя, ми жили б не менше ста років. Але як ми живемо? Хтось з нас півжиття проводить на дивані або в кріслі, хтось переїдає (а це пряма дорога
до цукрового діабету, атеросклерозу і так далі), хтось надмірно працює ,
навіть уві сні прораховуючи вигідність операцій. А ще на все це накладається любов до нікотину і спиртного. Ось і виходить, що ні про який здоровий спосіб життя говорити не доводиться. А насправді, здоровий спосіб
життя – це зовсім не складно [2].
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У поняття здорового способу життя входить достатня фізична активність, збалансоване меню, дотримання правил гігієни, відмова від надмірностей будь-якого роду і, звичайно, загартовуючі процедури.
Одним з найважливіших чинників, складових поняття здорового
способу життя, є плідна робота. Без зусиль неможливе само існування людини. Саме за допомогою праці людина обмінюється енергією і інформацією з довкіллям. Завдяки роботі людина відчуває себе потрібним і повноцінним членом суспільства. Робота має приносити задоволення. На такій
роботі людина відчуває себе комфортно, віддача у неї повна. А значить,
вона реалізує весь свій потенціал. Для гармонійного розвитку в людині все
повинно бути збалансовано: і фізичний розвиток, і інтелектуальний потенціал. Серед довгожителів зовсім немає людей, які б не працювали. Як
правило, це сільські жителі, для яких праця, – це просто життя. Обов'язково слід правильно організувати своє робоче місце [1].
Якщо Ви вирішили скласти графік свого дня, то дуже чітко розподіліть час для відпочинку і час для роботи. Вони повинні обов'язково чергуватися. Заняття фізичною культурою позитивно впливають не лише на
стані Вашого здоров'я, але і на стані Вашої психіки і нервової системи.
Якщо ж Ваша робота пов'язана з фізичною працею, тоді відпочивати потрібно пасивно. Тобто в житті все повинно бути урівноважено [4].
Неможливий здоровий спосіб життя без хорошого сну. Сон регулює
роботу нервової системи. Під час сну ми відпочиваємо. Для того, щоб не
знати слова безсоння, весь вечірній розпорядок повинен готувати Вас до
відходу до сну. У добре провітрюваному приміщенні спиться краще [1].
Заняття фізкультурою не лише укріплять Ваш організм сьогодні, але
і допоможуть Вам гідно зустріти старість.
Надзвичайно важливо нормалізувати свій раціон. Уявіть собі, що за
сімдесят років життя середньостатистична людина з'їдає вісім тонн булочок і хліба. Дванадцять тонн картоплі і сім тонн риби і м'яса! А всього за
життя чоловік сидить за трапезою до шести років! Уявляєте, скільки всього
цікавого встигло статися за цей час в світі. І вживаємо ми далеко не здорову їжу. У основній своїй масі ми їмо некорисну їжу. Така їжа може лише
нашкодити. Вона не несе чистої життєвої енергії. Окрім цього, оброблені
промисловим способом продукти включають шкідливі добавки [4].
Серед обов'язкових складових здорового способу життя і відмова
від паління та розпивання спиртних напоїв. Мільйони людей вмирають від
серцево-судинних захворювань, викликаних палінням. Мільйони молодих
людей вмирають від наркотиків. А скільки мучаться від онкологічних захворювань, спровокованих палінням! Ні про який здоровий спосіб життя і
мова йти не може, якщо Ви хочете залишити за собою ці шкідливі звички.
Загартовування організму допоможе Вам запобігти різних захворювань, зберегти молодість, ще багато років працювати і отримувати задоволення від життя. Загартовування гарантує позбавлення від сезонних застудних захворювань. Воно позитивно впливає не лише на роботу тіла,
але і на роботу нервової системи, на залози внутрішньої секреції. Ви із
здивуванням відмітите, що не просто стали менше хворіти, а стали хворіти
в два, а то і чотири рази менше [2]. Пам'ятайте, що Ви отримали від природи коштовний дар – своє здоров'я. Ваше завдання використовувати всі
доступні методи для його збереження і примноження. Віднесіться дуже серйозно до цього завдання. Загартовування покращує кровообіг у внутрішніх органах, активізує внутрішньоклітинні процеси [4].
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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ПОНЯТТЯ
“ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ЗНАННЯ” УЧНІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ
Віцько С.М., Григоренко Д.П.
Донбаський державний педагогічний університет (м. Слов'янськ, Україна)

Кардинальні зміни, які відбуваються у всіх сферах життєдіяльності
суспільства ставлять перед системою освіти нові завдання, вимагають нових освітньо-виховних підходів щодо соціалізації підростаючого покоління. Особливу актуальність набуває проблема формування гармонійно
розвитої, соціально компетентної, суспільно активної, психосоматично досконалої, здорової особистості, здатної до соціально-ціннісного самовизначення й духовно-трудової самореалізації в соціумі [1,4,5].
Таким чином, сучасна школа, як соціально-педагогічне утворення,
покликана забезпечити й допомогти учням сформувати ефективну систему
здоров'язбережувальний знань, на принципах яких реалізується їхня здатність до творчої життєдіяльності шляхом самопізнання, самооцінки, самоактуалізації, саморегуляції, інтеграції в соціокультурний простір країни
[1,4].
У контексті нашого дослідження поняття «здоров'язбережувальні
знання» ми розглядали на основі теоретичних, логіко-семантичних досягнень таких відомих учених як І. Бех, Ю. Бойчук, Ю. Васьков, М. Гончаренко, В. Григоренко, Т. Круцевич, які аргументовано довели, що теоретичні
й емпіричні знання в сфері здоров'язберігаючої практики є результатом
абстрагування властивостей, сутності, динаміки, структури факторів і процесів психосоматичного стану індивіда й адекватного відображення результатів життєвого досвіду, пізнавальної діяльності, виявлення й засвоєння інформації щодо властивостей, умов, закономірностей поведінки суб'єктів здоров'язберігаючої практики [3,5,6], впливу на її структуру соціальних інститутів суспільства [2,4].
Сучасне суспільство вимагає від системи освіти ефективного формування стабільних, глибоких і системних знань, які забезпечують учням
здатність до соціально-ціннісного самовизначення й індивідуально-суспільної самореалізації [2,4], у процесі яких здоров'язбережувальні знання
виконують функцію усвідомлення особистістю своїх реальних можливостей, конкурентоспроможності, мотивів досягнення успіху в різних сферах
соціальної діяльності [2,4].
Багатоаспектна структура здоров'язбережувальних знань у галузі
фізичного виховання потребує аналізу з метою виявлення закономірностей їх ефективного формування в процесі навчання фізичної культури.
Аналіз сутності поняття "здоров'язбережувальні знання" дозволяє
визначити ряд властивостей, які діагностуються, формуються, стимулюються в процесі навчання й корегування залежно від індивідуальних осо-
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бливостей учнів: рівень системності, структурності, функціональності, ієрархічності системи знань, емерджентної властивості системи знань [5];
глибини й повноти знань [5]; систематичності й інструментальності знань
[5]; систематичності й розгорнутості знань [3,5]; оперативності й конкретності знань [5]; гнучкості й узагальненості знань [3,4,5]; креативності й
усвідомленості знань [5]; конвергентності й дивергентності рівня
знань [5].
Із сутності викладеного поняття можна зробити висновок, що здоров'язбережувальним знанням властива системна ознака. У зв'язку з цим,
на принципах системно-структурного підходу, наше теоретичне дослідження ми направляли на обґрунтування цілісної природи педагогічних
явищ, процесів у галузі формування системи здоров'язбережувальних
знань у процесі занять фізичною культурою учнів загальноосвітньої
школи, виявлення в них різноманітних типів структурно-функціональних
зв'язків, специфічність яких визначає педагогічні системи, в умовах яких
реалізуються методи, методики, системи, педагогічні технології, які потребують реалізації здоров'язберігаючого компонента освіти [1,3,5,6].
Теоретичні дослідження феномена знання дозволяють стверджувати, що системність, як основна їхня структурна ознака, допускає певну
інваріантність того або іншого знання в процесі формування й практичної
реалізації здоров'язберігаючої діяльності людини. На основі системності
знань досягається взаємозв'язок з іншими її властивостями, єдність яких
забезпечує повноцінність здоров'язбережувальних знань учнів у структурі
фізичного виховання, здорового способу життя, формування культури
здоров'я особистості [2,4] і дозволяє оптимально орієнтуватися в різних
конфліктних ситуаціях, духовно-етичного вибору, психосоматичного корегування стану здоров'я, здоров'язберігаючої рефлексії учнів [6].
Рухові дії, теоретичні здоров'язбережувальні знання, навички й
уміння усіх форм фізичної культури (яку ми розглядаємо як навчальновиховну дисципліну формування особистості учнів загальноосвітньої
школи), потрібно диференціювати як багатокомпонентну структуру [5]
формування когнітивних, аксіологічних, праксеологічних, суспільно-соціальних, мотиваційно-потребнісних, математично-інформаційних, філософсько-культурологічних компонентів їх предметно-практичного, теоретичного, саногенного мислення, здоров'язбережувального світогляду [6].
Основними структурно-функціональними компонентами системної
композиції здоров'язбережувальних знань, які індивідуалізовано формуються в процесі занять фізичною культурою є:
когнітивний компонент, який включає знання щодо біологічної
природи людського тіла, його будови, закономірностей психомоторного, духовно-соматичного розвитку, системної організації
діяльності функціональних структур і органів на рівні моторновісцеральної й вісцеро-моторної регуляції;
аксіологічний компонент здоров'язбережувальних знань включає індивідуально-орієнтоване формування культури здоров'я
людини, яке структуруєтся шляхом розвитку здоров'ярозвиваючих, ціннісних, духовних, естетичних, морально-етичних, соціальних орієнтацій і установок;
праксеологічний компонент охоплює знання про практичну цінність здоров'ярозвиваючих факторів, методик, педагогічних технологій, навчальних програм, соціально-педагогічних проектів;
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суспільно-соціальний компонент охоплює знання щодо методів,
засобів, форм, структури взаємодії, співробітництва, співтворчості, спілкування, взаємодопомоги, добродійності, культури
життя людини в суспільстві;
мотиваційно-потребнісний компонент включає знання щодо індивідуально-орієнтованого формування стійких і свідомих спонукань до системної здоров'язберігаючої діяльності (інтенсивність, спрямованість, реверсивність, інтерпретація, корегування, закріплення й спрямованість мотивів), яка формує її саногенне мислення, світогляд [3,4,5];
математично-інформаційний компонент включає знання, які відображають кількісні і якісні параметри впливу фізичних навантажень, визначення адекватних факторів індивідуалізованого
формування психомоторного, адаптаційно-функціонального розвитку нервово-м'язової системи організму, моторно-вісцеральної й вісцеро-моторної регуляції, на принципах яких розбудовується й реалізується її резистентність [1, 2];
філософсько-культурологічний компонент здоров'язбережувальних знань ґрунтується на знаннях про навколишній світ, розвиток людини, формуванні його світогляду, саногенного мислення, здатності до духовно-соматичної рефлексії [1, 2, 4] і
спрямований на формування філософсько-методологічних
принципів, концепцій, теорій, парадигм освітньо-виховної й фізкультурно-оздоровчої практики суспільства.
Викладена структура й сутність аспектів здоров'язбережувальних
знань, які формуються в процесі системних занять фізичною культурою
учнів (різного віку й статі) дозволяє дійти висновку щодо того, що індивідуалізоване становлення вищевказаних знань здійснюється протягом
усього періоду навчання й виховання у школі.
Висновки. Здоров'язбережувальні знання по своїй сутності й структурі є гносеологічним інструментом формування методологічної культури
фізичного виховання, оздоровлення учнів загальноосвітньої школи, яка
полягає в системному впливі на їхню психосоматичну сферу здоров'ярозвиваючих цінностей, знань, умінь, навичок, індивідуально-соціальних, соціально-культурологічних факторів продуктивно-інноваційного розвитку, збереження, удосконалення, коректування психосоматичного здоров'я особистості.
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ОЗДОРОВЧЕ ХАРЧУВАННЯ ПРИ ВТОРИННИХ
ІМУНОДЕФІЦИТНИХ СТАНАХ
Волошин О.І., Волошина Л.О., Окіпняк І.В.
Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці)

Прогресуюче погіршення стану довкілля, інтенсивно зростаючі темпи життя і супутні їм соціальні та психо-емоційні стреси, погіршення біологічної цінності їжі, якості питної води, екологічне забруднення грунтів та
виснаження їх біологічного ресурсу невмілим господарюванням не тільки
сприяють зростанню захворюваності населення Землі, але й суттєво ослаблюють імунну систему людини за дії численних зовнішніх і внутрішніх негативних чинників [2]. Існує сумна перспектива зростання частоти і вираженості імунодефіцитних станів (ІД) та появи їх у все молодших груп населення. Вже на теперішній час імунологи вважають, що біля 37% населення України мають набуті вторинні імунодефіцитні стани. Ще 20-30 років
тому вважалося, що ІД притаманні людям старших вікових груп (це властиво людям старшого віку), але нині все більше охоплюються цим патологічним станом люди середнього, юнацького і навіть підліткового віку.
ІД – це не хвороба, а лише «додаток» до будь-якого захворювання,
але частіше – до групи хвороб у вигляді втрати здатності організму людини
до захисту від інфекцій та пухлин. ІД стани є дуже різноманітними за проявами, причинами, ступенями усунення, профілактики. За походженням їх
поділяють на вроджені (дуже важко піддаються лікуванню) та набуті ІД,
що дуже широко розповсюджені. За функціональним станом організму розрізняють: компенсовані, субкомпенсовані та декомпенсовані ІД.
В Україні біля 70% ІД є компенсованими, тобто мало вираженими.
За досвідом провідних імунологів світу компенсовані ІД не підлягають лікуванню якимись імунотропними засобами. За допомогою лікарів пацієнт,
в якого компенсований варіант ІД, повинен виявити та за можливістю усунути причину ІД та допомогти своєму організму, його імунній системі відновитися. А для цього (після усунення причини) не так багато і треба:
всього на всього правильне та повноцінне, регулярне харчування та «спілкування» з природою: свіже повітря, фіззарядка, дозоване фізичне навантаження та водні процедури (душ, особливо холодне обливання).
Основні принципи імунореабілітації шляхом оздоровчого харчування[3]:
Перший – розбавити токсини внутрішнього середовища організму
шляхом наводнення активними рідинами: соками (не менше 1 літрі на
добу) різних фруктів та овочів.
Другий – активізувати обмін речовин в організмі шляхом вживання
фруктово-овочевих страв з високими оздоровчими властивостями, антибактеріальною, сечогінною діями тощо.
Третій – тільки при забезпеченні першого та другого принципу можлива активізація діяльності імунної системи продуктами харчування з
особливими імунотропними властивостями.
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Хочемо відзначити відносність наведених принципів імунореабілітації, тому що багато з нижченаведених харчових оздоровчих продуктів володіють механізмом дії за всіма трьома принципами, але переважно за першим чи другим, рідше – третім.
Інфекційні чинники є найбільш частою причиною ІД. Тому, за умови
належного соко-овочевого навантаження організму (до 1 літра) вживання
зі стравами журавлини (клюкви) чи малини, часнику, цибулі, петрушкових
(звичайна петрушка, селера, кінза – краще коренеплоди) мають найбільш
виражені антисептичні, антибактеріальні, антивірусні властивості, а також
антигельмінтні. Такі ж властивості притаманні середземноморським спеціям: імбиру, куркумі, авокадо.
Дуже добре впливають на обмін речовин страви з вівса (особливо
відвар цільних зерен); вони підвищують життєвий тонус та опірність організму до хвороб, фізичних навантажень. З вівса (висівок) в останні роки
навіть отримано препарат «Авеол» (лат. мовою овес – Аvena sativa) для
загальнозмізнювальної дії при будь-яких хворобах.
Подібними властивостями володіють зерна волоського горіха. Тому,
для підтримання належного життєвого тонусу людям, які несуть високе різнопланове навантаження, рекомендується щоденно з’їдати зерна з 8-10
грецьких горіхів.
А при умові ІД найкраще вживати хоча б 10-14 днів підряд відвар
цільних зерен вівса (4 стол. ложки на 0,5 літра окропу, повільно варити
45-60 хв, настояти до охолодження, процідити – протерти через друшлак),
добавити молодих зерен горіхів 20-25 шт. та 2 столові ложки родзинок,
або 2 столові ложки меду (краще травневого, липового, акацієвого) та
спожити цю дозу впродовж дня за 2-3 прийоми.
Певною альтернативою грецьким горіхам можуть бути кедрові зерна або лісові (фундук) горіхи в такій же дозі.
Особливо корисне вживання меду з метою зняття інтоксикації, покращення обміну речовин, підвищення життєвого тонусу[1]. Найкращими,
в т. ч. імуномодулювальними властивостями володіють меди: травневий,
ехінацейний, акацієвий, липовий, лісовий, малиновий. Для дуже ослаблених людей вдалим є поєднання меду з пилком бджолиним (1:1) та з додаванням маточного молочка (1-2%): по 1 столовій ложці суміші в 200-250
мл теплої води вранці та в обід впродовж 3-6 тижнів залежно від ступеня
ослаблення, віку пацієнта та стану його шлунково-кишкового тракту. Пилок бджолиний (його ще називають «квітковий», «бджолина обніжка») можна вживати самостійно: по 2 чайні ложки в 50-70 мл теплої води, обов’язково настояти не менше 0,5 год (щоб добре набухли квіткові пилинки та
стали більш доступні для перетравлювання в кишечнику) вранці та в обід
за 15-30 хв до їжі впродовж 3-6 тижнів.
З продуктів бджільництва за наявності ІД слід використовувати й
медові соти чи забрус (це – зрізані ножем верхівки запечатаних медових
сот), в яких є більше активуючих та антисептичних чинників. Соти та забрус доцільно жувати як жуйку особам із ІД та хронічними інфекціями
ясен, ротової порожнини, ротоглотки.
З ягідних особливу цінність мають чорниця, чорна смородина, малина, суниця, ожина, брусниця, обліпиха, але в натуральних формах консервування (заморожування, сушіння, зацукрування). Щоденне вживання
2-3 столових ложок (до 150-200г) в страви чи у вигляді морсів впродовж
1-1,5 місяців можуть суттєво покращити загальний стан організму, в т.ч.
його імунну систему. Із субтропічних фруктів наголос треба зробити на
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вживанні лимона (не менше 0,5 лимона щоденно), грейпфрута, ківі, граната. їх можна вдало поєднувати разом із медом.
Однак не забуваймо про загальнооздоровчі властивості яблук та
моркви. Якби людина щоденно вживала не менше, ніж 300 грамів (а краще
500-700 г) яблук та моркви, то мала б набагато менше проблем зі здоров’ям. Варто зазначити про важливі імуномодулюючі властивості зеленого горошку (жовтий цими властивостями не володіє), зерен молодої квасолі, перцю ЧІЛІ, тертого кореня хріну.
Ранньою весною в корекції імунної системи можуть зіграти важливу
роль страви з черемші (медвежа цибуля), листя молодої кропиви, лободи
білої чи червоної, салата-латука, рукколи.
Із продуктів птахівництва слід зазначити про оздоровчі та імуномодулювальні властивості свіжих яєць, особливо перепелиних та від домашніх курей. Добова доза перепелиних яєць 4-6 шт., або 1-2 курячих. Їх
вживати слід вранці, краще в сирому вигляді (типу гоголь-моголь) натще,
або злегка зварене («в мішочку»). При інших формах вживання яєць (смажених, крутозварених, в омлеті) вони стають просто цінною харчовою
стравою, яка втратила імуномодулюючі властивості. Слід зазначити, що
справді свіжі сирі яйця володіють найбільш вираженими імуномодулювальними властивостями із всіх продуктів харчування.
Щодо молочних продуктів, то цінні імунопосилюючі властивості
притаманні козячому молоку, особливо від кіз, що знаходяться на вільному
випасі. Слід зазначити, що молочно-кислі продукти володіють підвищеними імуномодулюючими властивостями порівняно з цільним молоком. Це
– заслуга молочно-кислих бактерій. Але в кефірі, йогуртах, кумисі, заквасках типу «Наріне» тощо – спектр корисних бактерій значно багатший,
тому і користь більша. Академіки Ілля Мечніков та Олександр Богомолець
більше 100 років стверджували про молочнокислі продукти як продукти
довголіття. Та це нині не дивно: адже кишечник за багатством імунноклітинних скупчень в слизовій оболонці уявно називають «четвертою імунною залозою», а нормальні бактерії кишечника, серед яких молочно-кислі
та біфідобактерії є домінуючими, здійснюють належну активацію цієї «імунної залози»,
А яке харчування сприяє зниженню функціонування імунної системи? Виявляється цим страждають немало людей, починаючи з дитячого
віку. Доведено, що зловживання солодощами, мучним, випічкою, фастфудами, шипучими напоями (навіть тоніками: вони спочатку активують, а
потім, при частому вживанні, виснажують регуляторні процеси, в т. ч. імунну систему), сучасна м’ясна продукція з тварин і птахів, вирощених за
сучасних (хоч і визнаних світом) технологій виробництва за допомогою
преміксів, стимуляторів росту, гормонів, антибіотиків, ГМО ослаблюють
наш організм і його імунну систему, порушують обмін речовин, сприяють
ожирінню (а при цьому завжди є певний ступінь ІД). І це є загальнопланетарна тенденція. Тож треба думати про своє здоров’я та імунну систему
вже сьогодні, бо завтра буде складніше. Турбота про неї природніми фізіологічними методами – надійний шлях нашого здорового існування і спадкової передачі здоров’я нашим нащадкам.
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ВПЛИВ ВИРОБНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Гетьман Н.В., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Проблема здоров'я людини існувала завжди. Вона виникла з появою людини та видозмінюється відповідно до розвитку культури людського суспільства.
Покоління наших предків жили в тісному спілкуванні з природою.
Уклад життя і праці був синхронним із природними ритмами. Люди вставали зі світанковою і засинали з вечірньою зорею. Кожна пора року мала
притаманні тільки їй трудову налаштованість і ритм життя.
Проблема здоров'я людини вирішувалась досить ефективно і просто. Це пояснювалось тим, що культура здоров'я складалась у індивідуальній свідомості особистості поступово, під впливом природних умов життя
і була важливим елементом загальної культури людини.
У даний час вся сукупність факторів діяльності людини, які негативно впливають на її здоров'я, вимагає іншого підходу до проблеми формування здоров'я. Сьогодні люди живуть у ритмі виробничого циклу однаково в будь-яку пору року. Умови життя та праці сучасної людини, безперечно, покращились, але наслідки цього далеко не однозначні.
Високий рівень механізації й автоматизації виробничих процесів зумовив різке зменшення частки фізичної праці та збільшення нервових навантажень. Досягнення науково-технічного прогресу в усіх галузях діяльності людини зумовили зміни і в її житті, характері праці й, безперечно,
відобразились на ній самій.
Дослідженнями вченого І.В. Муравова встановлено, що з розвитком
технічного прогресу скорочується частка м'язової діяльності в енергетичному балансі людства. Рухова активність людини в процесі сучасного виробництва істотно зменшується, що призводить до гіпокінезії.
Гіпокінезія (hypo – малий, внизу і kynesis – рух) – це вимушене
зменшення обсягу довільних рухів людини (мала рухливість) внаслідок характеру її трудової діяльності. Гіпокінезія негативно впливає на організм і
зумовлює його виснаження.
Сучасні умови трудової діяльності людини несуть значні психічні
навантаження на її організм. Темп праці, монотонність, соціальна ізоляція,
збільшення навантажень на зоровий, слуховий та інші аналізатори – все
це є причиною погіршення здоров'я [1].
Щоб не стрясати словами даремно повітря приведу приклад конкретного дослідження. Обласна санітарно-епідеміологічна станція вивчала
в яких умовах трудяться водії великовантажних автомобілів на вугільних
підприємствах. Ними було встановлено, що несприятливими факторами
виробництва є висока напруженість уваги протягом 80-90% всієї зміни, дія
на них постійного шуму (до 86 дБА), вібрації (середні і низькі частоти – до
98 дБ), перевищення ГДК оксидів азоту в 1,2 рази, а окису вуглецю , акролеїну в 1,5 р, постійне переохолодження восени і взимку.
Було з’ясовано, що у водіїв висока захворюваність радикулітами,
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остеохондрозом, часто трапляється підвищення тиску, застуди. Так при
стажі роботи 15 і більше років у віці 55 років у 75% водіїв розвивається
гіпертонія, у віці 60 років зі стажем 16-20 років виявлялася стенокардія [3].
Хоча побутові умови людей покращилися, проте поспіх, брак часу,
великий потік інформації (потрібної і непотрібної) негативно позначаються
на стані здоров'я сучасної людини.
Негативний вплив на організм людини чинять шкідливі відходи виробництва, що потрапили у навколишнє середовище. Природа неспроможна утилізувати їхню велику кількість. Тому разом із їжею, водою, повітрям до організму надходять і шкідливі речовини [1].
Вітчизняними і зарубіжними вченими встановлено, що на здоров'я
людини впливає ряд факторів, згрупованих певним чином. Встановлено,
що здоров'я людини на 20% залежить від стану довкілля. Це означає, що
у людей, котрі проживають в екологічно чистій місцевості, здоров'я може
бути кращим, ніж у людей, які живуть в екологічно забрудненій місцевості.
Наприклад, мешканці сільських регіонів дихають чистішим повітрям порівняно з міськими жителями, котрі вимушені дихати повітрям, забрудненим
вихлопними газами машин і шкідливими відходами підприємств. Відходи
промислових підприємств потрапляють до навколишнього середовища, забруднюючи повітря, воду, грунт, на якому ростуть плодові культури, трав'янисті рослини, що є їжею не тільки для людини, але й для тварин, у
тому числі й домашніх. Тому часто людина споживає екологічно забруднені
продукти, що негативно позначається на стані її здоров'я [1].
У містах внаслідок забруднення повітря, яке постійно збільшується,
неухильно росте число хворих, що страждають такими захворюваннями,
як хронічний бронхіт, емфізема легень, різні алергійні захворювання і рак
легень.
При систематичному чи періодичному надходженні в організм порівняно невеликих кількостей токсичних речовин відбувається хронічне отруєння. Ознаками хронічного отруєння є порушення нормального поводження, звичок, а також нейропсихічні відхилення: швидке стомлення чи
почуття постійної втоми, сонливість, чи навпаки, безсоння, апатія, ослаблення уваги, неуважність, безпам'ятність, сильні коливання настрою.
При хронічному отруєнні одні і ті ж речовини у різних людей можуть
викликати різні захворювання нирок, кровотворних органів, нервової системи, печінки. Подібні ознаки спостерігаються і при радіоактивному забрудненні навколишнього середовища. Так, у районах, які постраждали
від радіоактивного забруднення в результаті Чорнобильської катастрофи,
захворюваність серед населення, особливо дітей, збільшилася у багато разів [2].
Забруднена промисловими відходами питна вода згубно впливає на
здоров’я людини. Мільярди вірусів і бактерій у воді призводять до спалахів
епідемій, інфекційних захворювань, а токсичні речовини – до масових отруєнь.
Вживання недоброякісної питної води (2-2,5 л на добу однією людиною) суттєво погіршує здоров’я, зумовлюючи виникнення специфічних
хвороб.
Надлишок Fe3+ різко стимулює пероксидні процеси в цілому, зокрема і ті, що руйнують цитохром Р-450-залежну систему. Залізо допомагає
виробляти та підтримувати імунітет організму у більшості захворювань,
приймає участь у кровотворенні. При його дефіциті з'являється втома, болі
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в області серця, дискомфорт шлунково-кишкового тракту. Також при високому вмісті у питній воді заліза порушується процес кровотворення, можливий цироз печінки, гострі отруєння дітей, рак прямої кишки, цукровий
діабет.
Висока твердість погіршує органолептичні властивості води, надаючи їй гіркуватий смак та справляючи негативний вплив на органи травлення людини. Було доведено зв’язок між рівнем твердості води і ступенем
поширення серцево-судинних захворювань. Солі твердості порушують
всмоктування жирів внаслідок їхнього омилення й утворення в кишечнику
нерозчинних кальцієво-магнієвих мил. Також тверда вода погано милиться, дає великий накип в парових котлах, збільшує термін варіння овочів, м'яса тощо.
Кальцій відіграє важливу роль у формуванні кісток, впливає на процеси скорочення м'язів, підвищує захисні функції організму, знижує небезпеку появи алергії, зміцнює стінки кровоносних судин. Його надлишок в
організмі призводить до негативних наслідків, насамперед, до закупорки
кровоносних судин. А нестача може викликати розрідження кісткової тканини, демінералізацію кісток, а у людей похилого віку порушення функцій
залоз внутрішньої секреції [4,5].
Дістати істинну картину стану здоров'я населення у зв'язку з якістю
навколишнього середовища можливо за умови створення спеціальної автоматизованої системи. Стан здоров'я населення, що визначається генофондом популяції, станом навколишнього середовища і соціально-економічними чинниками, можна вивчити шляхом вимірювання показників структури, функції й адаптаційних резервів та порівняння їх із нормативами
або шляхом визначення середньої тривалості життя, працездатності, репродуктивної функції.
Таким чином, профілактика захворювань залежить насамперед від
своєчасного вирішення питань охорони навколишнього середовища [6].
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ЗОРУ У
ШКОЛЯРІВ
Глинська М.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Життя людини – постійна і активна взаємодія з навколишнім середовищем, яка неможлива без складних і досконалих органів відчуття, найважливішим з яких є зір. Зорова сенсорна система відіграє у житті людини
дуже важливу роль, оскільки забезпечує надходження понад 90% інформації з довкілля.
Одним з найважливіших показників, що характеризують фізичний
розвиток школярів, є стан опорно-рухового апарату більше. У зв’язку з
виявленим припущенням про те, що порушення зору частіше виникають у
дітей, які мають поганий фізичний розвиток [1]. Авторами встановлено,
що короткозорість частіше виникає у дітей з недостатнім фізичним розвитком, що дозволяє по-новому оцінити значення фізичної культури в профілактиці короткозорості та її прогресі. Розвитку короткозорості сприяє також ослаблення очних м’язів, що є результатом недостатньої тренованості.
При значних зорових навантаженнях циліндричний м’яз, який регулює
зміну кривизни кришталика, працює на межі своїх можливостей, і організм
вимушений перебудовуватися. Для цього, як стверджують автори, є тільки
один шлях - подовження очного яблука в передньо-задньому напрямку, і
організм, особливо в період росту і розвитку, легко справляється з цим
завданням, роблячи око короткозорим. Таким чином, недостатній фізичний розвиток і слабкість м’язів очного яблука є, на думку ряду вищеназваних авторів, однією із головних причин зниження зору школярів [2].
В даний час існують різні методи корекції порушень зору – це застосування окулярів, контактних лінз, лікування лазером, хірургічні втручання, що вимагає великих матеріальних витрат, і зір при цьому якщо і
поліпшується, то не на довго. Встановлено, що окуляри допомагають людині бачити, але стан зору при цьому не поліпшується, а навпаки, відбувається поступове зниження гостроти зору, і силу лінз доводиться збільшувати. Носіння окулярів приводить до атрофії очних м’язів, подібно до
того, як ходіння на милицях приводить до ослаблення м’язів кінцівок.
В наш час, наука довела ефективність методів збереження і поліпшення зору без хірургічного втручання і допомоги окулярів – це методика
зорових тренувань, розроблених А.І. Дашевським, Е.С. Аветісовим, Ю.А.
Утехіним, методи йоги і точкового масажу. Кожна методика характеризується певною спрямованістю дії на орган зору. Аналіз існуючих методик
збереження і поліпшення зору показав, що вправи, що рекомендуються,
підрозділяються на наступні групи:
1. Релаксаційні вправи, спрямовані на зняття зорової втоми і відновлення працездатності (точковий масаж, пальмінг за методикою Бейтса,
моргання, повороти, соляризація та ін.).
2. Спеціальні тренувальні вправи, спрямовані на зміцнення навколоочних м’язів (повороти очей по вертикальних, горизонтальних, діагональних траєкторіях, по колу з використанням допоміжних предметів, тренажерів) [3].
3. Спеціальні тренувальні вправи для зміцнення апарату акомодації
ока (вправи «Мітка на склі», за методикою Е.С. Аветісова, використання
нерухомих і рухомих об’єктів, тренажерів) [4].
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Не дивлячись на наявність різноманітних методик збереження і поліпшення зору, матеріал з профілактики порушень зору відсутній в нині
чинних програмах і навчальних посібниках з фізичного виховання. Спостерігається відсутність профілактичних заходів в режимі навчального дня
школярів, де зорове навантаження особливо велике, що є недотриманням
гігієнічних вимог до умов навчання учнів в сучасних загальноосвітніх установах.
Використовуючи відомі методи збереження і відновлення зору,
нами розроблені програми профілактики порушень зору для учнів молодшого шкільного віку, які в комплексі фізкультурно-оздоровчих заходів у
режимі навчального дня дозволили б зупинити процес прогресу порушень
зору на сучасному етапі
Таким чином, порушення зору частіше виникають унаслідок недостатньої тренованості, внаслідок слабкості очних м’язів, відповідальних за
узгоджені рухи, фокусування зображень на сітчасту оболонку ока. Саме
від сили, або слабкості очних м’язів залежить гострота зору, тому їх необхідно тренувати, щоб попередити виникнення порушень зору. Дуже важливо дотримуватись гігієнічних вимог, займатися оздоровленням і загартовуванням організму, щоб зберегти зір.
Отже, в цілях профілактики порушень зору в процесі фізкультурнооздоровчої діяльності молодших школярів необхідно: включати релаксаційні вправи для зняття зорової навантаження у фізкультхвилинках на початку уроків, використовувати спеціальні вправи для тренування окорухових і акомодаційних м’язів у фізкультхвилинках в середині уроків. Використовувати спеціальні зорові ігри для вдосконалення зорових функцій
в групах продовженого дня.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Гресь О.В.
Управління освіти Московського району Харківської міської ради

Пріоритетним завданням сучасної школи є забезпечення збереження здоров’я особистості у процесі навчання.
Власне самому процесу навчання притаманний ряд чинників, що
пов’язані з ризиком здоров’я школярів (невідповідність змісту, форм і ме-
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тодів освіти віковим та індивідуальним потребам учнів; інформаційне перенасичення й нераціональна організація навчального процесу; авторитарність учителя, його неповажне, упереджене ставлення до учня; відсутність у багатьох учасників педагогічного процесу мотивації здоров’я та
здорового способу життя тощо).
Урахування вище зазначених чинників зумовлює цілеспрямовану
організацію здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу, тобто такого процесу, який не наносить прямої або опосередкованої шкоди здоров’ю учнів, створює безпечні й комфортні умови перебування дітей у
школі, забезпечує індивідуальну траєкторію навчання й виховання дитини, запобігання стресів, перевантаження, втоми вихованців.
Збереження здоров’я школярів охоплює всі сфери життєдіяльності
школи та має здійснюватися в таких основних напрямах: медичному (забезпечення санітарно-гігієнічних умов освітнього процесу, профілактика й
корегування здоров’я учнів); психологічному (психологічна підтримка й
супроводження розвитку дитини); педагогічному (захист і підтримка здоров’я дітей засобами як навчальної, так і позанавчальної діяльності).
Ефективність діяльності із збереження здоров’я дітей передбачає
трансформацію педагогічної самосвідомості, пов’язану зі змінами у ставленні вчителя до навчально-виховного процесу як засобу підтримки й зміцнення здоров’я учнів, з усвідомленням власного впливу на здоров’я вихованців і здійсненням діяльності з позиції здоров’язбереження учнів.

ЛІКУВАННЯ І МУЗИКОТЕРАПІЯ
Гриньова В.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Звуки музики допомагають людям при лікуванні різних захворювань. Одним з перших, хто пояснив лікувальний ефект музики був Піфагор. Він стверджував, що музика підкоряється вищому закону (математиці)
і відновлює в організмі людини гармонію. А давньогрецький лікар Гіппократ лікував музикою безсоння та епілепсію. Пізніше вчені зробили висновки, що музика може знімати втому й заряджати людину енергією, позитивно впливати на систему кровообігу та дихання.
Вчені стверджують, що спів може лікувати хвороби. У стародавньому Єгипті співом хору лікували безсоння. Сьогодні фахівці радять батькам, діти яких страждають на заїкання, віддати їх на хор. Хоровий спів
також допомагає тим, хто не вимовляє певні звуки. Загалом спів нормалізує фізичний стан людини. Під час цього процесу активно задіяний весь
організм – активно б'ється серце, дихають легені, виконуються рухові функції. Після 5-10 хвилин власного співу покращується настрій, підвищується активність.
Застосування музики з терапевтичною метою бере свій початок з
доісторичної доби, адже музика була частиною «магічних», релігійних та
цілительських ритуалів. Однак першими письмовими пам'ятками, де згадується про вплив музики на людське тіло, є єгипетські папіруси, знайдені
англійським археологом Пітрі у 1889 р. Ці папіруси датуються 1500-м р. до
н.е. Музика в них описана як засіб, здатний зцілювати тіло, заспокоювати
розум та очищувати душу; так, зокрема, вона наділяється властивістю
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сприятливо впливати на жіночу фертильність. Єврейський народ також послуговувався музикою при лікуванні фізичних і психічних захворювань.
Саме цими часами датуються перші повідомлення про застосування музикотерапії.
У 1899 р. невропатолог Джеймс Л. Корнінг провів вперше дослідження з використанням музики для лікування пацієнтів. Перші наукові
праці, що досліджують механізм впливу музики на людину, з'явилися в
кінці дев'ятнадцятого – поч. XX століття. У роботах В.М. Бехтерева,
І.М. Догеля, І.Р. Тарханова та інших з'являються дані про сприятливий
вплив музики на центральну нервову систему, дихання, кровообіг, газообмін.
Під керівництвом В.М. Бехтерева в 1913 р. в Росії було засновано
«Товариство для визначення лікувально-виховного значення музики і гігієни». Перша згадка про застосування музичної терапії в журналі Американської музичної асоціації датована роком 1914.
У медицині музикотерапію почав застосовувати французький психіатр Еськіроль. В 30-х роках музикотерапію використовували німецькі терапевти при лікуванні виразки шлунку, швейцарські – при лікуванні легких форм туберкульозу. Австрійські акушери за допомогою музики знеболювали пологи. Використання музики і звуку як анестезуючого засобу
стало застосовуватися і в стоматологічній і хірургічній практиці. Вся ця
практика стала основою розвитку музикотерапії після другої світової війни.
Як навчальна дисципліна, музикотерапія вперше з'явилася в
1918 році у Колумбійському університеті (США), її розробником стала Маргарет Андерсен, музикант з Великобританії. Поступово була усвідомлена
необхідність розробки академічних програм підготовки професійних музикотерапевтів і в інших навчальних закладах, а 1975 в Лондоні був заснований Центр музичної терапії.
Термін «музикотерапія» має греко-латинське походження і в перекладі означає «лікування музикою». Німецьке товариство музикотерапії
визначає її як «практично зорієнтовану наукову дисципліну», тісно пов'язану з медициною, суспільними науками, психологією, музикознавством та
педагогікою. Значна частина вчених вважають музикотерапію допоміжним
засобом психотерапії, засобом специфічної підготовки пацієнтів до застосування складних терапевтичних методів [1].
Дія музики на людину залежить від її музичних смаків та суб'єктивного сприйняття, на формування яких впливають музична біографія, вік,
соціальний статус, обставини прослуховування тощо.
Фізіологічний вплив музики на людину ґрунтується на тому, що нервова система, а з нею і мускулатура мають здатність засвоєння ритму.
Музика як ритмічний подразник стимулює фізіологічні процеси організму,
що відбуваються ритмічно як в руховій, так і вегетативної сфері. Ритми
окремих органів людини завжди відповідні. Між ритмом руху і ритмом внутрішніх органів існує певний зв'язок. Ритмічні рухи являють собою єдину
функціональну систему, руховий стереотип. Використовуючи музику як
ритмічний подразник, можна досягти підвищення ритмічних процесів організму в більш суворої компактності та економічності енергетичних витрат.
Використовуючи різні типи музики, можна змоделювати різні психічні стани, що, у свою чергу, відіб'ється на здатності до психічної, рухової
і пізнавальної діяльності. Механізм такого впливу музики пов'язаний із діяльністю центральної нервової системи людини.
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У процесі прослуховування музичних стимулів у різних системах передачі сигналів у мозку відбуваються певні зміни. Наприклад, прослуховування неприємних звуків сприяє підвищенню секреції серотоніну – гормону, що має безпосередній стосунок до агресивності чи депресії.
Виділяють два основні типи музики за її впливом на поведінку і стан
людини, а саме, заспокійливу музику, що характеризується правильністю
ритму, передбачуваністю динаміки й гармонійністю звучання, і музику стимулюючу, що підвищує енергійність людини, спонукає до діяльності і збуджує емоційність.
Узбецький учений Мірзакарім Норбеков встановив: здоров'я залежить від емоційного центру людського організму. Він підкреслює: «Хаос
не у світі, він усередині нас». І саме музика перемагає цей хаос, гармонізує
емоційну сферу людини [2].
Бразильські вчені провели експеримент, в якому взяли участь 60
пацієнтів, що страждали різними порушеннями зору. Половина учасників
готувалися до дослідження зору під музику Моцарта. Інші чекали початку
тестування в повній тиші. Пацієнти, що чекали початку тесту під музику
Моцарта, краще фокусували зір і впоралися із завданням значно швидше,
ніж ті, хто готувався до тестування в тиші.
Італійській доктор Лючано Бернарді досліджував властивості італійської оперної музики і знайшов, що арії Верді прекрасно синхронізуються
з серцево-судинним ритмом.
Методи музикотерапії класифікують відповідно до ролі пацієнта (активний і рецептивний) або виду підготовки (імпровізаційний і структурований). Найбільш поширеними методами є музична імпровізація, виконання готових музичних творів, рецептивне слухання, вербальне обговорення музики. Дослідження показало, що зміни стану людей є більш виразними при застосуванні дисциплінуючих музикотерапевтичних методів, таких, як імпровізація і вербальне обговорення музики. Висновки цього дослідження говорять також про те, що музикотерапевт має зважено підходити до вибору методу для кожного пацієнта, оскільки цей вибір зумовлює
позитивний або негативний результат музикотерапевтичного лікування.
Музикотерапія – це психотерапевтичний метод, що використовує
музику в якості засобу корекції. Музикотерапія як один з ефективних методів сприяє диверсифікації емоційно-інтелектуальної сфери особистості,
підвищенню працездатності мозку, розвитку культури мислення майбутніх
фахівців. Поширенню музичної терапії сприяє системна криза медичної допомоги, загальний негативний соціальний фон у суспільстві.
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ОЧІ ЛЮДИНИ ЯК ДЗЕРКАЛО ЇЇ ЗДОРОВ'Я ТА ПРОФІЛАКТИКА
ПОРУШЕНЬ ЗОРУ
Давидова О.М., Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Очі виражають наші почуття, наші переживання, наш духовний світ.
Блискучі і променисті очі – найкраща прикраса обличчя. Вони є основним
безпосереднім зв'язком з оточуючим світом і здійснюють постійну стимуляцію центральної нервової системи.
Але часто вони відображають і стан нашого здоров'я, оскільки чимало хвороб впливають на зір і блиск очей. Очі втрачають свою красу,
якщо під ними з'являються мішки, набряки, які можуть бути наслідком захворювань серцево-судинної системи, гінекологічних недугів, порушень
функцій нервової або ендокринної системи, хронічних запорів, а також результатом вікових змін в організмі. Негативний вплив справляє велике нервове виснаження, надмірне стомлення очей недосипанням тощо [7].
У житті людини зір відіграє головну роль, бо більше ніж 90% інформації про зовнішній світ ми одержуємо через зоровий аналізатор. Тому
побажання «Бережіть зір і будьте здорові!» є досить актуальним у наш час.
Очі піддаються великій кількості зовнішніх впливів: вітру, тютюнового диму, пилу, різкого неонового світла, поганого освітлення, світла телевізійного екрану, професійних шкідливостей тощо. Після такого впливу
вони набувають втомленого вигляду, блиск їх зникає, вони червоніють і
припухають, з'являються зморщечки і мішечки. Тому при першому прояві
втомлюваності необхідно забезпечити відпочинок очам і правильно доглядати за ними [4].
Аналіз наукової та методичної літератури, що стосується проблеми
профілактики порушень зору показав, що достатньо глибоко вивчені причини виникнення зорових розладів, розроблені шляхи їх попередження і
корекції при дотриманні основ гігієни, режиму дня, правильного харчування, оздоровлення і загартування організму, розроблена система фізичного виховання школярів, які погано бачать.
Проте до теперішнього часу не існує єдиної думки про причини виникнення порушень зору та їх профілактики, тому важливим є розгляд цієї
проблеми як лікарів, так і педагогів, щоб попередити порушення зору з
дитячого віку .
Найпоширенішими вадами та порушеннями зору є короткозорість
або міопія, далекозорість, астигматизм, слабозорість, косоокість і амбліопія.
Основою розвитку міопії, на думку багатьох авторів, є тривала напруга (спазм) акомодації під впливом зорової роботи на близькій відстані,
а міопія є фіксацією, закріпленням спазму.
Слабозорість характеризується різноманітністю порушень зорових
функцій, різним рівнем їх збереження і можливості взаємної компенсації,
ступенем вираженості патології
Одним з порушень зору є косоокість і амбліопія, що супроводжує її,
яка проявляються в порушенні бінокулярного бачення, в основі якого лежить ураження різних відділів зорового аналізатора і його сенсорно-рухових зв'язків. Косоокість не лише призводить до розладу бінокулярного бачення, але і перешкоджає його формуванню. Косоокість виникає внаслідок
зниження гостроти зору одного або обох очей через порушення рефракції,
розлади акомодації та конвергенції [3].
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Встановлено, що м'язовий апарат ока (окорухові і циліндричні
м'язи) виконує найважливіші функції – узгоджені рухи очей, стеження за
рухомими об'єктами, фокусування очей на різні відстані, оцінку розмірів
предмету, сприйняття глибини простору. Саме від сили або слабкості м'язів ока залежить гострота нашого зору: при недостатній тренованості, а
тому і слабкості внутрішньоочних і навколоочних м'язів відбувається зниження гостроти зору. Тому надзвичайно важливим є тренування м'язів ока
для профілактики порушень зору. Доведено, що спеціальні тренувальні
вправи для очей можуть викликати стабілізацію і навіть зворотний розвиток далекозорості і короткозорості [1].
Профілактика порушень зору – це комплекс заходів, спрямованих
на підтримку зорової функції в нормальному стані, а також на попередження хвороб очей.
Основними напрямками профілактики зору є попередження розвитку порушень зору при читанні, запобігання погіршення зору при роботі з
комп’ютером, а також профілактика розвитку короткозорості.
Для попередження порушень зору при читанні необхідно:
1. Правильно розташувати джерело світла: воно повинно знаходитися позаду вас і трохи зверху (світло з-за плеча).
2. Зробити освітлення помірно яскравим: шкідливе як приглушене,
так і яскраве світло, що викликає перенапруження очних
м’язів.
3. Уникати штучних світлових променів, що б’ють прямо в очі, накривши їх плафонами.
4. Не читати в рухомому транспорті, так як постійний рух тексту
ускладнює фокусування на об’єкті.
При читанні не наближати книгу до очей ближче ніж на 30 см [6].
Сучасний світ не мислить свого життя без використання комп’ютерів. На жаль, комп’ютери не тільки допомагають нам у роботі, а й шкодять
очам, особливо в тому випадку, коли за монітором людина проводить весь
робочий день. Тому гостро стоїть питання про те, як профілактика зору
допомагає уникнути в майбутньому проблем із зором. Щоб попередити погіршення зору, бажано:
1. Розташовувати монітор на відстані витягнутої руки.
2. Після 40 хвилин роботи за комп’ютером необхідно зробити перерву і виконати прості вправи, наприклад, часто поморгати,
щоб зняти напругу.
3. Під час роботи за комп’ютером людина моргає в 3 рази рідше,
ніж зазвичай, тому при тривалій роботі очі пересихають. Часте
моргання або використання спеціальних зволожуючих крапель
допоможе впоратися з цією проблемою [5]. А у вільний час намагайтеся якомога менше напружувати очі: уникайте тривалого
перегляду телевізора, читання [6].
Читання, писання, робота за комп’ютером чи шиття – всі ці види
робіт пов’язані з фокусуванням зору на близькій відстані. Тому зоровий
м’яз часто відчуває перенапруження, звикаючи працювати лише в певному режимі. Для профілактики порушення зору необхідно робити часті
перерви в роботі, спрямовуючи погляд вдалину. Статичні пози під час роботи порушують кровообіг, тому слід встати, підійти до вікна і намагатися
розглядати об’єкти віддалені від вас на значну відстань.
Профілактика зору вимагає правильного харчування. Вживайте більше продуктів, багатих вітамінами A і D: курячі яйця, яловичу печінку,
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вершкове масло, зелені овочі, моркву.
Невід’ємною частиною профілактики порушень зору є регулярне
відвідування офтальмолога. Перевіряти зір здоровим людям необхідно не
рідше 1 разу на рік, а людям з порушеннями зору – 1 раз на півроку. Профілактичний огляд допоможе запобігти розвитку захворювань очей, зупинити розвиток короткозорості та інших порушень зору [2].
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ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕННЯ СЛУХУ У КОНТЕКСТІ ЗДОРОВ'Я
ЛЮДИНИ
Дідоренко Я.Л.,Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Мільйони людей самого різного віку у всьому світі страждають від
проблем, пов'язаних з втратою слуху. Це фізична проблема здоров'я, яка
може виникнути і розвиватися у будь-який час. Статистика стверджує, що
більш ніж у 6% населення спостерігаються проблеми зі слухом. Зниження
слуху або приглухуватість має місце у різних вікових груп. Головне вчасно
звернутися до лікаря. Якщо такі порушення вчасно не виявити, то може
відбутися часткова або навіть повна втрата слуху. На жаль, актуальність
проблеми порушення слуху у дітей не втратила свого значення [1].
Люди можуть протягом декількох років не помічати, що проблема
існує в їхньому житті, адже хвороба розвивається настільки поволі, що
спочатку може бути ледве помітною. В результаті поступово пропадає здатність людей чути звуки і голоси навколо них. А це впливає не тільки на
них самих, але і на життя навколишніх людей [1].
«Отоларингологи б’ють на сполох: останніми роками значно збільшилася кількість людей, які страждають на вади слуху. Ці проблеми мають
нині троє дітей на тисячу новонароджених. Більше того, дослідження засвідчили, що серед школярів, які погано вчаться у школі, дуже часто зустрічаються діти із порушеннями слуху. Їм набагато більше заважають навколишні шуми, через що знижується уважність та інтерес до навчання.
Після того, як цим дітям була надана кваліфікована допомога, у їх поведінці та навчанні відбувалися разючі зміни». Ці цікаві факти були наведені
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головним лікарем столичного Центру слухової реабілітації «Аврора» В’ячеславом Федоруком — під час засідання міжобласного товариства отоларингологів [2].
Вирізняють два види слухової недостатності: глухота і приглухуватість. Найбільш різкий ступінь ураження слуху, коли розбірливе сприйняття мови стає неможливим, є ознакою глухоти. Повна глухота трапляється рідко. У більшості випадків зберігаються хоча б невеликі залишки
слуху. Це дає змогу людині сприймати дуже гучні, різкі немовні звуки
(дзвінок, свисток), окремі звуки мови, а іноді й прості, добре знайомі
слова, вимовлені голосно біля вушної раковини. Глухота може бути природженою чи набутою, ранньою чи пізньою. Природжена глухота трапляється рідше. Її спричинюють несприятливі умови розвитку плода в утробі
матері та спадковість. Набута глухота найчастіше є результатом запальних
процесів у внутрішньому вусі та слуховому нерві внаслідок різних захворювань (менінгіт, кір, скарлатина, грип та ін.). За часом виникнення вирізняють ранню і пізню глухоту. Вважають, що рання глухота виникає в період передмовного розвитку, а пізня – у той час, коли у дитини мова вже
сформувалася [1].
Отже, велику кількість інформації ми сприймаємо через слуховий
аналізатор, тому для повноцінного спілкування із навколишнім середовищем необхідно берегти власний слух. А в разі виникнення захворювання,
найшвидше слухопротезування дає найкращі. Особливо це важливо враховувати у слухопротезуванні дітей першого року життя, для яких відволікання зі слухопротезуванням призводить до затримки інтелектуального
та мовного розвитку. Вчасна та якісна слухова допомога сьогодні дуже
актуальна.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Домненко А.В, Корчан Н.О
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Фізичне виховання спрямовано на зміцнення здоров’я, оволодіння
життєво важливими руховими навичками та вміннями, досягнення високої
працездатності. Воно має велике значення в підготовці людини до продуктивної праці. Крім фізичних якостей (швидкість, сила, витривалість, спритність), при цьому розвиваються цінні психічні якості (наполегливість,
воля, цілеспрямованість, рішучість, самовладання). Засобами фізичного
виховання є різноманітні фізичні вправи, спорт. Ним займаються в домашніх умовах (ранкова гімнастика – зарядка), у школі – уроки фізичної культури, в спортивних і туристичних секціях у дитячих та юнацьких спортивних школах [1].
Наукові досліди показали взаємозв’язок між рівнем рухової активності і захворюваністю та смертністю. Автоматизація і механізація виробництва, штучний розвиток різних засобів зв’язку, транспорту, умов життя
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призвели до значного обмеження рухової активності.
Поступово знижується інтерес до спорту. Тривале перебування на
робочому місці в одній і тій же позі, відпочинок переважно за читанням
або переглядом телепередач, обмежують рухову активність дорослої людини. Це призводить до значних порушень в діяльності організму і передчасному старінню і смерті.
Тривале зниження рухової активності призводить до виражених і
стійких порушень, які поступово стають не зворотними. Виникають так
звані „хвороби цивілізації”: гіпертонічна хвороба, стенокардія, інфаркт міокарда, атеросклероз, порушення постави з ураженням кістково-м’язового
апарату.
Якщо м'язи не діють – погіршується їх живлення, зменшується об'єм
і сила, знижуються еластичність і пружність, вони стають слабкими, в'ялими. Обмеження в рухах (гіподинамія), пасивний спосіб життя призводять до патологічних змін у всіх системах організму людини [2].
При адаптації до фізичних навантажень покращується скоротлива
здатність міокарда, знижується потреба в кисні, підвищується вміст глюкози, білку і активність ферментів, необхідних для ефективної і тривалої
роботи серця. Це призводить до економізації роботи серця і підвищенню
енергетичних ресурсів. Основні фізіологічні показники в стані спокою у
тренованих знаходиться на більш „економічному” рівні, а максимальні можливості при м’язовій роботі більш високі, ніж у не тренованих.
При систематичних заняттях фізичними вправами значно змінюється морфофункціональна характеристика дихальної системи: розвиваються дихальні м’язи, збільшується загальна ємність легень, покращується
ефективність функції дихання.
Позитивні зміни спостерігаються в опорно-руховому апараті: вдосконалюється кровопостачання і нервова регуляція м’язів, підвищується активність ферментів, які прискорюють аеробні і анаеробні реакції в м’язах,
покращується функціональна здатність суглобів.
Досвід свідчить, що люди, які займаються фізичними вправами рідше хворіють застудними захворюваннями, у них менше днів непрацездатності, і що особливо важливо, заняття фізичними вправами збільшують
фізичну працездатність, знижують появи втоми, підвищують можливість
реакції, гнучкість, витривалість, тим самим сприяють підготовці до високовиробничої праці.
Повноцінна рухова активність є невід'ємною частиною здорового
способу життя, що впливає практично на всі сторони життєдіяльності людини[3].
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ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Дудка І.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Програма формування культури здорового способу життя студентської молоді – це комплексна програма формування знань, установок, особистісних орієнтирів і норм поведінки, що забезпечує збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я студентів, сприяє пізнавальному й
емоційному розвитку студента.
Мета програми: створення здоров’язбережувального середовища,
що сприяє розвитку особистості студентів за допомогою формування умов,
які забезпечують їх саморозвиток і самовираження.
Програма формування культури здоров’я та здорового способу
життя на рівні вищої освіти створена з урахуванням чинників, що мають
істотний вплив на стан здоров’я молоді:
несприятливі соціальні, економічні й екологічні умови;
чинники ризику, що мають місце в освітніх установах, які призводять до подальшого погіршення здоров’я студентів від першого до останнього року навчання;
активно сформовані комплекси знань, установок, правил поведінки, звичок;
особливості ставлення студентів до свого здоров’я, що пов’язано
з відсутністю у них досвіду «нездоров’я», сприйняттям стану
хвороби, недостатністю прогнозування негативних наслідки
свого ставлення до здоров’я.
Нами проведене валеологічне дослідження, суть якого полягала у
наступному: викладачам і студентам вищих навчальних закладів пропонувалося анонімно в письмовій формі відповісти на питання:
1. Піклування про здоров’я студентів у університеті.
2. Готовність студентської молоді до здорового способу життя.
Здійснювався контент-аналіз отриманих відповідей, який дозволив
виявити домінуючі уявлення з питань валеологічного забезпечення вищої
університетської освіти. У дослідженні приймали участь 137 студентів і 66
викладачів. Аналіз отриманих даних говорить про схожість розуміння студентами і викладачами цього питання. І перші, і другі акцентують свою
увагу на наступних проблемах здоров’язбереження:
1) виконання фізіолого-гігієнічних вимог до навчального процесу
(в узагальненому вигляді це виражається приблизно таким чином: розклад занять треба будувати так, щоб студенти в університеті не перевтомлювалися);
2) дотримання психогігієнічних вимог у взаємостосунках «викладач – студент» (створення сприятливого психологічного фону
навчання);
3) підтримка нормальних санітарно-гігієнічних умов на заняттях
(дотримуватися чистоти, нормального температурного і світлового режиму в аудиторіях);
4) збільшення уваги до фізичного виховання студентів (при цьому
особлива увага зверталася на відвідування спортивних секцій);
5) збільшенню кількості позааудиторних оздоровчих заходів
(«Днів здоров’я», конкурсів з аеробіки, спортивних змагань з
футболу, баскетболу, волейболу тощо);
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6) уведення у навчальні плани факультетів навчальної дисципліни,
спрямованої на навчання студентської молоді здоровому способу життя (валеології, основи здорового способу життя);
7) поліпшення медичного обслуговування студентів;
9) діяльність профілакторіїв для студентської молоді;
8) покращення якості харчування студентів у їдальні.
Серед думок студентів щодо піклування про здоров’я молоді в університеті, виділяються наступні: скоротити кількість занять на день (таку
думку висловили 47% студентів), менше задавати завдань на самостійне
опрацювання (31%), створювати сприятливий психологічний фон навчання (28%), включити в програму навчання заняття щодо здорового способу життя (валеологія, педагогіка, психологія) (33%), збільшити увагу до
фізичного виховання студентів (26%), поліпшити медичне обслуговування
(49%), зробити харчування в університетській їдальні дешевшим, покращити його якість (45%).
Представлені домінуючі думки свідчать про фізіологічний і психологічний підхід студентів до свого здоров’я (не втомлюватися, не мати стресів), їх розумінні залежності здоров’я від занять фізичними вправами, медичного обслуговування і якості харчування в університеті, а також прагненні вчитися турбуватися за своїм організмом на заняттях з валеології,
психології. Таким чином, разом з думками превентивного характеру,
пов’язаними з попередженням хвороб, у студентів достатньо чітко виявляється розуміння необхідності формування свого здоров’я власними силами. Останнє, безумовно, є найактуальнішою задачею для молодого покоління.
Серед думок викладачів про те, як треба піклуватися про здоров’я
студентів, виділяються наступні: зменшити навчальне навантаження (таку
думку висловили 35% викладачів), не перенавантажувати студентів темами самостійного опрацювання (25%), розклад занять складати так, щоб
студенти не перевтомлювалися (27%), частіше проводити в університеті
«День здоров’я» (34%), збільшити увагу до фізичного виховання (21%),
поліпшити медичне обслуговування (35%), поліпшити якість харчування
у їдальні (42%).
З наведених даних виходить, що у думках викладачів про педагогічні й валеологічні завдання університету (у порівнянні з студентами) зроблені інші акценти: найбільше значення вони надають поліпшенню харчування студентів, фізіолого-гігієнічним, фізкультурним і медичним аспектам
у забезпеченні їхнього здоров’я. Неважко помітити, що більшість з названих викладачами задач знаходиться зовні поля їх власної педагогічної діяльності. Отже, турботу про здоров’я студентів вони не вважають своїм
прямим обов’язком, тим більше – пріоритетною педагогічною задачею.
Крім того, викладачі явно недооцінюють роль спеціального предмету (валеології) у формуванні основ здорового способу життя студентів
(про необхідність введення валеології у навчальний план вказало всього
12% викладачів). Останнє, мабуть, пояснюється просто: оволодіння студентами валеологією пов’язується викладачами перш за все з традиційно
примусово-інформаційним способом навчання, який не спонукає студентів
до активності. А отже, заняття з валеології можуть не дати бажаного практичного ефекту. Таким чином, ми констатуємо середній та низький рівень
вираженості готовності викладачів до проектування здоров’язберігаючого
педагогічного процесу, що стало причиною створення нашої авторської
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програми формування культури здорового способу життя студентської молоді.
Література
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Про розроблення державних стандартів вищої освіти Постанова КМУ №
1247 від 07.08.1998 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3114/.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ
ДИСЦИПЛІН ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Дяченко-Богун М.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

На сучасному етапі людина, її життя і здоров’я визначаються як найвищі людські цінності, бо саме вони є показником цивілізованості суспільства, головним критерієм ефективності діяльності всіх його сфер. З огляду
на це, особливої актуальності набуває зауваження Л. Мещерякової про те,
що: «…якщо суспільство усвідомлено ставиться до стратегічних пріоритетів власного майбутнього, то його цілі повинні бути однозначно відбиті в
системі освіти та підкріплені відповідними ресурсами й методами їх досягнення» [2, C.33].
Підтвердженням цього є й найважливіші стратегічні завдання визначені національною програмою «Освіта (Україна XXI століття)» і «Діти
України», Національною доктриною розвитку освіти й програмою «Здоров’я нації», що полягають у визначеному всебічному розвитку людини,
становленню її духовного, психічного та фізичного здоров’я.
Консолідація ресурсів школи в збереженні здоров’я учнів стимулює
використання здоров’язбережувального потенціалу природничих дисциплін. Тому проблема формування здоров'язбережувальної компетентності у
майбутніх вчителів природничих дисциплін є актуальною і має беззаперечне теоретичне і практичне значення.
Мета статті полягає у виділенні основних характеристик здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін
щодо реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності.
Розв’язання освітніх завдань у галузі здоров’язбереження учнів вимагає чіткого розуміння основних змістових характеристик такого феномену як «педагогічна компетентність» в цілому і «здоров’язбережувальна
компетентність» зокрема. На думку В. Химинця «педагогічну компетентність» складають спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок і
ставлень, що їх набувають у процесі навчання. Загальні і фахові компетентності людина використовує в різних сферах діяльності для виконання
певних завдань, вони також служать їй при виборі моделі поведінки в різних ситуаціях. Дотримуючись компетентнісного підходу, вміє вчитися:
«…той, хто усвідомлює мету освітньої діяльності; мотивований до ефективної освітньої діяльності; вміє організувати свою освітню діяльність; вміє
відібрати потрібні знання; працює за обґрунтованим планом, який веде до
поставленої мети; вміє здійснювати моніторинг і самоконтроль освітньої
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діяльності; усвідомлює свою освітню діяльність і прагне до її вдосконалення» [3, C.52].
Модернізація змісту підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах, як вважає І. Анохіна, вимагає розглядати процес формування здоров’язбережувальної компетентності як процес формування готовності самостійно вирішувати завдання, пов’язані з підтримкою, зміцненням та збереженням здоров’я, як свого, так і оточуючих [1, C.14].
На нашу думку найбільш глибоко характеристика здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін щодо
реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльностів
досліджена у працях В. Химинця. Під поняттям «здоров’язбережувальна
компетентність» він розуміє характеристики, властивості студента, спрямовані на збереження фізичного, соціального, психічного та духовного
здоров’я – свого та оточення [3, C.110].
Формування здоров'язбережувальної компетентності включає:
концептуальні основи знань про здоров’я сучасної людини, розвиток культури духовного і фізичного здоров’я;
прищеплення здорового способу життя (психолого-педагогічні
та медико-гігієнічні аспекти);
навички безпечної поведінки;
культивування здоров'ятворчої, здоров'язбережувальної, життєактивної поведінки;
оперування знаннями про здоров’я і його складовими;
формування в особистості ціннісного ставлення до навколишнього середовища, до людей, до самої себе;
володіння методами комплексної оцінки стану здоров’я і системою практичних умінь та навичок, які забезпечують збереження
та зміцнення здоров’я;
використання знань про збереження і зміцнення здоров’я, про
саморегуляцію і самокорекцію;
володіння методами і засобами надання першої допомоги;
здатність проводити профілактику травматизму.
Таким чином, аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок, що у сучасний час спостерігаємо стійку тенденцію утвердження не лише поняття «здоров'язбережувальної компетентності», а й
осмислення його сутності, що дозволило виділити загальні характеристики
професійної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін
щодо використання здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності.
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ДОСВІД ПОЛЬЩІ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я
ШКОЛЯРІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ
Єрмакова Т.С.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Організація єдиної загальноосвітньої школи, що об’єднує основну
(7-річну) та середню (4-річну) призвела до появи повноцінних шкіл у невеликих містах та селах. Це був важливий крок, адже повна середня
школа стала доступною для дітей усіх верств населення, передусім робітничого класу.
Не дивлячись на певні позитивні результати в освіті, нагальним залишалося питання ліквідації якісного розриву міської та сільської шкіл за
рахунок реконструкції мережі сільських шкіл та скорочення чисельності
малокомплектних шкіл. Так, рівень комплектності школи повні залежав від
кількості учителів, що працювали в ній. Школа з одним учителем реалізовувала програму 4 класів, з двома учителями – програму 6 класів, з трьома
й більше – програму 7 класів.
Однак, не дивлячись на наявність таких проблем, питання формування культури здоров’я дітей шкільного віку у сільській місцевості, на
етапі, що досліджується, мало досить невеликий спектр своєї діяльності,
порівняно із великими містами країни. Так, у селах важливе значення приділялося гігієнічним аспектам формування культури здоров’я дітей шкільного віку, пропаганда якої полягала цілковито на господарські громади та,
відповідно, на народні громадські ради. Діяльність ради у галузі гігієнічного просвітництва школярів закладалася у наступному: організація масових громадських комітетів, що відповідають за практичний бік та спостерігання за діяльністю цих організацій, а також служб здоров’я та Польського червоного хреста щодо пропаганди культури здоров’я школярів через
гігієнічне виховання. Відмітимо, що керівником у гігієнічному аспекті виховання школярів міг бути лікар, фельдшер або старша медична сестра. У
свою чергу, методичний інструктаж або поміч керівникові можна було
отримати індивідуально у службі здоров’я або воєводській санітарно-епідеміологічній станції [5, 7].
Як і у містах, в селах школи підпорядковуються Міністерству освіти,
яке підіймає актуальні на кожен навчальний рік питання пов’язані насамперед із рівнем здоров’я дітей шкільного віку. Як свідчить аналіз літературних і архівних джерел [6, 1-3], що у сільській місцевості більш активно
проводилися заходи із пропаганди здоров’язбережувальної діяльності
школярів та дорослих зокрема, що значно допомагало організаторам та
інструкторам з гігієнічної освіти, величезне значення надавалося наочній
шкільній агітації й пропаганді. Зауважимо, що особливе значення для досліджуваної проблеми мали такі основні та єдині на даному етапі дослідження форми виховання у сільській місцевості як живе слово (лекції, бесіди, індивідуальні розмови) та друковане слово.
Важливою виховною формою було проведення лекцій, бесід та індивідуальних розмов, спрямованих на формування в учнів навичок гігієнічного виховання школярів. Тематика лекцій була різноманітною та враховували потреби та проблеми певної місцевості та відповідали порам року.
Так, у січні і лютому проводилися лекції на тему особистої гігієни; у березні
– проводилися кампанії з підготовки вулиць та приміщень до весняно-літнього періоду (прибирання вулиць, санітарно-гігієнічне прибирання шкі-
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льних приміщень та власного житла); у травні, червні та серпні організаторами та інструкторами проводилися лекції для батьків та їхніх дітей щодо
особливостей проведення вільного часу дітей з користю для здоров’я; у
червні на селі проводили «Тиждень здоров’я» та «День дитини»; у вересні
проводилися бесіди зі школярами на теми, що мали сезонну для села актуальність – «Збереження та властивості овочів та фруктів», «Вплив овочів
та фруктів на організм людини: плюси та мінуси», «Навіщо мити овочі та
фрукти»; у жовтні та листопаді у школах підіймалися питання гігієнічного
спрямування – гігієна сну та відпочинку, гігієна робочого місця в школі та
вдома, відпочинок на вулиці при низькій температурі повітря, авітаміноз,
тощо; у грудні – бесіди на теми активного відпочинку та зимових видів
спорту [7].
Такі лекції й бесіди, як свідчить проведений аналіз, досить позитивно впливали на свідомість школярів та спонукали батьків до дотримання
самим певної культури здоров’я.
Індивідуальні розмови здебільшого походили на консультації батьків у лікаря в фельдшерському пункті, лікарні або вдома, та стосувалися
лише рекомендацій щодо лікування дитини та дотримання санітарно-гігієнічних норм при наявності захвалюваного в приміщенні.
Основними наочними засобами пропаганди культури здоров’я школярів були тематичні інформаційні буклети, брошури, довідники, листівки.
В країні досить активно почала відроджуватися публіцистична діяльність,
створювалися цілі серії книг під керівництвом відомого польського видавництва Панствовий заклад лікарських видавництв (PZWL) – «Бібліотека
знання й здоров’я», «Здоров’я для усіх», «Поради для матерів», «Бібліотека гігієни праці». Активно починали розвиватися періодичні видання та
газети, що мали статті на оздоровчу тематику: щомісячне видання Червоного Хреста «Здоров’я» та «Твоя дитина» (видавництво PZWL), для хлопчиків існували популярно-наукові видання «Громада» та «Подруга», для
дівчаток – «Проблеми», у кожному номеру яких висвітлювалися найактуальніші проблеми біології й медицини, розповідалося про новітні методи
лікування й винаходи й галузі медицини.
Досить великою популярністю, починаючи з 1955 р., користувалася
серія настінних «Календарів матері і дитини», які було видано Панствовим
закладом лікарських видавництв.
Завдяки підтримці Міністерства освіти в сільських центрах здоров’я
проводилися виставки плакатів, що торкалися різноманітних аспектів здоров’я людини, розкривали різноманітні аспекти гігієни школярів, підіймали
питання залучення дітей шкільного віку до занять фізичною культурою й
спортом.
Зауважимо, що для організаторів та інструкторів з гігієнічної освіти
видавництвом Панствовий заклад лікарських видавництв та PCK було розроблено та видано унікальну серію брошур: «Знання та здоров’я», «Здоров’я для усіх», «Гігієна праці», «Санітарно-гігієнічний порадник», «Бібліотека активістів Польського червоного хреста», «Здоров’я».
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ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОПОЛІСУ
Закалюжний В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Продукти, які ми отримуємо від бджіл, дуже різноманітні за походженням, складом, властивостями і значенням для людей. Серед пасічної
продукції на першому місці і за обсягом виробництва, і за попитом серед
населення займає мед. Але не менш важливе значення в раціональному
харчуванні, профілактиці і лікуванні захворювань мають й інші продукти
бджільництва. Одним з додаткових продуктів бджолиного гнізда є прополіс. Про його цінні якості знали ще в Древньому Єгипті (при муміфікуванні
трупів), а пізніше у Древній Греції і Римі використовували для зцілення від
багатьох захворювань. Про прополіс, як важливий природний лікувальний
засіб, можна прочитати в багатьох стародавніх лікарських порадниках.
В давнину прополіс нарівні з медом і воском був предметом широкої
торгівлі і ціна його була вищою порівняно з іншими продуктами бджільництва. Через те, що ціна на прополіс була висока, його стали поступово
замінювати дешевшими засобами (тополевою олією). З аптечної практики
прополіс зовсім зник до кінця XVІІІ століття. Через певний час його знову
ввели в медицину як засіб для лікування ран, мозолів і злоякісних новоутворень. Впродовж XІХ ст. прополіс мав широке застосування. Поява у
ХХ столітті нових ефективних хімічних антимікробних засобів сприяла
тому, що прополіс був незаслужено забутий. Тільки в другій половині ХХ
ст. зріс інтерес до продуктів бджільництва, і прополісу зокрема. Нині термін “прополіс” ми чуємо щодня завдяки численній рекламі зубних паст,
кремів, бальзамів та інших косметичних засобів з його додаванням. Щорічно зростає потреба в прополісі для медицини, промисловості – при виготовленні водостійких і декоративних фарб для дерева (музичні інструменти, меблі, посуд, скриньки, тара для харчових продуктів) і металу (інструмент, покрівля). Тому попит на прополіс щорічно зростає, а збільшення обсягів його виробництва сприяє підвищенню прибутковості пасік.
Термін “прополіс” є загальновживаним, хоча в деяких мовах існують синоніми (наприклад, бджолиний клей, уза, смолка та ін.). Назва прополісу складається з двох термінів: латинського “про” – перед, попереду і
грецького “поліс” – місто, фортеця. У латинській мові існує близьке споріднене слово, що означає “гладити, шліфувати”. Деякі вчені вважають, що
прополіс походить від грецького “прополісу”, що означає “зашпаровувати,
замащувати, заклеювати”. Зважаючи на те, що у вулику прополіс використовується як ремонтно-будівельний матеріал, а також для бальзаму-
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вання, перераховані визначення не суперечать одне одному, а доповнюють і розширюють значення терміну [3,5].
До складу прополісу входять: рослинні смоли, що складаються з
суміші органічних кислот (55%); бальзами, які містять дубильні речовини
(8%), ефірні олії (8%), ароматичні альдегіди, фенолокислоти; віск
(22%); квітковий пилок (5-11%); механічні домішки; зольні елементи (кальцій, калій, марганець, цинк, алюміній, натрій, фосфор, залізо, магній,
мідь, кобальт, ванадій, кремній, стронцій); вітаміни (тіамін, рибофлавін,
нікотинова та аскорбінова кислоти, провітамін А) [4,5].
Застосування прополісу в медицині. Препарати прополісу вживають в середину, зовнішньо і у вигляді інгаляцій, у деяких випадках– у
свічках. При прийомі в середину прополіс проявляє загальну дію на організм, а також місцеву дію на шлунково-кишковий тракт. Прополіс у вигляді
мазі і розчину при зовнішньому застосуванні має місцеву дію [4].
Ефективним є лікування прополісом свіжих, інфікованих та післяопераційних довго незаживаючих ран, опіків. З цією метою використовують
різні препарати: 15%-ну мазь, 5%-ну настойку прополісу, емульсію прополісу. Після відторгнення некротичних тканин на опікову поверхню накладають пов’язки з 1-2 шарів марлі з 15%-ною маззю.
Для лікування трофічних виразок нижніх кінцівок використовують
аерозолі 5%-ного водного розчину, пов’язки з водним розчином, мазі, що
містять 10-30%-ний екстракт (настойку) прополісу, наприклад, пропоцеум.
У проктології прополіс також знаходить застосування: для лікування анальних тріщин і геморою використовують 10%-ну прополісову
мазь і свічки з прополісом. Препарати прополісу використовують і для лікування хворих після проктологічних операцій.
Застосування прополісу при захворюваннях верхніх дихальних
шляхів і легень пов’язане з такими його властивостями як антибактеріальна, місцевоанестезуюча, протизапальна, регенераторна, імуномодулююча, здатність потенціювати дію антибіотиків [1].
Для інгаляцій використовують 5%-ний спиртовий розчин у розведенні 1:3, 1:2, 1:1 у дистильованій воді або в маслах – персиковому, абрикосовому чи в маслі шипшини. Застосовують також водно-спиртовий розчин, який одержують з 20%-ного спиртового розчину розведенням 1:5.
Такі інгаляції проводять за допомогою електроінгалятора або побутового
інгалятора. Тривалість процедури 10-15 хвилин, курс лікування від 5 до
20 сеансів. В домашніх умовах інгаляції можна проводити над чашкою або
чайником [2].
При парових інгаляціях дія прополісу поєднується з впливом вологої пари. При цьому зменшується відчуття сухості, розріджується в’язкий
слиз, покращується функція миготливого епітелію, полегшується виділення мокротиння, заспокоюється кашель.
Для лікування затяжних і хронічних пневмоній доцільно використовувати препарати прополісу і в середину. Застосовують 10-20%-ний спиртовий розчин прополісу. Препарат приймають в середину у вигляді водноспиртової або молочно-спиртової емульсії. Для цього безпосередньо перед
вживанням у 0,5 склянки теплого молока або води (можна й у столовій
ложці) додають 20-40 крапель спиртового розчину прополісу, утворюється
мутна молочно-біла рідина. Пити краще кількома ковтками, 3-4 рази на
добу за 1-1,5 год до їжі не менше 2 тижнів.
Найкращий результат при бронхо-легеневих захворюваннях дає
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поєднане застосування антибіотиків з препаратами прополісу.
Багато авторів рекомендують прополіс для профілактики ГРВІ, загострень хронічного бронхіту і пневмонії (у вигляді інгаляцій і в середину).
Прополіс може бути додатковим засобом у комплексному лікуванні хворих
туберкульозом легень. Його призначають в інгаляціях і в середину у вигляді водно-спиртового розчину або 15%-ного прополісового масла по 1
чайній ложці 3 рази на добу за 1 год до їжі протягом 18-20 діб. Це сприяє
послабленню кашлю, покращенню апетиту, зменшенню інтоксикації в хворих, розсмоктуванню інфільтратів [2,5].
Накопичено багатий досвід застосування препаратів прополісу в гастроентерології, зокрема, для лікування виразкової хвороби шлунку і 12палої кишки, гастритів, колітів, гепатитів, дискінезій жовчовивідних шляхів. Розроблено цілий ряд методик лікування прополісом шлунково-кишкового тракту. Для лікування виразкової хвороби шлунку призначають
20%-ний спиртовий розчин прополісу по 40-60 крапель на 0,75 склянки
теплої води 3 рази на добу до їжі (методика Макарова Ф.Д.); застосовується 10%-ний спиртовий розчин прополісу по 15-20 крапель на воді,
кип’яченому молоці або 0,5 %-ному розчині новокаїну 3 рази на добу за
1-1,5 год до їжі, протягом 18-20 діб (Пісчанський А.П.). Прополісове масло
він рекомендує приймати по 1 чайній ложці за 1-1,5 год до їжі 3 рази на
день на підігрітому молоці за тією ж схемою.
При серцево-судинних захворюваннях прополіс застосовують переважно у складі апікомплексів. Добре зарекомендувало себе використання
прополісу при неревматичних кардитах. Залежно від клінічного ходу його
призначають разом з маточним молочком (кардіалгія) або з пилком (порушення ритму). Е.А. Лудянський рекомендує по 20-30 крапель 20%-ного
екстракту прополісу 3 рази на добу при ендокардиті та міокардиті.
Антиоксидантні властивості дозволяють припустити, що прополіс
можна використовувати і при атеросклерозі. В народній медицині як антисклеротичний засіб застосовують настойку глоду з прополісом: змішують
порівну аптечну настойку глоду з 10 %-ним спиртовим екстрактом прополісу, приймають по 20-30 крапель 2-3 рази на добу за 20-30 хвилин до їжі
при атеросклерозі, ішемічній хворобі серця, гіпертонії.
У гінекологічній практиці препарати прополісу застосовують для лікування ерозій шийки матки, кольпітів, ендоцервіцитів, погано заживаючих ран після гінекологічних операцій.
Препарати прополісу широко застосовують у дерматології для лікування екзем, нейродермітів, псоріазу, дерматомікозів, гнійничкових процесів, простого герпесу. Широко вивчена дія прополісу при піодерміях. Він
ефективний при фурункулах, карбункулах, фолікулітах, виразках піококової природи. У цих випадках на уражену ділянку наносять 20%-ну прополісову мазь 1-2 рази на день або прополіс у вигляді тонких пластинок
під лейкопластирну пов’язку. Інфільтрат під пов’язкою швидко розсмоктується, а гнійний вміст відділяється.
Тонкі пластинки прополісу використовують для видалення мозолів.
Спочатку мозоль розпарюють, потім накладають пластинку прополісу під
лейкопластир на 4-5 днів.
У літературі зустрічаються дані про лікування випадіння волосся
прополісом. Застосовують 30%-ну мазь або розчин спиртового екстракту
прополісу у вигляді щоденних втирань у шкіру волосистої частини голови
шляхом енергічного масажу. Перші ознаки росту волосся з’являються через 2-3 тижні, а іноді через кілька місяців.
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У стоматології прополіс застосовують при захворюваннях пародонта, альвеолітах після екстракції зубів і особливо широко – при запальних
процесах слизових оболонок.
При кандидомікозі слизових, афтозному стоматиті вражені ділянки
слизової оболонки змащують 15-20%-ним спиртовим розчином або маззю
прополісу, застосовують аплікації марлевих тампонів, зрошення, полоскання порожнини рота 3-5%-ною водно-спиртовою емульсією або 2-5%ним водним розчином 2 рази на день. Можна використовувати готові лікарські препарати – пропомізоль, пропосол.
Застосування прополісу в лікуванні захворювань опорно-рухового
апарата. При шийному остеохондрозі вченими з Білорусії (Млявий В.П.)
запропоновано лікування бджолопродуктами – бджоловжалення і фізіотерапія: фонофорез 10%-ної прополісової мазі і меду. В домашніх умовах на
всю ніч в больові точки прикладають компреси: 1 ст. ложка меду, 1 ст.
ложка рослинної олії, 1 ст. ложка 20%-ного спиртового екстракту прополісу. Суміш наносять на щільну тканину і прибинтовують, зверху накладають поліетиленову плівку і ковдру.
Рецепт з народної медицини: при ревматичному поліартриті прополісну мазь наносять на суглоб, а потім роблять компрес з лопуха.
Прополіс застосовують у кремах, зубних пастах, де він відіграє роль
сильного антибактеріального, фунгіцидного, протизапального засобу.
У декоративній косметиці прополіс використовують для готування
туші для вій, на яких він проявляє протизапальну дію.
Таким чином, наведені дані характеризують прополіс як дуже цінний лікувальний препарат, що має широкий спектр фармакологічної активності і не виявляє токсичних властивостей. У зв’язку з цим його можна
використовувати як самостійний лікувальний засіб, і в комплексі з іншими
біологічно активними речовинами та фармакологічними препаратами. Це
сприяє підвищенню їх ефективності і зменшує можливість прояву побічних
ефектів, особливо характерних для синтетичних ліків.
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ХВОРОБ ЛЮДИНИ
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Якщо до пояснення цілющого впливу котів на людину вчені вже підійшли дуже близько, то деякі явища для них досі є загадкою. Та все ж,
навіть при багатьох невияснених питаннях, нічого боятися котів. Вони не
шкодять, а допомагають: забирають негатив від своїх господарів, навіть
смерть.
Що стосується кішколікування, то слід зазначити, що ні в якому разі
не можна примушувати кішку до того, щоб вона займалася терапією. Лікування можна проводити тільки тоді, коли тварина готова до цього [5].
Крім того, кожному власнику пухнастих лікарів необхідно пам'ятати, що не при всіх захворюваннях тварини можуть допомогти своєму господареві. Наприклад, якщо людина вирішила звернутися за допомогою
до своєї кішки, хворіючи на рак в останній стадії, то тварина, знімаючи
больові відчуття і забираючи у господаря негативну енергію, незабаром
захворіє сама.
Зрозуміло, жодна кішка не зможе вилікувати апендицит або перитоніт – при цих хворобах людині допоможе тільки хірург. Не може зцілити
тварина сепсис, катаракту, менінгіт та багато інших захворювань, але
будь-яка кішка здатна вилікувати серцево-судинні хвороби, зняти втому і
головний біль, поліпшити кровообіг, позбавити господаря від больових
відчуттів при хворобах шлунка, кишечника і печінки [1].
Кішкотерапія дуже дієва при депресії, неврозах і навіть шизофренії.
Якщо людина серйозно хвора, наприклад, перенесла інфаркт, інсульт або важку операцію, то їй просто необхідне спілкування з кішкою.
Як правило, для повного відновлення організму такому хворому потрібно
вдаватися до допомоги домашнього вихованця протягом декількох місяців.
На думку геронтологів, кішки є справжнім еліксиром молодості для їх власників.
Найцікавіше, що тварина завжди безпомилково вгадує, наскільки
серйозно хворий його господар. З важко хворою людиною кішка ніколи не
стане затівати ігор, вона буде довго лежати біля неї, муркотіти, робити їй
масаж своїми кігтиками. Часто вже після першого сеансу кішкотерапії у
серйозно хворих людей настає помітне поліпшення стану здоров'я [4].
Таким чином, кішкотерапія є одним із досить ефективних методів
попередження та лікування різних хвороб людини.
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РАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ У ВНЗ
Ікол К.В., Індиченко Л.С.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Постановка проблеми. Актуальність цієї теми полягає в тому, що
в сучасних умовах розвитку нашого суспільства спостерігається різке погіршення стану здоров'я серед молоді, тому сьогодні, як ніколи раніше,
фізична культура повинна бути орієнтована на забезпечення здорового
майбутнього молоді. Саме тому актуальним постає раціональна організація
педагогічного процесу викладання фізичної культури у вищих навчальних
закладах.
Мета дослідження: розглянути та проаналізувати ефективність
застосування нових форм навчання з фізичної культури, які широко розповсюджені серед студентської молоді. Визначити перспективи подальших
досліджень з поставленої проблематики.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел з вищезазначеної теми, особисті спостереження.
Результати дослідження. Згідно з сучасними дослідженнями науковців, стає очевидним, що низький фізичний розвиток молодого покоління вказує на те, що існуюча система фізичної культури не здатна повною мірою забезпечити повноцінний розвиток здоров’я особистості. Вирішення даної проблеми повинно здійснюватися через вдосконалення нових
інноваційних засобів.
На сьогоднішній день розроблено й опробовано на практиці цілий
ряд авторських комплексів та програм фізичних вправ оздоровчої спрямованості, які призначені для широкого використання. Головні їхні переваги
- доступність, простота реалізації та ефективність. Нові види оздоровчої
фізичної культури дають оздоровчий ефект. До них можна віднести оздоровчу аеробіку та її різновиди: степ, слайд, танцювальну аеробіку (фанкаеробіку, сіті-джем, хіп-хоп), аеробіку з навантаженням (невеликою штангою), шейпінг, стретчинг, гідроаеробіку, акваджогінг.
Розглянемо нові види фізичної культури, які широко розповсюджені
серед студентської молоді.
1. Степ-аеробіка. Комплекс спеціальних вправ, які виконуються
під динамічну музику, що допомагає контролювати ритм їх виконання.
Рухи, які використовуються в степ-аеробіці, дуже прості, тому їх легко виконувати, незалежно від рівня підготовки. Комплекс вправ включає біг,
стрибки, ходьбу, а також вправи на гнучкість. Заняття степ-аеробікою покращують фігуру, зокрема форми стегон, гомілок і сідниць. Використання
обтяжень (наприклад, гантелей) дає хороше навантаження на мускулатуру плечового поясу.
Регулярні заняття степ-аеробікою дозволяють зміцнити серцево-судинну, дихальну, нервову та м’язову системи. Степ-аеробіка слугує для
профілактики та лікування остеопорозу та артриту, для зміцнення м'язів й
відновлення після травм коліна [2].
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2. Слайд-аеробіка – один з видів силової аеробіки. Служить для
зміцнення основних м'язів та суглобів тіла, серцево-судинної та дихальної
систем. Слайд-аеробіка найефективніше сприяє спалюванню калорій, а
також позбавляє від жирових відкладень в області тазу та стегон. Використання слайд-аеробіки сприяє відновленню тонусу нервової системи. В
процесі заняття слайд-аеробікою розвиваються витривалість, координація
рухів, відчуття рівноваги та загальна спритність, а також тонізуються м'язи
ніг, особливо відвідні та привідні [2].
3. Шейпінг. Полягає в поєднанні аеробіки з атлетичною гімнастикою. З аеробіки шейпінг взяв музику, динамічні навантаження, що дозволяють зміцнювати серцево-судинну систему, прибирати зайві жирові запаси; з атлетичної гімнастики – можливість впливати на локальні м'язові
групи [1, 2].
4. Танцювальна аеробіка зміцнює м'язи, особливо у нижній частині тіла, стимулює роботу серцево-судинної системи, покращує координацію рухів і поставу, спалює зайву вагу. Серед найбільш популярних серед молоді видів танцювальної аеробіки виділяють наступні:
5. Фанк-аеробіка - виконується під музику в стилі фанк. Швидкі
ритмічні рухи під музику покращують стан серцево-судинної системи, можуть стати відмінною заміною кардіо-тренажерам та допомагають схуднути. Фанк-аеробіка успішно поєднує в собі аеробні та анаеробні елементи. Аеробні вправи виконуються з середньою інтенсивністю, зміни пульсу
в цей час незначні. Анаеробні вправи дають більш істотне навантаження
на серцево-судинну систему організму [1].
6. Сіті-джем є комбінованим танцем з різних танцювальних стилів.
7. Хіп-хоп аеробіка поєднує елементи популярного ритмічного
танцю та фітнесу. Програма заняття хіп-хоп аеробікою має спортивно-фізкультурну спрямованість та складається із системи вправ та комплексів
танцювального хіп-хоп мистецтва. Вона передбачає опрацювання всіх великих груп м'язів, що забезпечує корекцію постави, розвиток спритності
координації та пластичності рухів. Даний вид аеробіки робить організм
більш витривалим, формує красиву пропорційну фігуру та виховує вольові
якості, а також проявляє індивідуальність та пробуджує в людини почуття
ритму [2].
8. Аеробіка з навантаженням (невеликою штангою) також
має назву «памп-аеробіка». Під час тренування опрацьовуються всі групи
м'язів. Крім того, памп-аеробіка сприяє зміцненню серцево-судинної системи та прискорює обмін речовин. Тіло набуває рельєфної та підкачаної
форму, підтягуються проблемні зони, з'являється впевненість у собі. За
допомогою памп-аеробіки спалюється зайвий жир, поліпшується координація рухів людини та відчуття рівноваги [1, 2].
9. Акваджогінг - комплекс бігових рухів, які виконуються з визначеною амплітудою та інтенсивністю на різній глибині басейну. Акваджогінг
є оптимальним антицелюлітним тренінгом для сідниць та ніг, оскільки тиск
води надає на сполучну тканину такий самий вплив, як і масаж. Навантаження на м'язи під час акваджогінгу істотно вище, ніж при звичайному
фітнесі. Крім цього акваджогінг дозволяє стимулювати циркуляцію крові в
організмі, сприяє поліпшенню координації рухів, тренує організм на витривалість та активізує діяльність серцево-судинної системи [3].
10. Гідроаеробіка, як комплексна система фізичних вправ у воді,
сприяє збільшенню рухової активності, підтримує працездатність. Поєд-
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нання вправ з плаванням забезпечує перемикання циклічних та ациклічних видів діяльності. Заняття гідроаеробікою сприятливо впливають на
емоційний стан. Вона нормалізує та підвищує функціональні можливості
серцево-судинної, дихальної та м'язової систем організму. Плавання та гідроаеробіка покращують вентиляцію легень, сприяють збагаченню крові
киснем, стимулюють кровообіг всього організму. Також гідроаеробіка допомагає позбутися від неврозів, депресій, хронічної втоми. Вода здійснює
вплив на рецептори шкіри, що сприяє продукуванню гормонів задоволення [3].
11. Стретчінг – комплекс вправ, призначений для того, щоб зробити м'язи більш еластичними, а суглоби - гнучкими й рухливими. Заняття
стретчингом підходять для будь-кого незалежно від стану здоров'я, корисні для підтримки гнучкості, рухливості , допомагають схуднути та зберегти молодість тіла.
У результаті систематичних занять стретчінгом відбуваються певні
зміни в системі дихання. У процесі тренування підсилюється робота гладкої мускулатури дихальних шляхів (а саме, трахеї та бронхів) [1].
Висновки. Аналізуючи літературні джерела, хочеться звернути
увагу на те, що в умовах погіршення екології, постійного стресу та гіподинамії боротьба за здоров'я людини стає важливим фактором, що визначає
життя в сучасних умовах. Велику роль у цій боротьбі відводять оздоровчим
технологіям, що використовуються у фізичній культурі.
Фізичне виховання студентів необхідно так організовувати, щоб
воно виконувало оздоровчу, профілактичну та розвиваючу функції. Фізичне виховання повинно удосконалювати функціональні можливості організму, підвищуючи його працездатність й опірність несприятливим впливам; компенсувати недолік рухової активності, що виникає в умовах сучасного життя.
Якщо регулярно займатися фізичною культурою, то можна попередити багато захворювань, усунути їх наслідки та ліквідувати «слабкі
ланки» в організмі, збільшити працездатність серця та кровообігу, розширити функціональні можливості, підвищити фізичну підготовленість та
життєвий тонус, поліпшити психологічну стійкість й працездатність.
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ЗАГАРТОВУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ЗДОРОВ’Я
ЛЮДИНИ
Кабак О.А., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Загартовування - це система гігієнічних заходів, спрямованих на
підвищення стійкості організму до несприятливих впливів різних метеорологічних факторів (холоду, тепла, сонячної радіації, зниженого атмосферного тиску). Загартовування організму - потужний оздоровчий засіб - важливий і необхідний елемент здорового способу життя людини. Встановлено, що систематичне загартовування знижує ймовірність простудних захворювань в 4 рази, і навіть виключає їх виникнення. Загартовування має
загальнозміцнюючу дію на організм, підвищує тонус центральної нервової
системи, покращує кровообіг, нормалізує обмін речовин, підвищує адаптивність організму до несприятливих впливів зовнішнього середовища,
сприяє активізації розумової та фізичної працездатності[3].
При багаторазовому впливі специфічних подразників під впливом
нервової регуляції в організмі утворюються певні функціональні системи,
що забезпечують пристосувальний ефект. Пристосувальні реакції формуються в нервовій системі, в ендокринному апараті, в органах, тканинах і
клітинах. Організм здобуває можливість безболісно переносити надмірний
вплив холоду, високої температури і т.п. Наприклад, при регулярному загартовуванні холодною водою посилюється теплопродукція і підвищується
температура шкіри, одночасно тоншає її роговий шар, що зменшує інтенсивність роздратування закладених в ній рецепторів. Все це сприяє підвищенню стійкості організму до дії низької температури. При загартовуванні
удосконалюються не тільки гомеостатичні реакції організму, але й розширюється діапазон коливань внутрішнього середовища[4].
Приступати до загартовування можна практично в будь-якому віці.
Чим раніше воно розпочато, тим здоровішим і стійкішим до впливів зовнішнього середовища буде організм. Не рекомендується застосовувати загартовуючі процедури при гострих захворюваннях і загостренні хронічних
недуг. загартовувати - значить зміцнювати. Загартовування включає в
себе гігієнічні процедури, які пробуджують сплячі сили організму, направляючи їх на оздоровлення. Загартована людина витривала, в будь-яких
умовах зберігає спокій, бадьорість, оптимізм, володіє високим життєвим
потенціалом. Їй притаманні тверезість суджень і ясність думок [2].
Тренування температурної регуляції у людини відбувається круглий
рік. Влітку, під час спеки, організм пристосовується, активізуючи системи
охолодження, взимку - активізуючи системи вироблення тепла.
Водні процедури - найбільш інтенсивно загартовують, так як вода
має теплопровідність в 28 разів більшу, ніж повітря. Головним фактором
загартовування є температура води. До того ж обливання, душ і купання
надають ще й механічний вплив. Значну роль грають розчинені у воді мінеральні солі, гази і рідини. Навіть просте умивання можна вважати загартовуючою процедурою. Спочатку обличчя і вуха потрібно обмивати теплою водою, а потім споліскувати холодною.
Еволюційно людина краще пристосовується до холоду. Це можна
простежити на маленьких дітях - вони легше переносять зниження температури на 3-5°С, але підвищення її навіть на 1°С збільшує ризик виникнення захворювань.
Людина гартується круглий рік вимушено, в силу обставин: дощі,
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холодний вітер, сувора зима .Різкі коливання температури від -20° С на
вулиці до +20 °С в приміщенні здійснюють своєрідний термомасаж кровоносних судин: на холоді їх просвіт зменшується, а в теплі - збільшується.
Систематичні обливання і купання в холодній воді є потужним стимулятором життєвих сил і джерелом бадьорості.
Загартовування слугує не тільки профілактичним засобом інфекційних захворювань, а й нормалізує порушені функції організму, в першу
чергу, діяльність серцево-судинної, нервової систем і психіки[4].
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ТА ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
Клячковська Р.В.
Дніпродзержинський коледж фізичного виховання

В статті розглядається взаємозв’язок психологічного здоров'я особистості та її духовної складової. Духовність сприяє досягненню гармонії у
внутрішньому світі людини та позитивно впливає на її життєву самореалізацію.
Ключові слова: психологічне здоров'я особистості, духовність, духовне здоров’я .
Психологічне здоров'я - це динамічна гармонія людини внутрішня
(фізичного тіла, його думок і почуттів) і зовнішня (між людиною та оточуючими його людьми, природою, космосом). [2] Основна функція психологічного здоров'я - підтримка активного балансу між людиною і навколишнім середовищем. Основними властивостями благополучних і здорових
людей є оптимізм, емоційний спокій, вміння радіти, самодостатність,
уміння адаптуватися до сприятливих і несприятливих ситуацій.
Життєвий шлях кожної людини є унікальним і неповторним. Навіть
в подібних обставинах і однакових умовах люди отримують різний результат, а одну і ту саму ситуацію кожен буде оцінювати по своєму. Людина
може управляти насамперед своїми психологічними якостями і реакціями,
своїм внутрішнім світом, а вже потім – зовнішнім. Відомо, що є люди, яких
в усьому супроводжує успіх, в них легше вирішуються проблеми, налагоджуються стосунки, здійснюються мрії. Інший тип людей постійно «переслідують» невдачі, неприємності і різноманітні проблеми. Різниця між ними
в першу чергу виявляється у їх внутрішніх якостях, переконаннях, ставленні до себе та життя. Існує залежність між душевним благополуччям лю-
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дини та її фізичним здоров’ям, сімейним життям, роботою, успішною самореалізацією.
Психологи розглядають психологічне здоров'я особистості як стан
душевного благополуччя, що характеризується відсутністю хворобливих
психічних проявів та забезпечує адекватну до умов дійсності регуляцію
поведінки і діяльності. Це позитивна життєдіяльність людини як складної
живої системи. [2]
Більшість філософів, психологів визнають, що найвищим виявом
людської сутності та особистісної зрілості є її духовність.
Духовність - це стан душі, поведінка кожного з нас у надзвичайних
життєвих ситуаціях, це наші думки, мова, вчинки, внутрішні чинники людини. Якщо немає духовних потреб, нічого говорити і про духовний розвиток людини та її духовне здоров'я. Духовність надзвичайно багатогранний і складний феномен. За словниковим тлумаченням духовність - це духовна, інтелектуальна природа, внутрішня моральна сутність людини. [2]
Духовність інтегрує усі якості і прояви людини, надає сенсу кожному прожитому дню через усвідомлення загальної картини життєвого шляху та
уміння відрізняти другорядне від найголовнішого.
Духовне здоров'я можна визначити як спроможність особистості регулювати своє життя і свою діяльність у відповідності до гуманістичних
ідеалів, які виробило людство в процесі історичного розвитку. Саме духовне здоров'я є визначальним у ставленні людини до себе, до інших, до
суспільства і є пріоритетним в ієрархії здоров'я. 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 чесність і правдивість; здатність людини співчувати, співпереживати, надавати допомогу іншим, бажання покращити навколишнє життя і активно
сприяти цьому; самовдосконалення особистості як частини вдосконалення
світу; відповідальне ставлення до самого себе і свого життя.
Таким чином, духовна складова психологічного здоров'я є своєрідною вершиною, яка збирає все найкраще в людині, завдяки чому індивід
стає особистістю. [1] Духовні потреби є системою складних і неоднозначних за характером і силою внутрішніх спонукань людини, які піднімаються
на задоволення потреб її безпосереднього існування.
Отже, подолання суперечностей людського існування, пошук сенсу
свого буття, гармонізація душевного життя, досягнення особистого щастя
можливі для людини насамперед через спрямованість на вищі цінності, моральний і духовний розвиток. [3] На шляху духовного зростання і самовдосконалення треба розвивати свої таланти, слідувати покликанню, щодня
невтомно «будувати» власний внутрішній світ. Людина, яка наповнена
зсередини щастям, гармонією, душевним миром «випромінює» позитив і
світло. Той, хто «збудував» в своїй душі дивовижний храм Краси, Добра,
Любові, Істини стає підтримкою і натхненням для інших.
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ПРОФІЛАКТИКА ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ НА УРОКАХ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Козова Д., Стукан В., Лактіонов Г., Черевко А.Д.
Університет митної справи та фінансів, Інститут «Митна Академія»

На сьогоднішній день безпеці життєдіяльності в освітніх установах
приділяється значна увага: організація роботи з охорони праці, попередження травматизму дітей та працівників. Але все ж таки безпека навчального процесу на уроках фізкультури у загальноосвітніх установах, бажає бути кращою.
Стан справ із забезпеченням безпеки навчально-виховного процесу
в освітніх установах є катастрофічним. Шкільний травматизм становить
12-15% від загального травматизму дітей (Рис.1). Травми, отримані на перервах, становлять до 80%, на уроках фізкультури – до 20% (Рис.2).
Тому дитячий травматизм (тим більше під час занять фізкультурою і
спортом) вимагає значно глибшого вивчення і впровадження профілактичних заходів на всіх етапах фізичного виховання в школі. Це одне з найважливіших завдань сучасного суспільства, зокрема кожного вчителя фізкультури. І реалізується воно дотриманням техніки безпеки на уроках
фізичної культури дітьми.

Рис. 1. Дитячий травматизм (%) (2006-2011)
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Рис. 2. Шкільний травматизм (%) (2006-2011)
Саме тому своїм дослідженням прагнемо привернути увагу спеціалістів по охороні праці, медичних працівників, небайдужих громадян, дітей
та вчителів усіх шкіл міста Долинської, Кіровоградського регіону, України
в цілому до проблем шкільного дитячого травматизму, з метою проведення
комплексних, профілактичних заходів щодо його попередження. У розробку даної теми значний внесок здійснили Макаренко А.С., Велитченко
В.К., Башкірова В.Ф. Особливої уваги заслуговує педагогічна спадщина
А.С. Макаренка.
Макаренко не був спеціалістом із фізичної культури, але, знаючи
військовий стрій і військову гімнастику, здійснював фізичне виховання колоністів. Аналіз виховної роботи і в колонії, і в комуні стверджує, що педагог застосовував різносторонні педагогічні засоби, щоб зміцнити здоров'я
вихованців, виховати дисциплінованість щодо дотримання правил техніки
безпеки.
У своїх творах, зокрема в «Педагогічній поемі» і «Прапорах на вежах », він яскраво і переконливо показав значення фізичного виховання
для дітей і молоді, розглядаючи його, як складову частину всебічного розвитку людини, як важливий засіб розумового, морального і трудового виховання. Він дав багато цінних порад, накреслив шляхи фізичного загартування організму дітей і молоді: створення для них відповідних санітарногігієнічних умов, дотримання правил техніки безпеки, правильний режим
життя, використання природних факторів, правильний режим харчування,
добра організація відпочинку, широка програма фізичного виховання (гімнастика, теніс, волейбол, футбол, верхова їзда, парашутизм, стрілецька
справа, лижний і водний спорт тощо).
Проект містить загальну характеристику основ ТБ на уроках фізичної культури:
обов'язковий перелік документів із техніки безпеки в освітній
установі; дається загальна характеристика профілактичних про-
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титравматичних заходів як основного напрямку діяльності з техніки безпеки на уроках фізичної культури;
особлива увага звернена на профілактику травматизму серед дітей середнього шкільного віку;
окремим розділом є питання про надання першої допомоги при
травмах, що виникли в результаті недотримання ТБ на заняттях
із фізичної культури.
Особливу цінність роботи становить дослідно-експериментальний
розділ, де вміщено результати експериментального дослідження, мета
якого – відслідкувати процес формування стійкої мотивації до занять фізкультурою та спортом без ризику для здоров’я; проведення цілеспрямованої профілактичної роботи (практичні заняття, бесіди (співбесіди), анкетування та тестування).
Експериментальне спостереження проводилося під час занять із фізичної культури в НВК “Долинська гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №3” в період із 03.09.2014 року по 22.01.2015 року.
Було проведено моніторингове дослідження стану дитячого травматизму в НВК “Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№3” (Рис.3 та Рис.4).

Рис. 3. Аналіз стану дитячого травматизму
в НВК «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №3» (з 2006 по 2012 р.р.) (у цифрах)
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Рис. 4. Рис. 3. Аналіз стану шкільного дитячого травматизму
в НВК «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №3» (з 2006 по 2012 р.р.) (у цифрах)
Хотілося б звернути увагу на те, що після проведення експериментального спостереження 23 особи 5-В класу зазначили, що їм подобається
відвідувати уроки фізкультури (Рис.5). Можна виділити позитивні сторони
проведеного експериментального спостереження: якщо хоч одна дитина
змогла визначитися з відповіддю на позитивному рівні, полюбити заняття
з фізичної культури, є сенс проводити уроки так, як експериментальні.
У роботі вміщено пропозиції щодо проведення “уроку здоров’я”
(Рис.6), дається орієнтовний перелік бесід із безпеки життєдіяльності, моніторингові спостереження за ходом експерименту (вхідне та вихідне анкетування).
Протягом експериментального періоду випадків травматизму на
уроках фізичної культури не зафіксовано.
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Рис. 5. Результати анкетування у 5-В класі (%)

Рис. 6. Пропозиції щодо проведення “уроку здоров’я”
Представлені в проекті практичні рекомендації дадуть можливість
учителям та учням застосовувати на практиці інноваційні форми роботи з
техніки безпеки на уроках фізичної культури.
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ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ЯК ВСЕБІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЛЮДИНИ
Корніяш Д.О., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Психологія здоров'я – новий напрям у вітчизняній психології, який
переживає період становлення, визначає пріоритети своїх наукових інтересів, зв'язок з суміжними областями наукового знання. Центральною проблемою психології здоров'я є збереження, зміцнення та розвиток здоров'я,
спираючись на його психологічну складову, коли саме здоров'я у єдності
його духовної, соціальної і соматичної компонентів стає реальною передумовою повного розкриття потенціалів людини, його саморозвитку, самовдосконалення, самоактуалізації і самопізнання. Вочевидь, що мета психології здоров'я – всебічне вдосконалення людини.
Актуальність проблем психології здоров'я диктується сучасним наростанням навантаження на нервову систему, психіку людини. Інформаційний пресинг, прискорення ритму життя, негативна динаміка міжлюдських взаємовідносин (замкнутість, зниження рівня соціальної підтримки,
національна, майнова роз'єднаність) – усе це формує емоційну напругу як
із чинників розвитку різноманітних захворювань. Життя за умов невизначеності обумовлює як психічну, так і психосоматичну патологію [1].
Власне кажучи, можна назвати три види здоров'я: здоров'я фізичне, психічне й духовне. Фізичне здоров'я – це стан організму, обумовлений нормальним функціонуванням усіх його органів та систем. Якщо добре
працюють усі органи й системи, то й весь організм людини (система саморегулююча) правильно функціонує та розвивається.
Психічне здоров'я залежить від стану мозку, воно характеризується
рівнем і якістю мислення, розвитком уваги і пам'яті, ступенем емоційної
стійкості, розвитком вольових якостей.
Духовне здоров'я визначається тими моральними принципами, які
є основою соціального життя у певному людському суспільстві. Відмінними
ознаками духовного здоров'я є, передусім, свідоме ставлення до праці,
оволодіння скарбами культури, жваве несприйняття традицій і звичок, які
суперечать нормальному способу життя. Тому духовне здоров'я вважається вищою мірою людського здоров'я [2].
З даної диференціації можна надати більш розширене визначення
здорового життя. ЗСЖ – це спосіб життя, заснований за принципами моральності, раціонально організованої, активної праці, які загартовують організм від несприятливих впливів довкілля, і дозволяють до глибокої старості зберігати духовне, психічне й фізичне здоров'я [3].
На наше здоров’я впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори.
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До зовнішніх факторів можна віднести невміння правильно вдягнутися відповідно погоді, взимку вийти на вулицю після прийому ванни, нераціональне харчування, вживання неякісної води і т.п. Профілактика подібних
захворювань досить проста: контрастний душ, обтирання мокрим рушником, фізкультура, регулярний відпочинок.
Внутрішні фактори – це негативні емоції: злослів’я, гординя, заздрість, ревність, гнів, образа, брехня, печаль, страх та інші. Ці фактори
призводять до психологічних проблем, які поступово можуть перетворитися у хвороби. Для того, щоб позбутися цих негативних емоцій і станів
слід навчитися поважати та відчувати себе й інших, розуміти мотивацію
вчинків та поведінку людей, що може допомогти передбачити ситуацію і
обрати більш правильну поведінку.
Не слід забувати, що всі проблемні ситуації даються людям для засвоєння тих чи інших уроків. Тому будь-які події в нашому житті потрібно
приймати з розумінням. Та й і народна мудрість говорить: «Все що не робиться, все на краще». Пам’ятайте, що тривалі негативні емоції можуть
призвести до серйозних і навіть невиліковних хвороб.
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ПРОБЛЕМА ВОДНО-НІТРАТНОЇ МЕТГЕМОГЛОБІНЕМІЇ У ДІТЕЙ
ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Кошель Л.А., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Показники стану здоров’я населення України упродовж останніх десятиріч набули досить серйозних негативних тенденцій: зросли рівні смертності, захворюваності, зменшилась середня тривалість життя тощо. Одним із чинників, що впливають на формування здоров’я людини є вплив
навколишнього середовища. Зростаюче забруднення довкілля значно порушило екологічну рівновагу в системі людина-довкілля. Сьогодні людство
зіткнулось з новим для себе явищем – екологічно-спровокованими хворобами, особливо небезпечною з яких є водно-нітратна метгемоглобінемія,
летальні випадки від якої реєструються все частіше. Дане захворювання
виникає внаслідок негативного впливу нітратів на систему кровотворення
[2].
Сполуки Нітрогену входять до переліку основних забруднювачів водних об’єктів в Україні. Володіючи доброю розчинністю у воді нітрати легко
вимиваються з ґрунту, здійснюють горизонтальну та вертикальну міграцію
і, в середньому, через 10-15 років поступають у ґрунтові водоносні горизонти, а звідти – у децентралізовані джерела питного водопостачання –
шахтні колодязі. Споживання води, забрудненої наднормативними концентраціями нітратів (понад 50 мг/дм3) й призводить до розвитку захворювання на водно-нітратну метгемоглобінемію. Гіперчутливими і вразливими
до дії нітратів є діти (особливо немовлята), оскільки захисні механізми їх
організму недостатньо сформовані [3], недосконалі ферментні системи, біохімічні процеси, що відбуваються в ньому. У дітей перших місяців життя
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отруєння нітратами можливе через молочні суміші, що готуються на воді,
забрудненій сполуками Нітрогену. В той же час метгемоглобінемія може
розвиватися і у дітей, що знаходяться на природному вигодовуванні у випадках, якщо їх матері вживали воду або овочі з високим вмістом нітратів,
оскільки нітрати легко попадають в грудне молоко. Вони також не руйнуються при термічній обробці. Особливу небезпеку для дітей складає хронічна дія нітратів.
В Україні зафіксовано понад 3 тисячі випадків водно-нітратного отруєння у дітей, що розвивались після вживання води із систем децентралізованого водопостачання [1]. Виникнення нітратних отруєнь дітей раннього віку необхідно розцінювати, як загрозу для життя та здоров’я населення. Випадки метгематоглобінемії трапляються частіше за все в сільських регіонах. Це пояснюється тим, близько 8 млн. (54%) сільського населення використовує для питних потреб воду із місцевих джерел: шахтних
колодязів, каптажів, копанок [4]. Саме в них найчастіше, та в найбільших
кількостях виявляють нітрати.
Метгемоглобінемія – кисневе голодування тканин (гіпоксія), викликане переходом гемоглобіну крові в метгемоглобін, не здатний переносити
кисень.
У дітей, які проживають на нітратно-забруднених територіях з високим рівнем нітратів у питній воді, концентрація метгемоглобіну в крові
становить в середньому 4,5 г/л (допустимі норми метгемоглобіну за даними ВООЗ не повинні перевищувати 2,5 г/л).
Захворюваність на водно-нітратну метгемоглобінемію у дітей Полтавської області має місце. Щороку фіксуються випадки поодиноких отруєнь дітей віком до року.
Проблема нітратного забруднення питної води на Полтавщині має
місце. В області немає жодного району, вільного від нітратного забруднення води. У Полтавському районі:
рівень нітрат-йонів у централізованих джерелах водопостачання
питної води (водопроводи) сіл Полтавського району відповідає
гігієнічним вимогам державного стандарту до води питної, призначеної для споживання людиною – до 50 мг/дм3. Вода є придатною для споживання
проблема нітратного забруднення води нецентралізованих джерел питного водопостачання має місце. Значна частина шахтних
колодязів (61%) за нітратним показником якості води не відповідає ГДК відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10 та перевищує норму, в середньому по району, у 3-5 разів. Вода є токсичною і
непридатна для споживання.
На підставі зібраної інформації з проблеми водно-нітратної метгемоглобінемії розроблено заходи щодо попередження її захворювання у дітей:
1. Матерям якнайдовше годувати немовлят першого року життя
грудним молоком. Не вживати воду або овочі з високим вмістом
нітратів, оскільки нітрати легко потрапляють у грудне молоко.
Не використовувати для приготування молочних сумішей питну
воду з колодязів і джерел, вміст нітратів у яких перевищує нормативні показники.
2. Не кип’ятити забруднену нітратами воду, бо це збільшує її токсичність.
3. Дітям, які постійно мешкають на забруднених нітратами територіях і вживають воду з підвищеним їх вмістом необхідно:
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провести обстеження на наявність дисбактеріозу і при його виявленні провести лікування, оскільки дана патологія прискорює
перехід нітратів в більш токсичну форму - нітрити і тим самим
поглиблює нітратну інтоксикацію;
споживати продукти рослинного походження, які прискорюють
виведення нітратів і нітритів з організму або здатні переводити
нітрити в нетоксичні сполуки. Це насамперед: часник, зелена
цибуля, лимони. Використовувати лікарські трави і рослини як
природні антиоксиданти – кропиву дводомну, подорожник великий, кульбабу лікарську, горіхи, насіння соняшника, плоди шипшини, горобини. Збагатити раціон білками тваринного та рослинного походження (нежирні сорти м’яса, риба, яйця, сир, соя)
для стимуляції ферментної системи;
забезпечити правильний режим дня з раціональним розподілом
фізичного, розумового навантаження та зменшенням психологічного навантаження.
4. У добовому харчуванні дитини пропонується:
обмежити вживання простих вуглеводів (кондитерські вироби з
пшеничної муки вищого сорту, цукор, цукерки) і компенсувати
їх за рахунок натуральних вуглеводів (мед, овочі, фрукти, сухофрукти);
для нормалізації мікробного спектру шлунково-кишкового тракту вживати кисломолочні продукти, живі йогурти, біокефір, ряжанку, та інші, а особливо ті, до складу яких входить біфідо- та
лактобактерії;
реакції нітрозування запобігає вітамін С, тому, щоб знизити ризик негативного впливу на здоров’я цієї продукції, потрібно споживати овочі та зелень, багаті на цей вітамін;
в осінньо-зимовий та весняний періоди проводити профілактичне лікування полівітамінами та комплексом мінералів, особливо
йоду.
Слід пам’ятати, що забруднена нітратами вода навіть у смертельних
дозах – чиста, прозора, без запаху, смаку і видимих домішок.
Ті, хто використовує питну воду із шахтних колодязів повинні дотримуватися правил його утримання.
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РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЗДОРОВ’Я
Купренко О.С., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Важлива роль у забезпеченні високого рівня здоров’я, збільшення
тривалості життя, збереженні працездатності людини належить харчуванню. Воно має бути раціональним . Універсальних раціональних режимів
харчування не існує. Для кожної людини воно специфічне.
Звички та ігнорування наукових рекомендацій при складанні денного раціону провокують в багатьох випадках розвиток важких захворювань.
Харчування є основною біологічною потребою людини. Узагальнюючи свої уявлення про роль харчування, видатний російський фізіолог
І.П.Павлов зробив висновок, що їжа уособлює собою життєвий процес в
усьому його об'ємі – від найелементарніших фізіологічних властивостей
організму, аж до найвищих проявів людської натури.
В.І. Смоляр вважає, що більше ніж половина випадків передчасної
смерті (до 65 років) чоловіків і жінок в Україні зумовлена хворобами, у
виникненні яких харчування відіграє важливу роль [1].
Раціональне харчування (від латинського rationalis – розумний) –
це фізіологічно повноцінне харчування, що забезпечує потреби організму
людини в енергії та основних поживних речовинах у найбільш сприятливому їх співвідношенні та з урахуванням віку, статі, характеру праці, забезпечує зростання, нормальний розвиток і життєдіяльність людини, сприяючи поліпшенню здоров'я і профілактиці захворювань.
Значна частина населення не володіє інформацією про збалансоване та раціональне харчування, тому у раціонах дітей зменшено вживання м’яса, риби, молока та молоко-, м’ясо-, рибопродуктів, які є основними постачальниками білків, свіжих овочів як джерела вітамінів. Натомість переважають продукти, багаті на вуглеводи, насичені жири, холестерин.
Основними стравами та продуктами, що споживає переважна більшість дітей є: хліб, макаронні вироби, картопля, супи, борщі. В основному,
30% калорійності раціону припадає на білий хліб, 12% - на макаронні вироби [3].
Світова санітарна статистика свідчить, що понад 170 млн дітей у
світі мають низьку масу тіла, з них щорічно помирають 3 млн осіб. За даними ВООЗ, смерть від низької маси тіла кожного року забирає у дітей з
бідних сімей 130 млн років здорового життя. Водночас, понад 1 млрд дорослого населення планети мають надлишкову масу тіла, більше 300 млн
страждають на ожиріння.
Через нераціональне харчування відбувається втрата 4,5% здорових років життя внаслідок передчасної смертності та інвалідності [4].
Досвід багатьох країн світу переконливо свідчить, що послідовна
комплексна державна політика в галузі харчування, спрямована на забезпечення всіх груп населення повноцінним, раціональним харчуванням, дає
позитивні результати в зниженні рівня захворюваності і поліпшенні показників здоров'я населення.
Принципи раціонального харчування, рекомендовані ВООЗ:
1. Раціони харчування мають складатися з різноманітних продуктів
переважно рослинного, а не тваринного походження.
2. Споживайте хліб, зернові продукти, макаронні вироби, рис або
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картоплю кілька разів на день.
3. Вживайте не менше 400 г на добу різноманітних овочів та фруктів, бажано свіжих та вирощених в місцевих умовах екологічно
чистих зон.
4. Підтримуйте масу тіла в рекомендованих межах за допомогою
нормокалорійної дієти і щоденних помірних фізичних навантажень. Індекс маси тіла – відношення ваги людини (в кілограмах)
до квадрату зросту (в метрах):
5. Контролюйте вживання жирів, питома вага яких не повинна перевищувати 30% добової калорійності;
6. Заміняйте більшість насичених жирів ненасиченими рослинними
оліями або м’якими маргаринами.
7. Заміняйте жирне м’ясо та м’ясопродукти квасолею, бобами, рибою, птицею. 8. Вживайте молоко і молочні продукти (кефір, кисле молоко, йогурт, сир) з низьким вмістом жиру і солі.
9. Вибирайте продукти з низьким вмістом цукру, обмежуйте вживання рафінованого цукру, солодких напоїв, солодощів.
10. Віддавайте перевагу продуктам з низьким вмістом солі, загальна
кількість якої не повинна перевищувати однієї чайної ложки на
добу, включаючи сіль, яка міститься в готових продуктах [2].
Цілком зрозуміло, що ці правила повністю відбивають принципи раціонального збалансованого харчування. Необхідно зазначити, що будьяке відхилення від формули збалансованого харчування призводить до
порушень в роботі організму, особливо, якщо ці відхилення достатньо виражені і тривають багато часу.
Таким чином, раціональне харчування являє собою харчування, яке
забезпечує постiйнiсть внутрiшнього середовища органiзму (гомеостаз) i
пiдтримує його основнi життєво – важливi функцiї (рiст, розвиток, дiяльнiсть рiзних органiв i систем) на високому рiвнi в умовах впливу різноманітних чинників навколишнього середовища.
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ХВОРОБИ СЕРЦЯ – ЧУМА 21 СТОЛІТТЯ
Левочко О.С., Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Наше тіло – це біологічна машина, яка формувалася не одне тисячоліття в процесі еволюції, але ми й досі не можемо сказати, що насправді
відбувається в середині нас. Ми вивчили наше тіло у трьох вимірах, але
це не зменшило кількості сліпих плям.
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Незважаючи на свій невеликий розмір, серце людини є найважливішим м'язом в організмі, воно може битися більш ніж 100 тис. раз в день
і перекачувати 760 л крові через 60 тис. судин.
Але, як і будь-який механізм може дати збій, так і наше серце не
досконале. Існує багато тисяч захворювань, які можуть порушити роботу
серця і організму в цілому, і вдвічі більше хвороб невідомих медицині. Причому захворювання по своєму має індивідуальний підхід до кожної людини. Так, зараз у світі хвороби серця переважають серед всіх інших хвороб як причина смерті.
Однією з найрозповсюдженіших є ішемічна хвороба серця – це цілий спектр хвороб. З одного боку – це повна відсутність симптомів, потім
йде стенокардія, біль у грудях, а згодом і інфаркт міокарда. Серце – це
насос, і йому потрібне паливо у вигляді насиченої киснем крові, яка надходить до серцевого м’яза по коронарних артеріях. Коронарні артерії мають гладеньку внутрішню поверхню і за рахунок цього по них потрапляє
достатня кількість крові, яка необхідна для функціонування серцево-судинної системи. З процесом старіння на внутрішній стінці коронарних судин наліплюються жирові відкладання – це порушує нормальний кровоток.
При цьому у період відпочинку людина буде почувати себе нормально, але
це змінюється коли вона, наприклад, намагається піднятися сходами,
об'єм крові при цьому потрібен більший, а наліпи на судинах цього не дозволяють. Надмірне навантаження і відсутність лікування найчастіше
спричиняють смерть людям з ІХС [3].
Атеросклероз – найпоширеніше хронічне захворювання артерій
еластичного і м'язово-еластичного типу, з формуванням поодиноких і множинних вогнищ ліпідних, головним чином холестеринових відкладень
бляшок – у внутрішній оболонці артерій. Наступні розростання в ній сполучної тканини (склероз) і кальциноз стінки судини призводять до повільно прогресуючої деформації і звуження його просвіту аж до повного закупорення (облітерації) артерії і тим самим викликають хронічну, повільно
наростаючу недостатність кровопостачання органу, який живився через
уражену артерію. Окрім того, можлива гостра закупорка (оклюзія) просвіту артерії або тромбом, або (значно рідше) вмістом атеросклеротичних
бляшок, що розпалися, або і тим і іншим одночасно, що веде до утворення
вогнищ некрозу (інфаркт) або гангрени [1].
Стенокардія або "грудна жаба" – різкий біль або дискомфорт в області грудей, викликані недостатнім кровопостачанням в певній ділянці серця. Стенокардія – головний симптом ішемічної хвороби серця (ІХС), що
розвивається в результаті звуження або закупорки судин серця.
Суб'єктивні відчуття пацієнтів при стенокардії можна описати, як
стискаючий або давлячий біль за грудиною, що часто віддає в плече, руку,
шию чи щелепу.
Як правило, біль триває менше 5 хвилин і проходить після прийому
відповідних медикаментів або відпочинку. Разом з тим у різних пацієнтів
спостерігалися напади стенокардії, що тривали від 30 секунд до 30 хвилин.
Чим викликані напади стенокардії?
Як уже було відзначено, епізоди різкого болю в серці проявляються
у випадках, коли потреби серцевого м'яза в кисні не задовольняються кровотоком. Напади стенокардії виникають після фізичних навантажень, емоційного перенапруження, різкого переохолодження або перегріву органі-
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зму, після прийому важкої або гострої їжі, вживання алкоголю. У всіх вищевказаних випадках робота серця збільшується, відповідно гостріше відчувається брак кисню. Виникає больовий ефект.
Чи означають напади стенокардії наближається інфаркт?
У першу чергу, необхідно усвідомити, що напад стенокардії не є інфарктом. Він є результатом лише тимчасового недоліку кисню в працюючому серцевому м'язі.
На відміну від стенокардії, при інфаркті виникають незворотні зміни
в тканині серця внаслідок повного припинення кровопостачання цієї ділянки. Грудний біль при інфаркті більш виражений, триває довше і не проходить після відпочинку або прийому нітрогліцерину під язик. При інфаркті також спостерігаються нудота, різка слабкість і пітливість.
Слід пам'ятати, що у випадках, коли епізоди стенокардії стають
більш тривалими, зустрічаються частіше і виникають навіть під час відпочинку, ризик розвитку інфаркту досить високий.
На сьогодні у світі відбувається значне погіршення екології і це не
проходить повз нашу серцево-судинну систему і організм в цілому, а якщо
додати зловживання алкоголем, куріння, фаст-фуд тощо, то ризик завчасно здобути хворобу серця зростає на 80%. Тому людям, що помітили за
серцем “витівки”, завжди слід пам’ятати: рання діагностика серцевої недостатності, а, отже, ранній початок лікування – запорука успіху в терапії
виникнення захворювання [2].
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ПРО ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
МЕНЕДЖЕРА В УМОВАХ ПАНІКИ
Манько М.І., Рукас-Ковтун М.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Паніка – це короткочасна втрата логіки у розумовій діяльності при
підготовці та прийнятті рішень. Слово «паніка» походить від імені Пана,
грецького бога пастухів. Пастухи часто ставали свідками того, як унаслідок найменшої причини, особливо вночі, стада вівців або кіз, повністю
втративши контроль, кидалися у воду, в вогонь стрибали до прірви.
Паніка проявляється як реакція на напружену або виняткову ситуацію, що викликає жах.
С.І. Ожегов трактує паніку як крайній нестримний прояв страху, що
супроводжується різким ослабленням вольового самоконтролю та дезорганізацією планомірних дій. Паніка – складова стресу людини [1].

68

Стрес – це стан підвищеної нервової напруги через наявність напружених ситуацій, що викликають страх.
Стан паніки робить істотний вплив на розумову діяльність людини:
знижує ефективність інтелектуальних процесів мислення та підвищує дієвість простих, багаторазово застосовуваних дій і є здоров’язатратним.
Розрізняють зовнішні і внутрішні причин паніки.
До зовнішніх відносяться три групи причин: патологічні медичні захворювання та психологічні розлади; особлива соціальна обстановка; випадковий збіг обставин.
Внутрішні причини обумовлені умовами роботи: виснаженість і стомленість працівників; знижений тонус свідомої активності; підвищений рівень емоційної збудливості й активності зовнішнього середовища; втрата
віри у керівництво; призначення панікера на керівну посаду; збіг обставин.
До негативних аспектів паніки відносять – погіршення мислення,
скутість чи хаотичність рухів (мови), утруднення самоконтролю і прогнозування, неоднозначність сприйняття та обробки інформації, що призводить менеджера до прийняття непродуктивних або навіть шкідливих
управлінських рішень і є здоров’язатратними.
До позитивних аспектів паніки відносять активізацію психічних процесів та поліпшення оперативної пам'яті.
Для попередження негативних наслідків діяльності менеджерів в
умовах виняткових ситуацій рекомендується:
моделювання типових напружених ситуацій;
відпрацювання дій з подолання стресу;
відпрацювання професійних навичок організаторської діяльності:
вміння вибирати пріоритети цілей особистості, колективу і суспільства;
відпрацювання навичок брати на себе відповідальність за дії та
життя підлеглих чи підопічних людей;
відпрацювання навичок автономної організаторської діяльності
протягом декількох годин або навіть днів;
відпрацювання навичок самонавіювання, самостимулювання і
самооцінки.
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ВПЛИВ СТРЕСУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Місютіна В.С., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Соціальне життя людини передбачає періодичне виникнення несподіваної та напруженої ситуації, призводить до порушення рівноваги між
організмом і навколишнім середовищем. Так наступає неспецифічна реакція організму у відповідь на цю ситуацію – стрес [1].
Основоположником вчення про стрес став Г. Сельє (1976 р.). Автор
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теорії стресу, характеризує діалектику стресу наступними словами: «Мета
фактично не в тому, щоб уникнути стресу. Стрес є складовою частиною
самого життя. Це є природний побічний продукт будь-якої нашої діяльності, уникати стресу було б так само неправильно, як відмовлятись від їжі,
від фізичних рухів або ж від кохання. Для того, щоб найбільш повно проявити себе необхідно спочатку визначити свій оптимальний стресовий рівень і у відповідності з ним використовувати свою адаптаційну енергію в
тій мірі і в тому напрямку, котрий найкращим чином відповідає природженому влаштуванню думки і тіла». Дослідження стресу показали, що повний
відпочинок не приносить користі для організму і окремих органів. Стрес в
помірних дозах є необхідним для життя. Крім того, вимушена бездіяльність
може викликати більший стрес, ніж нормальна діяльність [2].
Процеси, що виникають при стресі, подібні до тих, які людина відчуває при зіткненні з психологічної або фізичної агресією. Серце починає
битися швидше, до м’язів приливає сила, пульс частішає.
Найбільше стрес впливає на стан здоров’я жителів великих міст.
Виявлено, що чим більше населений пункт, тим частіше людина відчуває
стрес, адже число контактів збільшується і тим самим зростає ймовірність
зіткнутися з конфліктною ситуацією.
Перш за все, стрес впливає на серце людини. В спокійному стані
воно перекачує 4-5 літрів крові за хвилину, а у стресовій ситуації, серце
здатне перекачати до 15 літрів за хвилину. Стрес збільшує імовірність виникнення інфаркту та інсульту. Щоб уникнути проблем зі здоров’ям, необхідно відновити нормальну роботу серця. Для цього повільно на п’ять рахунків вдихати повітря, і різко його видихати. Виконувати таку вправу
близько 30 разів. Зменшити підвищений тиск можна, якщо регулярно виконувати фізичні вправи, займатися спортом або хоча б ходьбою [3].
У стресовій ситуації мозок направляє сигнал у м’язи, тим самим приводячи їх у бойову готовність. М’язи швидко наповнюються кров’ю. Однак
якщо вони не витратили свою енергію, то в їх волокнах відбувається застій
крові. Тому в стані стресу корисно побігати або швидко пройтися.
Інформацію про конфліктну ситуацію, що передбачає стрес, людина
отримує, насамперед, від очей. Стрес може супроводжуватися появою неприємних відчуттів в органах зору: напруги, сухості, підвищеного тиску. У
людей, які часто потрапляють у важкі ситуації, зір може значно погіршуватися. Дуже важливо вміти розслабляти очні м’язи. Для цього потрібно
виконувати обертання очима, повороти вправо-вліво, тільки при цьому
вони повинні бути закриті. Можна помасажувати кінчиками пальців очні
яблука. Якщо є можливість, полежати в розслабленому стані хвилин двадцять.
У стані стресу змін зазнають всі органи людини, в тому числі і шлунок. При виникненні небезпечної ситуації нервова система людини збуджується, що призводить до спазму капілярів, розташованих в шлунку.
Через це порушується вироблення захисного слизу, що перешкоджає агресивній дії шлункового соку. Внаслідок чого шлунковий сік починає повільно роз’їдати стінки, що може призвести до виразки. Щоб уникнути проблем зі шлунком внаслідок стресу необхідно пити тепле молоко, мінеральну воду. При цьому рекомендується виключити з раціону на деякий час
жирне і смажене [3].
Стрес негативно впливає на функціонування багатьох систем організму, що, як наслідок, призводить до ранніх проявів хвороб та негативних
змін всіх аспектів, яке включає в себе поняття «здоров’я».
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Отже, повністю вигнати стрес з життя людини неможливо. Проте,
застосування деяких технік допоможе усунути його окремі негативні наслідки. Частково подолати стрес допомагає здорове харчування, регулярні
заняття спортом і релаксація в спокійній обстановці.
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Анотація: Статтю присвячено питанням гендерної диференціації
освіти, головною специфікою якої є наділення біологічних відмінностей між
чоловіками та жінками соціальним значенням з метою соціальної класифікації. Гендерний підхід в освіті сприяє формуванню гендерної рівності, подоланню негативних гендерних стереотипів, формуванні досвіду взаємодії
між статями на егалітарних засадах, недопустимості протиставлення за
статевою ознакою в сім’ї, школі, будь-яких суспільних інститутах, створенні рівних умов та можливостей для розвитку, самовдосконалення і самореалізації кожної особистості. Гендерна освіта не повинна виражатися в
якихось конкретних навчальних програмах, вона має бути присутня в процесах навчання та виховання, завдяки використанню спеціальних технологій, що враховують специфіку жіночої та чоловічої психології та забезпечують збалансований гендерний компонент в освіті і є частиною ідеології вищої освіти.
Ключові слова: гендерна диференціація, гендерна рівність, гендерна ідентичність, гендерний підхід, освіта, стать.
Постановка проблеми. Проблема гендерної соціалізації включає
в себе питання формування психологічної статі, психологічних статевих
відмінностей та статево-рольової диференціації. Без її вирішення неможливо розробляти методи гендерного диференціального підходу в освіті.
Гендерне навчання дозволяє регулювати навантаження в залежності від
статі, щоб з одного боку, досягти високих результатів у навчанні, а з іншої – уникнути перевтоми. Врахувавши індивідуальні психофізіологічні та
особистісні особливості можна отримати розвинуту особистість в інтелектуальному плані, з творчим та нестандартним мисленням, яка володіє необхідною кількістю базових знань, умінь та навичок, котра здатна та спрямована на саморозвиток та самоактуалізацію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання гендерного
виховання у своїх працях розглядали: Васютинський В.О., Вихор С.Т. [
1,2], Веселовська К.П., Говорун Т.В., Каган В.Ю., Кікінежді О.М. [3], Кравець В.П.[4], Колесова Д.В., Коломинський Я.Л., Кон І.С., Лактіонова Г.М.,
Макаренко С.А., Мелтсас М.Х., Мудрик А.В. [8], Палій А.А., Петрище І.П.,
Реан А.А., Репіна Т.А., Титаренко Т.М., Хрипкова А.Г., Шарган О.М., Штильова Л.В. [10], Юферова Т.І. та інші.
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Аналіз наукової літератури дозволяє констатувати, що поняття «гендер» — це соціально-психологічна характеристика, що визначає сукупність властивостей, які відрізняють людей залежно від статі та значною
мірою визначається особливостями культури, традицій, вихованням і соціальними очікуваннями.
Мета роботи: розглянути особливості гендерного підходу в освіті.
Стать, як категорія, складається з двох важливих компонентів: біологічної та соціальної статі. Статеві відмінності задаються генетично і в
подальшому формуються в соціально-культурному середовищі. Сучасна
педагогічна та психологічна наука і практика не завжди враховує стать,
як важливу характеристику особистості. Разом з тим, психофізіологи вважають, що мозок чоловіків та жінок влаштований і працює по-різному. Відмінності у сприйманні, мисленні, емоційній сфері, основа яких лежить на
рівні міжпівкульових взаємодій головного мозку. Ці відмінності виявляються в пізнавальних здібностях та пізнавальних процесах; сприйманні
оточуючого світу; темпів, стратегії переробки і засвоєння інформації, в формуванні різних видів мислення; в організації уваги; в рівні активації емоцій в процесі навчання, в рівнях адаптивних можливостей організму та
психіки; у відношенні до позитивної і негативної оцінки своєї роботи. Все
вище перераховане впливає на якість, стиль навчання та емоційно-вольову сферу особистості.
У багатьох суспільствах жінок і чоловіків не тільки сприймають, але
і оцінюють по-різному, обгрунтовуючи гендерними особливостями і різницею їх здібностей, відмінності розподілу влади між ними [9]. Статеві ролі
пов'язані з очікуваннями щодо форм поведінки чоловіків і жінок, обумовлених їх біологічними відмінностями, а також розходженням функцій, пов'язаних з продовженням роду. Гендерні відмінності стосуються психологічних рис і поведінкових характеристик, формованих культурою на основі
статевих відмінностей.
Розглядаючи відмінності в освітньому процесі, слід зазначити, що
дівчата випереджають своїх однолітків у розвитку фонематичного слуху,
умінні здійснювати прості математичні обчислення і орієнтуватися на площині. У адаптації до навчальної діяльності дівчата також характеризуються
як більш успішні. Вони краще своїх однолітків розуміють пояснення викладача, вміють організувати власну діяльність на занятті, менш тривожні і
характеризуються позитивним ставленням до навчання. Хлопці ні по одному з показників не випереджають ровесниць, за оцінками викладачів,
за винятком незначних відмінностей у вмінні спілкуватися з однолітками і
з викладачами, а також у рівні впевненості на занятті різниця в показниках
дівчата і хлопців не виражена.
Навчання з урахуванням гендерних особливостей студентів, вимагає відбору такого змісту навчального матеріалу і застосування таких методів і форм навчання, які відповідали б різному типом функціональної
асиметрії мозку у сприйнятті інформації дівчат і хлопців. При побудові процесу навчання на основі врахування ідей гендерного підходу слід керуватися тим, що при одних і тих же методах навчання, при одному і тому ж
викладачі хлопці і дівчата приходять до знань і вмінь різними шляхами,
використовуючи різні стратегії мислення. Так, наприклад, дівчата краще
засвоюють інформацію, коли їм відомий алгоритм, коли інформація покладена в схему. Зазвичай, для них не складає труднощів запам'ятати правило або порядок операцій і потім застосовувати його в подібних типових
ситуаціях [6].
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Існують статеві відмінності і в процедурах збору інформації, в методах вирішення завдань. Хлопці для більш кращого розуміння інформації
потребують наочності, їм потрібно прожити матеріал в дії, а не умоглядно.
Їм потрібне навчання, засноване на цілісному підході, з опорою на конкретність, життєвість. Вони повинні зрозуміти принцип, сенс, а не вибудовувати цей сенс з деталей. Дівчатам же зазвичай простіше зрозуміти
схему, алгоритм. Вони краще орієнтуються в правилах, здатні розібрати
ціле на частини [7].
Слід звернути увагу на те, що хлопцю не підходить традиційний
прийом "повторення і закріплення" матеріалу. Його мозок не сприймає повторів і автоматично вимикається. Дівчата, навпаки, все прекрасно чують
і в другій, і втретє. Вони слухняно повторюють, добре орієнтуються в настроях викладача. Виходячи з цього, логічно діяти за принципом: дівчатам
повторювати, хлопців підбадьорювати. Але й підбадьорювати треба грамотно. Оскільки хлопці у всьому шукають, насамперед, сенс, то похвала,
отримана за роботу, яка нецікава або здається безглуздою, на нього не
подіє. А дівчині схвалення викладача важливо саме по собі. Вона за природою більш товариська, її набагато більше цікавить соціум. Вона набагато
охочіше виконує нецікаву роботу просто заради того, щоб заслужити похвалу. Дівчата можуть заучувати напам'ять текст, сенс якого їм неясний.
Хлопцеві ж з його аналітичним складом розуму безглузде зубріння зазвичай буває не під силу.
Не менш значним напрямком реалізації гендерного підходу є орієнтація джерела інформації на конкретного студента. Наприклад, гендерний
підхід дозволяє переорієнтувати провідне джерело інформації з сигнальнословесного на зорово-образний, або поєднує різні джерела інформації.
Якщо традиційна сучасна система організації навчально-виховного процесу в якості ведучого інструменту використовує умовний сигнал – слово,
що орієнтоване на лівопівкулевий спосіб навчання і більш доступно для
дівчат, то гендерний підхід вказує на те, що переважання вербальних каналів навчання не відповідає біологічним закономірностям функціонування головного мозку, заснованим на міжпівкулевій синхронізації і передбачає розробку системних методів навчання [5].
Найбільш ефективне засвоєння нового матеріалу відбувається при
активній взаємодії лівої і правої півкуль. Така взаємодія передбачає отримання інформації через різні канали сприйняття: візуальний – яскравість
таблиці, різноманітність кольорів; слуховий – діалог з партнером в парі,
промовляння вголос; кінестетичний, або тактильний – водіння пальцем по
клітинам таблиці. При використанні подібних підручників і практичних посібників мимоволі включаються різні види пам'яті і мислення, що значно
підвищує продуктивність роботи, скорочує час засвоєння матеріалу.
Таким чином, теоретичні дослідження та узагальнення досвіду гендерної освіти показали, що реалізація гендерного підходу до навчання
сприяє підвищення рівня знань і, відповідно, зростанню рівня успішності.
Проблема гендерної освіти та виховання, гендерної рівності та інші
питання, пов'язані з гендерною політикою держави, для нашої країни є
досить новими і вельми гострими. Можна виділити три основні гендерні
проблеми сучасної освіти, це: 1) фемінізація освіти, 2) зміст освіти, 3) взаємодія викладачів зі студентами, заснована на гендерних стереотипах.
Тому одним із суттєвих недоліків організації навчально-виховного процесу
в сучасній освіті є переважання в практиці навчання традиційних форм і
методів викладання без врахування гендерних особливостей студентів.

73

Навчання з урахуванням гендерних особливостей вимагає відбору
такого змісту навчального матеріалу і застосування таких методів і форм
навчання, які відповідали б різному типом функціональної асиметрії мозку
у сприйнятті інформації дівчат і хлопців. При побудові процесу навчання
на основі врахування ідей гендерного підходу слід керуватися тим, що при
одних і тих же методах навчання, при одному і тому ж викладачі хлопці та
дівчата приходять до знань і вмінь різними шляхами, використовуючи різні
стратегії мислення.
Особливо важливо, що реалізація гендерного підходу до навчання
вимагає зміни акцентів у діяльності викладача, вимагає оволодіння і використання ним спеціальних методик, що сприяють виявленню гендерних
особливостей студентів.
Гендерна проблематика в освіті виникла не випадково, а внаслідок
розуміння і прийняття гуманістичної парадигми в педагогіці, усвідомлення
важливості збереження інтелектуального потенціалу суспільства і розуміння ролі особистісних аспектів у розвитку здібностей, посилення боротьби жінок за свої права. Тому, безперечно, що досліджуватися вона повинна як багатоаспектна, комплексна проблема силами не тільки фахівців
в галузі педагогіки, а й філософії, соціології, психології.
Висновки. Розглянувши основні поняття та принципи гендерного
підходу до навчання можна констатувати, що гендерна диференціація в
освіті спрямована на підвищення ефективності засвоєння, усвідомлення та
в подальшому використанні інформації у практичній діяльності чоловіків і
жінок.
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ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОСОБИСТІСНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Могильник А.І., Лелюк Я.О.
Вищий державний навчальний заклад України
«Українська медична стоматологічна академія»

Сьогодні, освіченість людини, визначається не стільки спеціальними знаннями, скільки різнобічним розвитком особистості, що орієнтується в традиціях вітчизняної та світової культури, в сучасних цінностях,
інтелігентністю, високою моральністю, широким світоглядом.
Компетентісний підхід у професійному становленні педагога визначає орієнтацію на підготовку нового педагогічного стилю, нової моделі педагогічної діяльності, а саме індивідуально-творчої моделі педагогічної діяльності, смислової, усвідомленого ставлення до своєї професії, орієнтації
на досягнення високих результатів, досвіду самоосвітньої і саморегуляторної діяльності, стійкої професійної мотивації, формування цілісності педагогічної свідомості і т. д.
Проблема компетентності торкається не тільки наукової підготовки
до професійної діяльності, а й особистісних можливостей і готовності професіонала. Характеристика компетентності не обмежується тільки знаннями та вміннями, необхідними для вирішення тих чи інших завдань, а й
вкладає в зміст цього поняття «особисті можливості», що дозволяють професіоналу самостійно і досить ефективно вирішувати завдання, що стоять
перед освітою [2].
Загальнокультурна компетенція як функціональна характеристика
культурологічної компетентності викладача вузу включає в свій зміст культурні цінності, соціокультурні норми, вірування як компонент культури,
мову, звичаї, мистецтво, науку, літературу, філософію, політику і т. д. Цей
підхід дозволив нам визначити основні характеристики загальнокультурної компетенції: світоглядна культура (знання основ світової і національної
культури, духовних і моральних основи життєдіяльності людини, ціннісні
орієнтації); соціокультурні норми (система правил поведінки в суспільстві); культура мови (знання рідної мови, іноземної та вміння грамотно викладати свої думки).
Світоглядна культура фахівця формується у взаємозв'язку зі світоглядною культурою суспільства, яка представляє історично сформовані
ідеали, ціннісні орієнтації, національні цінності, традиції, яка і є фундаментальною особистісною характеристикою, що визначає соціокультурні світоглядні орієнтації. Світоглядна культура є складним комплексом стійких
якостей і властивостей особистості, яка характеризує духовно-моральну
зрілість фахівця. Показниками високого рівня світоглядної культури у фахівців виступають: позиція глибокого усвідомлення духовно-культурних
цінностей свого народу, діяльність по збереженню та популяризації духовних традицій і моральних ідеалів рідної культури, готовність до активної
соціокультурної діяльності в суспільстві. Соціокультурні норми – це правила, що регулюють взаємодію індивідів, відносини людини в суспільстві.
Одним з найважливіших ознак соціокультурної норми є імперативність,
тобто поведінка, яка не відповідає нормі, обов'язково викликає негативну
реакцію у інших людей.
Іншим критерієм загальнокультурної компетенції виступає культура
мови або мовна культура. Мовленнєва діяльність людини є не тільки самою
поширеною, але і дуже складною. Вона складає основу будь-якої іншої
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діяльності людини: наукової, освітньої, виробничої та ін. Культура мови
передбачає високий рівень загальної культури людини, культуру його мислення, знання мови як рідної, так і іноземної. На жаль, в даний час має
місце руйнування рідної мови, що призводить до деформації національної
самосвідомості. У визначенні мовної культури звертається увага на три форми мови: нормативна, комунікативна, етикетна. При можна виділити критерії мовної культури: правильність, точність, чистота, логічність, багатство, виразність, доречність [1]. Доречна мова відповідає темі повідомлення, його логічному і емоційного змісту, складу слухачів, інформаційним, виховним, естетичним і іншим завданням виступу. Мовна культура
людини безпосередньо виводить на культуру спілкування. Культура спілкування – це невід'ємна частина культури особистості. Поняття «спілкування» знаходиться в тісному зв'язку з поняттям «ставлення». Ці поняття
є сполученими в тому сенсі, що відносини формуються і виявляються в
спілкуванні. Психологічний словник дає таке визначення спілкуванню:
«складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між
людьми, що породжується потребами спільної діяльності та включає в себе
обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншої людини» [3, С.213].
У спілкуванні виділяють три взаємопов'язаних сторони: комунікативна, інтерактивна, перцептивна. Комунікативна сторона спілкування полягає в обміні інформацією між людьми, яка пов'язана не просто з передачею інформації, а з активним обміном нею. Інтерактивна сторона спілкування полягає в організації взаємодії людей один з одним у процесі міжособистісних відносин. Перцептивна сторона спілкування – це процес
сприйняття і розуміння іншої людини і встановлення на цій основі взаєморозуміння [4]. Звідси випливають і специфічні функції спілкування: функція пізнання один одного; функція прилучення учня до досвіду і цінностей
педагога; функція творення власного «Я» через орієнтацію на цінності іншого. Крім зазначених, безумовно, слід назвати інформаційну функцію,
що забезпечує процес прилучення особистості до матеріальних і духовних
цінностей. Педагог як носій певних знань у різних галузях науки, літератури, мистецтва, практичної діяльності, через спілкування сприяє трансформації наявної у нього інформації. У своїй діяльності кожен педагог
будь-якого освітнього закладу повинен реалізувати всі функції спілкування, бо кожна з них має важливе значення у професійній діяльності для
досягнення поставлених цілей освіти. Спілкування одночасно виступає як
процес взаємодії індивідів, як інформаційний процес, як процес взаємовпливу один на одного, як процес співпереживання і взаємного розуміння.
Культура міжособистісних відносин дозволяє забезпечити високий
рівень психологічного комфорту. Сутністю культури міжособистісних відносин в освітньому просторі є орієнтація на пріоритети соціальної відповідальності, спільність цілей усіх суб'єктів освітнього процесу [5]. Міжособистісні відносини впливають на результат педагогічної діяльності в цілому
і на особистість самих педагогів, зокрема, на розвиток професійно значущих якостей. Міжособистісні відносини характеризуються емоційною стабільністю, лояльністю, емпатійністю, що забезпечує позитивний моральнопсихологічний клімат в освітньому просторі. Формування культури міжособистісних відносин буде залежати від таких умов, як: мотиваційно-ціннісна
установка в освітньому просторі вузу на розвиток культури міжособистісних відносин, співробітництво та діалог; висока вимогливість до себе та
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інших; спеціально організована програма, що включає проведення семінарів, тренінгів та заходів, спрямованих на розвиток загальнокультурної
компетенції.
Представлені характеристики загальнокультурної компетенції показують, що викладач вищого навчального закладу повинен володіти високим рівнем професійної та загальної культури, що включає сформований
науковий світогляд, систему духовних цінностей, вміння встановлювати
контакт зі студентами. Робота викладача потребує величезних розумових,
емоційно-вольових, емоційно-моральних витрат.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
Мороховець Г.Ю., Міщенко С.В.
Вищий державний навчальний заклад України
«Українська медична стоматологічна академія»

Освіта майбутніх медиків в Україні сьогодні потребує перегляду методів і форм роботи, а також принципів та підходів до їх навчання. Модернізація національної системи вищої медичної освіти нині здійснюється на
засадах компетентнісного підходу, а саме спрямованості освітнього процесу на формування і розвиток ключових та професійних компетентностей
особистості. Науковцями запропоновано такий перелік ключових компетентностей у навчанні, якими покликаний оволодіти і майбутній лікар:
навчальна (навчальна діяльність майбутнього фахівця, належна
теоретична фахова підготовка, вироблення практичних умінь і
навичок професійної діяльності та здобуття певного досвіду для
роботи за спеціальністю);
громадянська (акумуляція здатності студента у сфері суспільнополітичного життя, уміння захистити власні права і обов’язки);
загальнокультурна (розвиток культури особистості та суспільства у різних аспектах, зокрема, у професійному);
інформаційна (здатність володіти та оперувати інформацією стосовно професійної діяльності і перспектив професійного зростання);
соціальна (сформованість у студента здатності функціонувати в
соціумі як члена різних соціальних груп, уміння співпрацювати
з усіма іншими представниками співтовариства);
здоров’язберігаюча (спрямованість на збереження фізичного,
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соціального, психічного та духовного здоров’я, сформованість
знань про здоров’яруйнівні фактори впливу в професійній діяльності, про способи збереження і підтримання здоров’я та ін.),
що актуальні для роботи лікарів [1].
Стосовно останньої компетентності – теоретичні дослідження показали, що в освітніх закладах усіх рівнів не створено системи формування
збереження і зміцнення здоров’я. Причинами низького рівня сформованості культури здоров’я збереження молоді є відсутність особистісного ціннісного ставлення у студентів до власного здоров’я, відсутність знань, умінь
та навичок профілактики професійних хвороб. У теперішній час студентимедики отримують необґрунтовано мало інформації щодо індивідуального
здоров'я людини, значення способу життя у збереженні, укріпленні та розвитку здоров'я. Для розв’язання цієї проблеми потрібно активувати самостійне вивчення студентами основ здорового способу життя, а також підвищення рівня особистої оздоровчої активності. Освіта та поінформованість є головними і необхідними передумовами усвідомлення молоддю цінності здоров'я і здорового способу життя [2].
Медична і біологічна фізика – найважливіша частина теоретичних
дисциплін, які формують майбутнього лікаря. Це теоретична основа практичної медицини, завдяки якій студент-медик пізнає загальні закономірності життєдіяльності здорового організму та приступає до вивчення клінічних дисциплін. Навчальний матеріал з цієї дисципліни інтегрує знання
студентів з біології та медицини, які описують функціональний стан організму людини. Цей стан можуть характеризувати такі параметри як вплив
радіації, ультразвуку, інфразвуку на організм людини, клітинна проникність під час патологічних процесів, а також при всмоктуванні та виведенні
лікарських препаратів. Медична і біологічна фізика досліджує:
закони механічних рухів у біологічних системах, мікрорухи скорочувальних білкових ниток, окремих органів та систем;
плин і деформацію суцільних середовищ у біологічних системах;
електричні процеси, що відбуваються в живих організмах, а також електричних та магнітних властивостей біологічних
об’єктів;
будову i фiзико-хiмiчнi властивостi бiологiчно функцiональних
молекул;
використання медичної апаратури у медицині (отримання первинної медичної інформації, електростимуляція, автоматичне
управління органами і системами, протезування органів і систем, слідкування за функціональним станом організму пацієнта).
Наявність відповідної інформації являється важливою складовою
здорового способу життя. Для майбутнього лікаря така обізнаність є особливо важливою, оскільки він поширювати здоровий спосіб життя, пояснювати його значення для здоров'я. Сучасна система охорони здоров'я, яка
спрямована переважно на лікування людей, повинна сприяти і формуванню здорового способу життя та сприяти зміщенню акцентів з лікування
на збереження та укріплення здоров'я людей. Тому система вищої медичної освіти потребує підготовки медичних кадрів, які сприймають і поширюють цінності здорового способу життя.
Підсумовуючи вищесказане, можемо стверджувати, що здоров'язберігаюча компетентність виступає важливим елементом ключових компетентностей, яким повинен володіти сучасний лікар.
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РЕКРЕАЦІЙНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ МЕЗИНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ
ГРОМАДСЬКОСТІ В НАПРЯМІ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я
Наливайко А.Є.
Мезинський національний природний парк

Недостатня рухливість, психоемоційне перевантаження людини все
частіше приводить до кризового стану її здоров’я. Під здоровим способом
життя розуміють такий спосіб життєдіяльності, який спрямований на збереження й покращення здоров’я людей. До його складників відносять, насамперед, активну рухову діяльність, збалансоване харчування, достатній
сон, оптимальний режим дня, відсутність шкідливих звичок та позитивні
емоції [2]. Здоров’язбережна компетентність людини формується ще в шкільні роки саме в процесі навчання, спілкування, набуття навичок санітарно-гігієнічної поведінки, режиму праці й відпочинку, раціонального харчування, рухової активності. У зв’язку з цим збереження та зміцнення здоров’я дітей є одним із головних завдань державного стандарту освіти нашої
держави.
Як свідчить вітчизняна практика, більшість рекомендацій стосовно
здорового способу життя подаються молодому поколінню в навчально-категоричній формі, яка не викликає в нього відповідних позитивних емоційних реакцій, більше того – часто викликає супротив. Тому, все більшого
значення у житті людини посідає здоровий відпочинок, який враховуватиме її інтереси й рівень фізичного розвитку. Забезпечити активний екологічний відпочинок покликані національні природні парки, серед основних завдань яких є створення умов для організованого туризму, екскурсій,
відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з
додержанням встановленого режиму охорони його природних комплексів
та об'єктів [3].
Головними видами рекреаційної діяльності на території Мезинського
національного природного парку (Чернігівська обл.) є:
загально-оздоровчий відпочинок: пішохідні прогулянки, пікніки, пляжно-купальний відпочинок;
аматорські промисли: рибна ловля, збір грибів, ягід;
культурно-пізнавальний відпочинок: екскурсії до об’єктів археології та природно-заповідного фонду [4].
Для функціонування рекреаційної галузі територія парку має значні
природні ресурси, типові для Полісся України і великі можливості викори-
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стання кліматотерапії. До основних кліматично-туристичних характеристик території Мезинського НПП можна віднести: тривалість безморозного
періоду, що становить 200 днів за рік, прогулянково-екскурсійного 160
днів, пляжно-купального 80 днів за рік.
Рельєф території відмічається наявністю добре виражених висот,
крутих схилів, ярів, балок. Ландшафтною домінантою є річка Десна, що
протікає від с. Курилівка до с. Оболоння (Коропський р-н) вздовж східних
меж парку і є головним водним рекреаційним об’єктом Мезинського НПП.
В літньо-осінній період сплави на плотах і байдарках – основні засобами
для розважально-відпочинкового проведення вихідних як жителів Чернігівщини, так і сусідніх областей (в основному Сумська, Київська).
Спокійний лісостеповий ландшафт правобережжя Десни, що підвищується з південного заходу на північний схід, змінюється в районі с. Мезин високими пагорбами та глибокими ярами, порослими мішаними та листяними лісами [4]. Тут майже нависають над Десною білі крейдові кручі,
і не випадково мальовничу місцевість біля с. Мезин здавна називають «Мезинською Швейцарією». Саме ліси, завдяки їх високим естетичним, лікувальним, рекреаційним та іншим властивостям, мають важливу роль в рекреаційному господарстві парку. Переважною породою є дуб звичайний з
домішками клена, липи, граба, сосни тощо [4]. За показниками успішності
росту, віком, складом деревних порід, більшість насаджень мають високий
клас санітарно-гігієнічної оцінки. Визначені ландшафтним аналізом території придатні для організації лікування, відпочинку та туризму. Пішохідні
й вело маршрути лісовими й прирусловою дорогами національного парку,
які найбільш популярні в весняно-осінній сезон, переважно популярні серед молоді (15-30 років). На стежках є об лаштовані пікнікові галявини та
місця для кемпінгу.
Відомо, що з перших днів свого існування на землі людина, як і
всяка інша істота, схильна до тяжких недуг. Обтяжена неміччю, вона шукає полегшення своїх страждань. Шукає і знаходить його в довколишній
природі: флорі і фауні. Фітолікувальні ресурси, на які багата територія Мезинського НПП, сьогодні набувають великого значення в організації рекреаційної діяльності парку. Відомо, що цілющі властивості рослин й інших
природніх матеріалів людина старанно вивчала і використовувала ще в
добу палеоліту. На думку деяких дослідників, змішана з жиром охра вживалася пізньопалеолітичною людиною для розфарбовування тіла [1], ймовірно, з метою захисту від холоду і, можливо, від комах. Етнографічні матеріали дають для цього достатню кількість прикладів. В той же час забарвлення тіла, особливо його татуювання, як, мабуть, і охра сама по собі,
мали і певне культове значення, що витікало з первісних охоронно-магічних релігійних понять людей пізнього палеоліту. У народних масах міцно
зберігаються, переходячи з покоління в покоління, зведення про способи
лікування різних хвороб, так само як і про рослини, що отримали славу
лікувальних. Ще і тепер в народі користуються при різних хворобах багатьма дикорослими рослинами, адже наш народний сухоцвіт і звіробій звичайний не менш цікаві, чим китайський женьшень. Довіряючи багатовіковому народному досвіду, відвідувачі НПП заготовляють збори лікарських
рослин для приготування трав’яних чаїв (чебрець, материнка, цмин, м’ята
водяна, цикорій та багато ін.) для власного споживання.
Із закладів організованого відпочинку на території парку діє дитячий оздоровчий табір «Сузір’я» в с. Вишеньки та пансіонат «Десна» в с.
Радичів. В зоні стаціонарної рекреації Мезинського НПП зупинитися можна
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в будинках для туриста «Затишок» в с. Городище та «Хотинський» в с.
Радичів. Також у межах парку приймає гостей сільська садиба «На краю
світу» в с. Свердловка.
В межах Мезинського НПП та в зоні його впливу є ціла низка історичних селищ та сіл, де збереглися пам’ятки археології – це 44 пункти,
найвідомішою серед яких є Мезинська палеолітична стоянка 18-15 тис. до
н.е.; пам’ятки архітектури – світські та храмові споруди: палацово-парковий комплекс графа П.О. Румянцева-Задунайського (1787 р.), церкви, старовинні житлові та господарські споруди, які сформували історико-культурне обличчя парку [4]. Потенціал їх атрактивності дозволяє організовувати різноманітні екскурсії та туристичні маршрути різних напрямків і тривалості.
Підсумовуючи, бачимо, що м’який клімат, наявність мішаних лісів,
водоймищ, піщаних і трав’янистих пляжів, мережі історико-культурних
пам’яток сприяють розвитку рекреаційної індустрії парку.
У зв’язку з цим Мезинський НПП пропонує своїм відвідувачам (цільова аудиторія – люди 15-35 років) тури вихідного дня, проведення заходів сезонного характеру (катання на катері, паромну переправу, туристичні вело- і пішохідні маршрути, плавання, тощо), використання спортивних екологоорієнтованих квестів, відвідування музеїв та тематичних екологічних стежок в еколого-просвітніх цілях (Рис. 1,2).
Сформована в НПП рекреаційно-туристична база, забезпечує відновлення у відвідувачів фізичних і духовних сил, розвиває навички сприйняття природних і культурних цінностей, що приводить до підвищення соціально-трудорисвого та культурного потенціалу суспільства загалом.
Зауважимо, що саме використання сучасних не традиційних підходів до організації відпочинку людини значно підвищують інтерес до рекреації, що в свою чергу створює нове позитивне емоційне забарвлення
відпочинку, розвиває витривалість і працездатність та спонукає людей до
вибору на користь здорового способу життя.
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Рис.1. Велотур територією Мезинського НПП київського
клубу вихідного дня

Рис. 2. На еколого-краєзнавчому маршруті Край, де ходили
мамонти студенти Чернігівського НПУ ім. Т. Г. Шевченка
Отже, рекреаційна діяльність національного природного парку є одним із вагомих чинників мотивації на здоровий спосіб життя, шляхом формування етичних стосунків людини з природою, розвитку екологічної свідомості та культури всіх верств населення, що у кінцевому результаті
сприяє покращенню фізичного та психологічного стану здоров’я людини.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ СМТ. ВЕЛИКА БАГАЧКА ТА
ЇЇ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Нестеренко Т.П., Джурка Г.Ф.
Полтавсський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Вода – одна з найбільш унікальних і загадкових речовин на Землі.
Природа цієї речовини до кінця ще не зрозуміла. Зовні вода здається досить простою, у зв'язку з чим тривалий час вважалася неподільним елементом. Лише в 1766 році вчені з’ясували, що вода не простий хімічний
елемент, а сполука водню і кисню в певній пропорції. Після цього відкриття хімічний елемент, що позначається як Н, отримав назву «водень»
(Hydrogen - від грец. Hydro genes), яке можна тлумачити як «породжує
воду» [1].
Вода – це найбільш важливий компонент життя всіх живих організмів. Вона входить до складу всіх організмів біосфери, в тому числі і до
складу тіла людини. У ньому вона виконує роль структурного компонента,
розчинника і переносника поживних речовин, учасника біохімічних процесів, регулятора теплообміну з навколишнім середовищем [5].
Питна вода – це вода, що відповідає за своєю якістю в природному
стані або після обробки (очищення, знезаражування) встановленим нормативним вимогам і призначена для питних і побутових потреб людини.
Основні вимоги до якості питної води: бути безпечною в епідемічному й
радіаційному відношенні, бути нешкідливою за хімічним складом та володіти сприятливими органолептичними властивостями [2].
Населення нашої планети вживає близько 7-8 млрд. тонн води кожну добу. Вчені впевнені, що при раціональному використанні водні ресурси невичерпні. Однак проблема якісної питної води у світі завжди стояла
особливо гостро. Щорічно величезна кількість використаних і забруднених
стічних вод скидається у водойми, забруднююють річки і озера, сприяюють концентруванню забруднюючих речовин [4].
Проблеми водопостачання населення якісною питною водою значно
загострилися в останні роки, і потребують комплексного вирішення. Основна кількість водоочисних споруд була побудована понад 40-50 років,
тому фізично й морально застаріла. На більшості з них застосовуються недосконалі технології, реагенти і матеріали, що не здатні перешкоджати потраплянню у питну воду речовин, дія яких на організм людини може негативно вплинути на її здоров'я [3].
У ході проведення наукового дослідження визначено якість питної
води в смт. Велика Багачка. З метою встановлення придатності її для якісного збереження здоров’я.
Для досліджень було взято дві проби води. Перша проба води взята
з централізованого джерела водопостачання – водогону, в який вода поступає із чотирьох артезіанських скважин глибиною близько 150 м. Друга
проба води взята з децентралізованого джерела водопостачання в смт.
Велика Багачка: шахтний колодязь відкритого типу глибиною 12 м. Основними забруднюючими факторами для обох джерел водопостачання можуть бути: пестицити та інсектициди з навколишніх полів, автозаправні
станції, стічні побутові води. Великих промислових підприємств у Великій
Багачці немає.
Для визначення якості питної води нами досліджувалися такі показники:
колір води;
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прозорість води;
водневий показник pH;
окиснення води;
вміст іонів заліза;
вміст іонів міді;
вміст натрій хлориду;
вміст органічних речовин.
Колір води – властивість, що забезпечує сприймання забарвлення
води . Хоча невеликі обсяги води здаються прозорими, при збільшенні товщини зразка вода набуває блакитний відтінок. Визначення проводилося
наступним шляхом: в пробірки налили по 20 мл води обох проб і порівняли
з кольором чистої дистильованої води такого самого об’єму. Визначення
проводили за допомогою загальноприйнятої таблиці визначення кольору
води.
Таблиця 1.

Визначення кольору води
№ п/п
1
2

Колір
Немає
Дуже слабкий, жовтуватий

Градуси
0
20

3

Дуже слабкий блідо-жовтий

40

4
5
6

Блідо-жовтий
Слабо-жовтий
Інтенсивно-жовтий

60
150
300

В пробі води з централізованого джерела водопостачання перший
показник: кольору немає, у пробі води з децентралізованого джерела водопостачання третій показник: дуже слабкий блідо-жовтий колір. Отже,
вода з централізованого джерела відповідає нормам, а з децентралізованого має незначне відхилення.
Наступний показник – це визначення прозорості води. Прозорість
води – властивість води пропускати вглиб світлові промені. Для визначення прозорості води розмістили мірний циліндр на висоті 5 см над газетою і поступово наливали в нього досліджувану воду. Сутність визначення
полягало в тому, що визначали висоту водяного стовпа, крізь який можна
прочитати текст. Для питної води прозорість має бути не менше 30 см.
В результаті дослідження встановили в пробі води із централізованого водопостачання – 28 см, в пробі води із децентралізованого джерела – 24 см. Отже, встановлюємо відхилення від норми.
Наступний показник – водневий показник pH – величина, що показує міру активності іонів водню (Н+) в розчині, тобто ступінь кислотності
або лужності цього розчину. У пробірку води налили 5 мл досліджуваної
води, 0.1 мл універсального індикатора і за забарвленням розчину оцінили
величину pH. Норма водневого показника: pH = 6,5-8,5.
Таблиця 2.

Шкала визначення pH
Колір
Рожево-помаранчевий
Світло-жовтий
Світло-зелений
Зеленувато-блакитний

pH
5
6
7
8

У пробі води з колодязя pH становить 8, а в пробі з централізованого водопостачання – 7. Отже, вода з обох джерел водопостачання є в
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нормі.

Наступний показник – це окиснення води. Для визначення: налили
5 мл досліджуваної води в пробірку, додали 0,3 мл H2SO4 і 0,5мл 0,01н
розчину перманганату калію. Суміш перемішали, залишили на 20 хв. За
кольором розчину оцінили величину окиснення.
Забарвлення проби води (стандарт):
1. Яскраво лілово-рожевий;
2. Лілово-рожевий;
3. Слабо лілово-рожевий;
4. Блідо лілово-рожевий;
5. Блідо-рожевий;
6. Рожево-жовтий;
7. Жовтий.
В ході дослідження встановлено, що вода з централізованого водопостачання має перший показник: яскраво лілово-рожевий, із децентралізованого джерела водопостачання другий показник: лілово-рожевий. За
стандартами нормою окиснення води є перші 3 показники. Отже, показники окиснення води в нормі.
Наступний показник – вміст іонів заліза. До 10 мл досліджуваної
води додали 1-2 краплі HCl і 0,2 мл (4 краплі) 50%-го розчину KNCS. Перемішали і спостерігали зміну забарвлення: Fe+3NCS=Fe(NCS)3. Вміст заліза визначаємо за встановленими даними. Норма вмісту заліза до 0,2
мг/л.

Визначення вмісту іонів заліза
Колір
Відсутнє
Ледь помітне жовто-рожеве
Слабке жовто-рожеве
Жовто-рожеве
Жовто-червоне
Яскраво-червоне

Таблиця 3.

Вміст заліза (мг/л)
Менше 0,05
Від 0,05 до 0,1
Від 0,1 до 0,5
Від 0,5 до 1,0
Від 1,0 до 2,5
Більше 2,5

В пробі води з централізованого водопостачання колір відсутній, що
становить менше 0,05 мг/л., із децентралізованого джерела водопостачання колір ледь помітно жовто-рожевий, що становить від 0,05 до 0,1
мг/л. Отже, вміст іонів заліза відповідає нормам.
Наступний показник – вміст іонів міді. У фарфорову чашку помістили 3-5 мл досліджуваної води, випарили насухо, потім додали одну краплю концентрованого розчину аміаку. Поява інтенсивного синього кольору свідчить про появу міді (при малих концентраціях вмісту міді можливі анемія і захворювання кісткової системи).
У ході дослідження в обох пробах води синій колір не зв’явився, що
свідчить про відсутність іонів міді.
Наступний показник – вміст натрій хлориду у воді. У конічну пробірку налили 10 мл досліджуваної води і додали 2 краплі калій-хроматного
індикатора. Далі відтитрували хлорид-іони розчином AgNO3, постійно струшуючи конічну колбу. У кінцевій точці титрування осад AgCl забарвлюється в червоний колір. Титрування повторили тричі з 10 мл досліджуваної
води.
У ході дослідження кількість витраченого AgNO3 становить 6 мл у
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пробі централізованого водопостачання та 8 мл у пробі з децентралізованого джерела водопостачання. Отже, обсяг витраченого AgNO3 приблизно
дорівнює вмісту хлоридів в пробі води.
Наступний показник – визначення органічних речовин у воді. В
пробірку налили 2 мл фільтрату проби, додали кілька крапель соляної кислоти. Потім підготували рожевий розчин KMnO4 і долили до кожної проби
по краплях. У присутності органічних речовин KMnO4 буде знебарвлюватися. Органічні речовини постійно окислені, якщо червоне забарвлення
зберігається протягом однієї хвилини. Порахувавши кількість крапель, які
буде потрібно для окиснення всіх органічних речовин, можемо визначити
забарвлення проби.
У ході дослідження для проби з централізованого водопостачання
необхідно 6 крапель, з децентралізованого – 7 крапель.
Отже, визначено, що якість води із централізованого водопостачання вища, ніж із децентралізованого джерела водопостачання.
Відхилення від норми мають такі показники якості води: прозорість,
колір (лише з децентралізованого водопостачання), наявність органічних
речовин.
Відхилення від норми не мають такі показники якості води: водневий показник рН, окиснення води, вміст іонів заліза, вміст іонів міді, вміст
натрій хлориду.
Відхилення від норм якості питної води незначні, проте мають досить шкідливий вплив на здоров’я людей та стан навколишнього природного середовища.
Встановлено, що якість води з централізованого водопостачання
має переваги над якістю з децентралізованого за кількома факторами: поперше, антропогенний вплив, що призводить до забруднення ґрунтових
вод (шляхом скидання стічних вод, нераціональне використання пестицидів, гербіцидів, інсектицидів та мінеральних добрив), значно більший на
децентралізоване водопостачання через невелику глибину залягання грунтових вод. По-друге, вода з децентралізованого водопостачання не проходить етап очистки перед використанням на відміну від води з централізованого джерела водопостачання.
За результатами досліджень розроблені практичні рекомендації
щодо покращення якості питної води:
1. Джерела питного водопостачання:
повне очищення стічних вод на спеціалізованих очисних спорудах;
знезараження стічних вод шляхом озонування або ульрафіолетовим опроміненням;
охорона водойм від забруднення пестицидами, гербіцидами та
мінеральними добривами.
2. Технологія водопідготовки:
використання ефективних коагулянтів, флокулятнів для очищення питної води;
фільтрування природної води від оранічних речовин;
впровадження комбінованих методів знезараження питної води;
використання сучасних матеріалів для фільтрів очистки води.
3. Водопровідні мережі:
використання ефективних сучасних фільтрів для доочищення
питної води у водопровідних мережах;
заміна традиційних сталевих труб на сучасні пластикові.
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4. Заходи для населення:
використовувати сучасні побутові фільтри, бажано, з системами
зворотнього осмосу та подальшої мінералізації води;
на приватних подвір’ях джерела водопостачання (колодязі та
скважини) розташовувати не ближче ніж за 50 м від каналізаційних ям та септиків;
фермерам використовувати на сільськогосподарських угіддях
засоби хімічного захисту та мінеральні добрива строго в рекомендованих виробником кількостях.
Порівнявши основні показники якості питної води, можна зробити
висновки, що вода відповідає нормам і не може мати негативного впливу
на здоров’я людини.
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ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРА НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Нечупієнко М.І., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У наш час робота багатьох людей так чи інакше пов’язана з
комп’ютерами. Наявність персонального комп’ютера вдома – не рідкість,
він використовується як для роботи, так і для розваг, отримання необхідної інформації, перегляду фільмів, прослуховування музики.
Тривала робота за комп’ютером може стати причиною порушень постави або викривлення хребта. Найбільш схильні до цього захворювання
діти. У дорослих це може привести до хворобливих відчуттів і оніміння в
попереку, шиї, плечовому поясі, а також до загострення радикулітів. Головною причиною розвитку таких порушень є неправильна поза при роботі за комп’ютером. Тривала робота за комп’ютером також може стати
причиною серйозних нервово-м’язових розладів. Особливо чутливими ділянками тіла є передпліччя, кисті, а особливо пальці. Тремтіння, поколювання в пальцях і навіть оніміння, болі в зап’ясті – все це може виникнути
при неправильному використанні комп’ютера [3].
Дослідження, проведені лікарями-офтальмологами довели, що зорова напруга та інші проблеми зору можуть зустрітися у дев’яти чоловік з
десяти, які використовують монітори на роботі. Найбільш поширені симптоми подібних проблем – це зорова напруга, неясний зір, роздвоєне бачення, сухість слизової оболонки очей, дуже часте моргання навіть косоокість. Це відбувається тому, що око не пристосоване до багатогодинних
статичних навантажень.
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Для попередження порушен зору лікарі радять використовувати
спеціальні окуляри для роботи за комп’ютером. Також потрібно частіше
робити короткочасні перерви, не рідше ніж кожні півгодини. Протягом цих
перерв, що тривають одну або дві хвилини, треба робити зорову гімнастику для очей. Елементарні вправи, а саме зосередження погляду на віддаленому об’єкті. Простий погляд удалину кімнати або з вікна, може дуже
не надовго зняти напругу очей. Яскравість і контрастність монітора має
бути пристосована до інтенсивності, зручної для очей і повинна робити
текст легким для зчитування. Окрім цього необхідно мінімізувати віддзеркалення яскравого світла на моніторі (відблисків). Джерела яскравого світла також мають бути виключені з периферійного бачення [2].
Робота за комп’ютером – це чисто інтелектуальна праця. І тому основна частина навантаження припадає на нервову систему, а саме на головний мозок. Часто тривала робота за комп’ютером може бути причиною
головних болів. Одним з чинників, що провокує появу головних болів є
хронічне перенапруження і постійна напруга черепних м’язів і м’язів обличчя. Розлади уваги і неможливість концентруватися є наслідком хронічної перевтоми. Інколи через тривалу роботу за комп’ютером може виникнути шум у вухах, запаморочення, нудота. При виникненні цих симптомів
потрібно звернутися за порадою до лікаря і тимчасово припенити роботу
за комп’ютером. Ще одна група «шкідливостей» викликається не стільки
самим комп’ютером, скільки тривалою сидячою роботою. Виявляється, в
результаті можуть з’явитися навіть такі хвороби, як простатит і геморой.
Серед захворювань прямої кишки геморой є найпоширенішим. Гемороєм є
розширення вен нижнього відділу прямої кишки. Основною причиною такого розширення є застій крові в цих органах при малорухливому способі
життя.
Щоб зберегти своє здоров’я при роботі за комп’ютером пропонується дотримуватись наступних порид:
не працювати на комп’ютері більше двох годин поспіль;
не працювати на клавіатурі більш за півгодини поспіль;
змінюйте характер роботи протягом дня;
використовуйте будь-яку можливість, щоб підніматися і розминатися протягом дня;
якщо холонуть або німіють руки потрібно їх розтерти або зробити вправи для кистей рук;
витримуйте правильну робочу позу[1].
Отже, комп’ютер негативно впливає на здоров’я людини. Але цей
вплив можна мінімізувати, дотримуючись нескладних правила. Хочеться
звернути увагу на те, що 15 років тому комп’ютер наносив значно більше
шкоди нашому організму. Тому можна сподіватися, що з часом негативний
вплив комп’ютера на здоров’я людини буде зменшуватися.
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ГИМНАСТИКА КАК НОВОВВЕДЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
УКРАИНЫ
Низкодубова Е.Д., Коваленко Е.В.
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

На современном этапе развития производства, основное внимание
уделяется техническому оснащению и санитарным нормам, но очень редко
говориться о развитии опорно-двигательного аппарата рабочих при постоянно возрастающей занятости с низком уровнем подвижности. Здоровье
работающего населения в развитых странах мира в последнее время стало
одной из приоритетных проблем, так как является важнейшей составляющей трудового потенциала, в значительной мере определяет дальнейшее экономическое и социальное развитие любого общества. Такие
страны как Белоруссия или Китай в данное время возобновляют практику
ежедневной зарядки и производственной гимнастики среди сотрудников,
хотя это еще не закреплено законодательно.
Производственная гимнастика – система целенаправленных рациональных физических упражнений, применяемых с целью обеспечения
высокой работоспособности организма в течение всего рабочего дня и
профилактики утомления. На промышленных предприятиях производственная гимнастика стала внедряться еще в 30-х годах. В настоящее время
она получила широкое развитие в КНР, Японии, Корее, США, как среди
студентов, так и среди трудящихся. В Украине производственной гимнастикой активно занимались на предприятиях, в совхозах, на судах сотни
тысяч человек в 90-е годы [4, с. 137].
Производственная гимнастика как элемент научной организации
труда должна массово и прочно войти в режим трудового дня. Ей отводится роль профилактического средства поддержания высокой работоспособности. Еще в конце ХІХ века И.М. Сеченов экспериментально доказал, что работоспособность восстанавливается быстрее и полене не при
пассивном отдыхе, а когда выполняются движениями другими, не утомленными частями тела. Сеченовский феномен активного отдыха – важное
условие для плодотворной интеллектуальной деятельности. Многочисленные научные данные и методические рекомендации свидетельствуют о
том, что чередование умственного труда с выполнением физических упражнений повышают сопротивляемость организма эмоциональному стрессу
и предупреждению заболеваний нервно эмоционального характера [1].
В странах с развивающейся экономикой, к которым относится и Украина, проблемы сохранения здоровья работающих приобрели особую остроту. Показатели здоровья работающего населения формируются не только под воздействием условий труда, но и условий и образа жизни, за
счет генетических и экологических факторов, доступности, качества медицинского обслуживания. Однако при выполнении любой работы расходуется физическая и психическая энергия, которая должна восстанавливаться во время отдыха. Если этого не происходит, то накапливается хроническая усталость, снижается мотивация к труду, возрастает количество
хронических заболеваний. Распространенность заболеваний – один из основных показателей здоровья населения. В 2006 г. в Украине на 18,8 млн.
человек занятого населения трудоспособного возраста было зарегистрировано 40,0 млн. заболеваний, или 1417,6 случаев на 1000 работающих
(в 1997 г. этот показатель составлял 1108). Следовательно, за эти годы
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общая заболеваемость увеличилась на 21,8%. Сложной проблемой в Украине является распространение болезней по классу «Расстройства психики и поведения», которые еще в 2005 г. составляли почти 1,4 млн. случаев (около 5 тыс. на 100 тыс. работающего населения), что почти вдвое
больше, чем в 2004 г [2], а устойчивость и адекватность таких психических показателей, как память, внимание, скорость передачи информации
и другие, во многом зависят от уровня физической тренированности организма [1].
Научные исследования и практика использования физических
упражнений в режиме дня убедительно доказывают положительное влияние производственной гимнастики на здоровье, физическое развитие, состояние и подготовленность трудящихся, на повышение работоспособности, снижение утомляемости, травматизма, повышения продуктивности
труда. При использовании производственной гимнастики производительность труда возрастает в среднем на 1,5 – 2% [4].
Особенное внимание следует уделить следующим трудовым
группам, которые отличаются по степени физической нагрузки и нервнопсихического напряжения:
1. Экономисты, бухгалтеры, инженеры, работники канцелярий,
труд которых требует напряжения мыслительных процессов.
2. Руководители учреждений, предприятий, профессорско-преподавательский состав, научные работники, конструкторы, писатели, творчество которых зачастую связано с высоким уровнем
нервно-эмоционального напряжения.
3. Операторы, управляющие машинами, компьютерной техникой,
технологическими процессами. Для них характерна периодическая ответственность за ход процесса с функциональной нагрузкой на отдельные анализаторы, в частности, зрительный.
4. Медицинские работники, труд которых связан с большой ответственностью за принятие правильного решения, в особенности
труд хирургов, отличающийся высоким нервно-эмоциональным
напряжением и длительным статическим напряжением мышц в
процессе операции.
Эти виды труда предъявляют высокие требования к деятельности
головного мозга, зрительного анализатора, связанного с напряжением
внимания, к продолжительным статическим нагрузкам на мышечный аппарат [1, с. 9]. Производственная гимнастика для этих трудовых групп,
внедряемая в процесс труда при благоприятных санитарно-гигиенических
условиях, имеет такие формы занятий: физкультурная микропауза, физкультурная минутка, физкультурная пауза, вводная гимнастика [3].
Наибольший эффект на повышение трудоспособности производит
вводная гимнастика. С помощью специально подобранных физических
упражнений успешнее активизируется деятельность органов и систем, которые играют ведущую роль в трудовой деятельности. Вводная гимнастика проводится непосредственно перед началом работы. Продолжительность ее 5-7 минут.
Комплекс упражнений вводной гимнастики составляется в соответствии со следующей схемой: ходьба на месте, упражнения в потягивании,
упражнения для мышц туловища и плечевого пояса, упражнения для
мышц ног, упражнения для мышц рук и плечевого пояса (на растягивание
и мышечные усилия для сохранения правильной осанки), упражнения на
точность движения и концентрацию внимания, которые не рекомендуется
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выполнять в быстром темпе. [1, с. 13-14].
В заключении, сохранение здоровья человека, поддержание высокой работоспособности - одна из важнейших задач общества и системы
здравоохранения. Одной из эффективных мер по укреплению здоровья
работающего населения является введения производственной гимнастики
на предприятиях, что уже имеет место в некоторых европейских странах.
Особенно актуальна эта проблема для Украины, так как в последние десятилетия здесь наблюдается значительное ухудшения состояние здоровья работников на производствах.
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НАВЧАЛЬНА РОБОТА ВИПУСКАЮЧОЇ КАФЕДРИ ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ ФОРМУВАННІ БАЗОВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
Новописьменний С.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Процес вивчення професійно орієнтованих дисциплін полягає у
проведенні лекцій, практичних (лабораторних), семінарських занять і має
будуватися з використанням інтерактивних методів навчання, сучасного
НМЗ і МТЗ, а також з використанням ІКТ (дистанційні курси). Ефективними
є бінарні заняття, круглі столи, тренінги, майстер-класи, екскурсії тощо.
Як зазначає С. Базиль, бінарне заняття – нестандартна форма навчання для реалізації міжпредметних зв'язків, заняття ведуть два викладачі, це творчість двох педагогів, що переростає у творчий процес у студентів [1]. Наприклад, практичне заняття з дисципліни «Масаж загальний
і самомасаж» доцільно проводити у тандемі з викладачем комп’ютерних
технологій, який допоможе МУОЗ самостійно знаходити інформацію в Інтернеті (відеоматеріали) для більш глибокого вивчення сучасних технік
масажу та формування інформаційно-комунікаційних БК МУОЗ. Також доцільним є проведення таких занять з лікарем, який продемонструє техніки
лікувального масажу і сприятиме формуванню здоров’язбережувальних
БК МУОЗ.
Круглий стіл – це інтерактивний вид навчального заняття, основним
змістом якого є спільне з викладачами обговорення актуальних і важливих
інноваційних аспектів професійної діяльності студентів-МУОЗ [2]. Така форма навчання сприятиме ефективному формуванню БК МУОЗ, оскільки на
круглий стіл запрошуються певні компетентні особи – спеціалісти різних
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галузей знань (педагоги, психологи, медичні працівники, працівники охоронних органів тощо) [3]. Наприклад, при вивченні дисципліни «Основи
здорового способу життя та культура здоров’я» для проведення круглого
столу доцільним є вибір теми «Як впливає спосіб життя на здоров'я?» і
запрошення для обговорення лікарів, правоохоронців, соціальних працівників тощо. Детально правила проведення круглих столів досліджено
Л. Петренко, яка зазначає, що круглі столи – це демократичний варіант
проведення інтенсивних дискусій для винесення колегіальних ухвал з низки проблем [4].
К. Торн, Д. Маккей визначають тренінг як навчання навичкам у
якій-небудь галузі діяльності [5]. За В. Давидюк, тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників
між собою і з викладачем. Тренінг – це ретельно спланований процес надання чи поповнення знань, відпрацювання умінь і навичок, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів і переконань. Як зазначає дослідниця,
тренінг є формою педагогіки співробітництва і розвивального навчання, а
отже, тренінг – це: 1) нові підходи (співпраця, відкритість, активність, відповідальність); 2) нові знання (інтенсивне засвоєння, уточнення); 3) позитивні цінності, ставлення, ідеали; 4) нові уміння і навички (ефективної
комунікації, самоконтролю, лідерства, роботи в команді, уміння надавати
й отримувати допомогу, аналіз ситуацій і прийняття рішень [6]. Така форма роботи досить популярна у навчальному процесі школи, коли уроки з
основ здоров’я проводяться з елементами тренінгу. Отже, МУОЗ мають
уміти самостійно організовувати і проводити тренінги у майбутній професійній діяльності. Тож проведення практичних, лабораторних чи семінарських занять доцільно здійснювати у формі тренінгів із поступовим зміщенням акцентів на самостійну організацію таких занять самими студентами.
Лекції теж можливо проводити з елементами тренінгу, що уможливить формування БК МУОЗ.
Так, при вивченні дисципліни «Основи здорового способу життя та
культура здоров’я» на лекції з теми «Поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя» доцільним є використання тренінгової вправи «Створюємо ситуацію успіху». Для цього викладач може запропонувати на початку лекції
студентам запитання «Які риси характеру притаманні здоровій людині?»
або «Що значить – бути здоровим?» тощо. Відповіді студенти можуть записувати на фліпчарті (дошці, кожен у власному зошиті та ін.) у вигляді
«ромашки», яка уособлює образ здорової людини, серцевина якої є конструктом «Я-здоровий», а пелюстки – складові здоров’я людини, які студенти самі повинні заповнити та прикріпити до серцевини квітки [7].
Ефективними для формування БК МУОЗ є майстер-класи. Як зазначають А. Дулова, Д. Маккей, Л. Соламатіна, К. Торн, майстер-клас – це
одна з форм ефективного професійного, активного навчання, яка відрізняється від семінару тим, що під час майстер-класу ведучий-спеціаліст
(Майстер) розповідає і, що ще більш важливо, показує, як застосовувати
на практиці нову технологію або метод [8]. Зазначимо, що при викладанні
професійно орієнтованих дисциплін без такої форми роботи не обійтися,
вона у більшості випадків стає необхідною формою організації та проведення навчальних занять при підготовці МУОЗ. Так, при викладанні дисциплін «Долікарська медична допомога у невідкладних станах», «Масаж
загальний і самомасаж» до проведення майстер-класів доцільно залучати
лікарів із закладів охорони здоров’я та медичних працівників, які на практиці зможуть продемонструвати відповідні техніки та методики. Модель
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проведення майстер-класу з теми «Самомасаж голови» може бути наступною:
1. Привітання, вступне слово Майстра, презентація досвіду Майстра (електронна презентація або відео).
2. Методичні рекомендації Майстра щодо теми майстер-класу (показ на мультимедійному проекторі). Методичні рекомендації роздаються студентам (розроблені заздалегідь брошури, буклети
тощо).
3. Показ прийомів, що використовуються у процесі майстер-класу,
показ власних прийомів з коментарями Майстра.
Коментарі Майстра щодо виконання самомасажу голови:
постукуємо пальцями рук знизу до верхівки голови з різних боків;
потім скуйовджуємо волосся вперед і назад;
долонями зрушуємо шкіру голови вгору з різних боків;
великим і вказівним пальцями легенько ударяючи, вібруємо пальцями після удару лівою і правою рукою назустріч;
розслабленими пальцями обох рук проводимо від середини лоба
в сторони і зверху вниз від лоба по щоках;
другими фалангами великих пальців робимо рухи вгору-вниз по
крилах носа.
4. На заключному етапі Майстер організовує обмін думками усіх
присутніх студентів, дає оцінку тому, що відбувається.
Зазначимо, що на всіх етапах майстер-класу студенти-МУОЗ долучаються до діалогу з Майстром, до виконання самомасажу голови. Майстер
слідкує, як студенти виконують процес, коригує, допомагає за потреби індивідуально кожному студентові.
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ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Омельяненко В.Г.
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

У документах Болонського процесу на перше місце в розробці нормативних вимог у сфері вищої освіти європейські держави висувають компетентність випускника вищого навчального закладу, його інтегровані характеристики якості підготовки. Процес природничо-наукової підготовки
майбутніх учителів фізичної культури має відповідати цим вимогам. Проте
сьогодні суттєвим недоліком їх природничо-наукової підготовки є представлення суми знань по модулю блоків, а не як система. Одним із шляхів
вирішення даної проблеми є створення на випускних курсах інтегрованих
дисциплін з метою формування у студентів здоров’язбережної компетентності.
Фахівці пов’язують поняття «компетентність» з професійною діяльністю людини. Компетентність розглядається як сукупність знань, умінь,
навиків, способів і засобів досягнення цілей, а також уміння актуалізувати
опановані знання й уміння в потрібний момент і використати їх в процесі
реалізації професійних функцій [1].
Оскільки компетентність – це спеціально структуровані знання,
уміння, навички, тому суть поняття «здоров’язбережна компетентність
вчителя фізичної культури» логічно включатиме знання і навички формувати та зміцнювати здоров’я людей, а також уміння фахівця доцільно їх
включати в освітню систему, спрямовану на збереження здоров’я учнівської молоді. Структуру і зміст здоров’язбережної компетентності вчителя фізичної культури повинна визначати його освітньо-кваліфікаційна характеристика, яка сьогодні такої компетентності не містить. Проте уміння формувати здоров’язбережне навчальне середовище і діяти у такий спосіб,
щоб фізичне виховання школярів не було здоров’явитратним є сьогодні
невирішеною проблемою.
Провідну роль у формуванні здоров’язбережної компетентності вчителів фізичної культури відіграють дисципліни циклу природничо-наукової
підготовки. Проте, формування здоров’язбережного навчального середовища вимагає від майбутнього вчителя фізичної культури знань різних навчальних дисциплін: соціології (соціально-оздоровча функція освіти, соціально адаптуючи технології та ін.); психології здоров’я (психологічне навантаження, психологічні критерії оцінки здоров’я, мотивація на здоровий
спосіб життя та ін.); теорії і методики фізичного виховання (оздоровча
концепція вдосконалення процесу фізичного виховання учнівської молоді;
принципи формування культури здоров’я школярів; оздоровчі технології
та ін.); екології (екологічні здоров’язбережні технології); педагогіки (освітні здоров’язбережні технології) та інших дисциплін. Тому інтегрувати
знання щодо здоров’язбережної діяльності вчителя фізичної культури до-
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цільно на випускних курсах, коли студенти володіють знаннями різних навчальних дисциплін і можуть їх реалізувати під час педагогічної практики.
Одним із варіантів інтегрування знань щодо здоров’язбережної діяльності вчителя фізичної культури на факультеті фізичного виховання
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка є навчальна дисципліна «Здоров’язбережна діяльність вчителя фізичної культури». Зміст інтегрованого курсу забезпечує вивчення
нормативно-правових основ охорони здоров’я учнівської молоді, складових здоров’язбережного навчального середовища і суті здоров’язбережної
діяльності вчителя фізичної культури.
Опанувавши навчальним матеріалом програми студенти: 1) набудуть знань про суть здоров’язбережної діяльності вчителя фізичної культури та її складових; 2) ознайомляться з критеріями здоров’язбережного
уроку фізичної культури і шляхами підвищення його здоров’язбережного
потенціалу; оздоровчою концепцію вдосконалення процесу фізичного виховання учнівської молоді; здоров’язбережними технологіями, які використовуються у фізичному вихованні школярів; значенням позаурочної роботи вчителя фізичної культури у формуванні здоров’язбережного навчального середовища; 3) навчаться аналізувати й оцінювати здоров’язбережний потенціал програм з фізичного виховання і основ здоров’я для середньої загальноосвітньої школи; 4) опанують технологією керування фізичним здоров’ям людини.
Вивчення студентами програмного матеріалу відбувається через
використання активних методів навчання: тематичні бесіди з елементами
дискусії; тематичні диспути з елементами наукової конференції, міні лекція. Важливою умовою формування у майбутніх вчителів фізичної культури уміння організовувати здоров’язбережне навчальне середовище є реалізація своїх знань на практиці. Тому під час педагогічної практики на
п’ятому курсу студенти поділяються на групи і виконують різні навчальнодослідні завдання: 1) вивчення величини навчального, психологічного і
фізичного навантаження учнів; 2) оцінка здоров’язбережного потенціал
уроку фізичної культури та програм з фізичного виховання і основ здоров’я для середньої загальноосвітньої школи; 3) санітарно-гігієнічне обстеження спортивного залу і майданчиків; 4) оформлення методичних кутків, випуск стіннівок, організація тематичних вечорів, присвячених питанням збереження й зміцнення здоров’я; 5) розробка моделі кабінету культури здоров’я; 6) розробка індивідуальних оздоровчих програм для
школярів; 7) підготовка рекомендацій для батьків, щодо профілактики захворювань, пов’язаних з навчально-виховним процесом та ін.
Досвід впровадження у навчальний процес студенів факультету фізичного виховання інтегрованого курсу «Здоров’язбережна діяльність
вчителя фізичної культури» показує, що студенти набувають систематизованих знань різних навчальних дисциплін і у них формується компетентність створювати здоров’язбережне навчальне середовище.
Висновки:
1. Впровадження у навчальний процес інтегрованого курсу «Здоров’язбережна діяльність вчителя фізичної культури» довело, що інтеграційний підхід до змісту освіти відкриває нові можливості для становлення
гуманістичної моделі природничо-наукової підготовки майбутніх вчителів
фізичної культури.
2. Інтегрувати знання щодо здоров’язбережної діяльності вчителя
фізичної культури доцільно на випускних курсах, коли студенти володіють
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знаннями різних навчальних дисциплін і можуть їх реалізувати під час педагогічних практик.
3. В освітньо-професійній програмі нового покоління в циклі дисциплін природничо-наукової підготовки майбутніх вчителів фізичної культури необхідно передбачити викладання спеціальних курсів або навчальних дисциплін, які б забезпечували інтеграцію отриманих студентом знань
про формування, збереження і зміцнення здоров’я учнівської молоді.
4. В освітньо-кваліфікаційній характеристиці вчителя фізичної культури нового покоління необхідно передбачити вимогу до випускника
факультету фізичного виховання – володіти конкретними здоров’язбережними компетенціями.
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ
РОДИНИ АЙСТРОВИХ (ASTERACEAE)
Орлова Л.Д., Курись М.П., Тищенко Ю.В., Жук М.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Здоров’я молоді є одним з самих досконалих індикаторів стану здоров’я населення в цілому, однією з пріоритетних цінностей, які визначають
благополуччя країни. Однак в останнє десятиліття відзначається наростаюча тенденція до погіршення стану здоров’я молоді. Сучасний навчальний
процес зі своїми технологіями, обсягом інформації, побудовою, специфікою і умовами проведення занять пред’являє молоді вимоги, які часто призводять до значного інтелектуального навантаження, нервово-психічних і
психологічних напружень, недотримання режиму і якісного складу харчування, недостатньої рухової активності, порушень здоров’я і зниження
якості навчання [4].
Однією з найважливіших галузей рекреаційного природокористування є використання природних лікувальних ресурсів території з метою
оздоровлення населення, відновлення його фізичних і психічних характеристик.
Серед лікувальних природних ресурсів особлива роль належить лікарським рослинам, які є природним джерелом вітамінів та лікувальних
біологічно активних речовин і сполук, що у найбільшій мірі відповідають
структурі організму людини і не викликають негативних побічних явищ.
Останніми роками в усьому світі спостерігається особливе посилення інтересу до цілющих властивостей рослин, значне збільшення попиту на них. Для лікувальних цілей залучаються все нові види, з’явились
десятки нових лікувальних препаратів рослинного походження.
Джерелом лікарської сировини є дикорослі лікарські рослини і рослини, що вирощують в культурі. Більша частина ліків виготовляється з дикорослих рослин, тому ресурсознавство дикорослих лікарських рослин набуває дуже вагомого практичного значення для цілей дійової та ефективної охорони здоров’я населення нашої держави [5].
Метою нашого дослідження є визначення лікувальних властивостей

96

найбільш поширених представників з родини Айстрових, які ростуть на
лучних фітоценозах Полтавщини, оскільки дана родина – одна з найчисельніших родин відділу Покритонасінних, вона об’єднує близько 1300 родів
і понад 20000 видів (за іншими даними 25000) [3].
Представники Складноцвітих здебільшого трави або напівкущі. Листки чергові, рідше супротивні, без прилистків, різноманітні за формою та
розмірами. Квітки дрібні, зібрані на спільному дископодібному квітколожі
в характерне для родини суцвіття – кошик, який зовні вкритий обгорткою
з численних видозмінених листочків різної форми. Обгортка може бути
одно- або багатоярусною; листочки її лінійні або розсічені, притиснуті або
відігнуті, часто з різними придатками у вигляді гачків, шипів, лусок тощо.
Кошики різних розмірів (від 1-2 мм до 30-40 см у діаметрі) і форми, поодинокі або зібрані в складні волоте-, щитоподібні та інші суцвіття. Квітколоже може бути плескатим, опуклим або вгнутим, голим, лускуватим, щетинистим або волосистим. Квітки п’ятичленні (крім маточки), чотириколові, всі однакові в кошику або зовнішні відрізняються від внутрішніх.
Плід – сім’янка, часто з летючкою або плівчастою коронкою [3].
Одним з найпоширеніших представників родини є волошка лучна
(Centaurea jacea L.). Квітки входять до складу сечогінних зборів, особливо
при набряках ниркового і серцевого походження, використовують їх як
легкий жовчогінний і протизапальний засіб, а також як протиспазматичний при хворобах печінки. У народній медицині застосовують відвар квіток
волошки (іноді в суміші з іншими цілющими рослинами) при різних запальних захворюваннях очей, зорової стомлюваності. Примочки з відваром
використовують при фурункульозі, екземі, трофічних виразках, маткових
кровотечах. У медицині використовують облиствленні верхівки рослини,
зібрані під час цвітіння, і коріння, заготовлені восени [1, 6].
Не менш поширеним представником Складноцвітих являється полин звичайний (Artemisia absinthium L.), який покращує апетит і травлення, має тонізуючу, заспокійливу, кровотворну, ранозагоювальну, жовчогінну і м'яку проносну дію. З полину був вперше виділений сантонін —
речовина, що використовуються для боротьби з гельмінтозами. Також його
використовують при виснаженні організму, безсонні, різних неврозах,
простудних захворюваннях, малярії, грипі та епілепсії. Препарати з полину
нормалізують менструальний цикл і допомагають при різних гінекологічних нездужаннях.
Цінною лікарською сировиною є кульбаба лікарська (Taraxacum
officinale Wigg). У медицині використовують як підземну, так і надземну її
частину. Кульбаба покращує апетит, нормалізує діяльність травного тракту. Особливо часто рослину використовують як проносне. Настої коренів
і трави мають сечогінну, жовчогінну та протизапальну дію; їх застосовують
при жовтяниці (гепатиті), запаленні жовчного міхура і жовчнокам'яної хвороби.
Згідно рецептами народної медицини, настій рослини п'ють при неврозах, атеросклерозі, недокрів’ї, він надає тонізуючу і заспокійливу дію.
Цілющі властивості кульбаби допомагають при подагрі, ревматизмі, геморої, фурункульозі. Молоде листя кульбаби використовують для приготування вітамінного салату. Сік рослини застосовували раніше для позбавлення від веснянок і гусок [2].
Лікувальні властивості має також цикорій дикий (Cichorium
intybus L.). Використовують коріння і квітучі верхівки рослин. У народній
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медицині рослину застосовують при порушенні мінерального обміну, нирково- та жовчнокам’яній хворобах, болях у суглобах. У складі зборів цикорій використовують для лікування захворювань травного тракту, секреторного апарату (селезінки, підшлункової залози), а також як засіб, що
покращує апетит.
З лікувальною метою використовується й деревій майже звичайний
(Achillea submillefolium Klok. et Krytzka). У науковій медицині лікарське
значення мають квітки, стебла і листя рослини. Настої деревію мають загальнозміцнюючу, протиспазматичну, протизапальну, болезаспокійливу
та кровоспинну дію. Допомагають вони при шлунково-кишкових захворюваннях, особливо при виразковій хворобі шлунку, сприяють поліпшенню
обміну речовин. Діючі речовини деревію нормалізують і збільшують згортання крові, володіють протиалергічними властивостями.
У народній медицині деревій частіше застосовують для загоєння ран
і при кровотечах, а також при ревматизмі, виснаженні і туберкульозі [1].
Оман високий (Inula helenium L.) – лікарська, декоративна, медоносна, фарбувальна, пряна, ефіроолійна і отруйна рослина, тому має застереження щодо використання.
Препарати оману високого справляють відхаркувальну, бактерицидну, глистогінну, потогінну, жовчогінну та в'яжучу дії, поліпшують травлення. Із кореневищ оману високого виготовляють екстракт "Інулен" і
препарат "Алантон", останній містить лактони сесквитерпенової природи.
Це ефективний противиразковий, протизапальний і жовчогінний засіб, має
виражену захисну дію при ураженні печінки чотирихлористим вуглецем,
він також бактерицидний щодо золотистого стафілокока [5, 6].
Відомий в медицині підбіл звичайний, або мати-й-мачуха (Tussilago
farfara L.). Лікарська, вітамінна, медоносна, декоративна, фарбувальна і
косметична рослина. Препарати підбілу звичайного справляють відхаркувальну, протизапальну, потогінну, жовчогінну, ранозагоювальну дії; поліпшує травлення, стимулює секреторну діяльність різноманітних залоз і
ріст волосся [5].
Не менш популярна череда трироздільна (Bidens tripartita L.) – лікарська, вітамінна, бур'янова, фарбувальна, кормова рослина. У медицині
застосовують траву, яка містить близько десяти флавоноїдів, кумарини,
гіркоти, слиз тощо. Препарати череди трироздільної справляють заспокійливу, сечогінну, потогінну, гіпотензивну дії, поліпшують апетит і травлення, збільшують амплітуду скорочення серця, підвищують тонус м'язів
матки, нормалізують обмін речовин при хворобах шкіри. У народній медицині настій трави цієї рослини використовують для ванн і купанні дітей при
діатезі, скрофульозі, висипах, лупі, рахіті, золотусі (з одночасним прийомом відвару всередину), а для дорослих ‒ у вигляді ванн, обмивань, компресів з одночасним прийомом всередину при золотусі, подагрі, артриті,
ревматизмі, ексудативному діатезі, нашкірних висипах, вуграх, фурункулах [6].
В результаті дослідження можна сказати, що представники родини
Айстрові мають здоров’язберігаючі властивості, отже, є цінною лікарською
сировиною. Лікарські рослини займають особливе місце в сучасній науковій і нетрадиційній медицині. Їх значення важко переоцінити, оскільки в
багатьох випадках лікарські трави дозволяють добитися відмінних показників, ніж використання фармакологічних препаратів. Жоден синтетичний
аналог не може перевершити за своїми властивостями натуральні засоби.
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Але варто врахувати, що використання лікарських трав повинне використовуватися лише після діагностики і встановлення хвороби лікарем [7].
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ПРО ПРОБЛЕМУ ЗДОРОВ’ЗБЕРЕЖЕННЯ ШКОЛЯРІВ:
СЬОГОДЕННЯ ТА ДОСВІД
Пивовар Н.М., Хілінська Т.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Реалізація у педагогічному процесі принципу збереження й зміцнення здоров’я його суб’єктів передбачає:
1. Зміну ціннісних орієнтацій педагогічного процесу і привнесення
у систему абсолютних цінностей здоров’я його суб’єктів:
відбір освітніх програм повинен здійснюватися з урахуванням
того, що учень повинен одержати достатні знання про здоров’я
своє й інших, способи його збереження й зміцнення;
структура змісту освіти повинна забезпечити умови, за яких у
кожного учня по мірі його розвитку складаються цілісні знання
про здоровий спосіб життя, про можливі життєві стратегії, відповідальність самої людини за своє здоров’я і свою долю;
технології організації педагогічного процесу, які використовуються у реальній практиці, у якості основних показників результативності повинні включати параметри здоров’я як учнів, так і
вчителів.
2. Розгляд педагогічного процесу як послідовності педагогічних задач, які вимагають пошуку розв’язків і не будуть здоров’язатратними для його суб’єктів;
3. Включення до структури аутопсихологічної складової професійно-педагогічної компетентності (за Кузьміною Н.В.) емоційної
компоненти.
Отже, організація здоров’язберігаючого процесу навчання й виховання пов’язана зі змінами на трьох його рівнях: ціннісно-оріентаційному,
предметно-змістовному й організаційно-діяльнісному.
Нами, в рамках проблеми здоров’язбереження суб’єктів педагогічного процесу, проведене валеологічне дослідження, суть якого полягала
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у наступному: вчителям і учням старших класів пропонувалося анонімно в
письмовій формі відповісти на питання: Як треба піклуватися про здоров’я
дітей в школі? Чи готові Ви до цього? Потім здійснювався контент-аналіз
отриманих відповідей, який дозволив говорити про домінуючі уявлення з
питань валеологічного забезпечення шкільної освіти.
У дослідженні приймали участь 126 учнів старших класів і 57 вчителів. Аналіз отриманих даних говорить про схожість розуміння учнями і
вчителями цього питання. І перші, і другі акцентують свою увагу на наступних проблемах здоров’язбереження: виконанні фізіолого-гігієнічних
вимог до навчального процесу; дотриманні психогігієнічних умов у взаємостосунках «вчитель – учень», підтримування нормальних санітарно-гігієнічних вимог на уроках; збільшенні кількості уроків фізкультури та якості їх проведення; збільшенні кількості позакласних оздоровчих заходів;
уведенні у шкільний навчальний план дисципліни, спрямованої на навчання дітей здоровому способу життя (валеології); поліпшенні медичного
обслуговування учнів та поліпшенні якості харчування дітей у шкільній
їдальні.
Структурний аналіз думок учнів і вчителів про здоров’язберігаючі
педагогічні задачі шкільної освіти показує наступне. Серед думок учнів
про те, як треба піклуватися про здоров’я дітей у школі, виділяються наступні: скоротити кількість уроків (таку думку висловили 50% школярів),
менше задавати домашніх завдань (35%), вчителям краще ставитися до
учнів (не викликати у них стресових станів) (32%), включити у програму
навчання уроки здоров’я (валеології, психології, сексології) (32%), навчати плаванню (30%), збільшити кількість уроків фізкультури (29%), поліпшити медичне обслуговування (41%), поліпшити якість харчування у
шкільній їдальні (40%), зробити харчування у шкільній їдальні безкоштовним (40%).
Представлені домінуючі думки свідчать про фізіологічний і психологічний підхід школярів до свого здоров’я (не втомлюватися, не мати стресів), їх розумінні залежності здоров'я від занять фізичними вправами, медичного обслуговування і якості харчування в школі, а також прагненні
вчитися турбуватися за своїм організмом на уроках здоров’я (валеології,
психології, сексології, плаванні). Таким чином, разом з думками превентивного характеру, пов'язаними з попередженням хвороб, у школярів достатньо чітко виявляється розуміння необхідності формування свого здоров'я
власними силами. Останнє, безумовно, є найактуальнішою задачею для
підростаючого покоління.
Серед думок вчителів про те, як треба піклуватися про здоров’я учнів, виділяються наступні: зменшити навчальне навантаження (таку думку
висловили 33% вчителів), не перенавантажувати дітей домашніми завданнями (28%), розклад уроків складати так, щоб учні не перевтомлювалися
(26%), частіше проводити у школі «День здоров’я» (32%), поліпшити якість уроків фізкультури (23%), поліпшити медичне обслуговування (30%),
поліпшити якість харчування у шкільній їдальні (40%).
З наведених даних виходить, що у думках вчителів про педагогічні
й валеологічні завдання школи (у порівнянні з учнями) зроблені інші акценти: найбільше значення вони надають поліпшенню харчування школярів, фізіолого-гігієнічним, фізкультурним і медичним аспектам у забезпеченні їхнього здоров’я. Неважко помітити, що більшість з названих вчителями задач знаходиться зовні поля їх власної педагогічної діяльності.

100

Отже, турботу про здоров’я дітей вони не вважають своїм прямим обов'язком, тим більше – пріоритетною педагогічною задачею.
Крім того, вчителі явно недооцінюють роль спеціального предмету
(валеології) у формуванні основ здорового способу життя учнів (про необхідність введення валеології в шкільну програму вказало всього 8% вчителів).
Отже, ми констатуємо середній та низький рівень вираженості готовності до проектування здоров’язберігаючого педагогічного процесу.
Суб’єкти педагогічної діяльності розуміють необхідність цієї діяльності, відчувають потребу збереження свого здоров’я, вибірково цікавляться окремими теоретичними питаннями збереження здоров’я, здатні здійснювати
самостійні, хоча й недостатньо глибокі роздуми відносно творчого процесу
здоров’язбереження; можуть розв’язувати типові ситуації, але активності
у процесі здоров’язбереження через реорганізацію навчального середовища і власної діяльності не бачать.
Таким чином, кожен педагог, який виховує у своїх учнів здоровий
сенс життя, бережливе ставлення до свого здоров’я, у першу чергу повинен у собі виховати і укріпити віру здорової думки і морально налаштуватися на свою роботу так, щоб педагогічний процес був укріплений сильною вірою в здоров’язберігаючу здатність психічного настрою самої людини. Цікавим з цієї точки зору є досвід великого українського педагога
В.О. Сухомлинського.
Фізичне виховання учнів та турбота про збереження здоров’я підростаючого покоління було однією із провідних проблем наукової і практичної діяльності Василя Олександровича. Він при стверджував: «Добре
здоров’я, відчуття повноти, невичерпності, фізичних сил – найважливіше
джерело життєрадісного світосприймання, оптимізму, готовності здолати
будь-які труднощі» [3, с.125].
Питання зміцнення здоров’я дітей не сходили з порядку денного педагогічної ради Павлиської середньої школи, вони постійно розглядались
на заняттях психологічного семінару. Лише протягом 1960-1966 років обговорювались такі питання: «Здоров’я і духовне життя дитини», «Режим
праці і відпочинку», «Харчування і здоров’я дитини», «Попередження захворювання серця», «Слух і зір дитини», «Діти з уповільненими мислительними процесами» та ін. Так, про стан здоров’я першокласників педагогічній раді доповідав лікар. Діти, у яких були виявлені слабкість серцевосудинної системи, дихальних шляхів, порушення обміну речовин, неврози,
перебували під постійним наглядом. «Ми стараємося запобігти розвиткові
хвороби, зміцнити захисні сили організму: разом з батьками дитини ми
встановлюємо для неї режим праці і відпочинку, режим харчування», –
писав видатний педагог у праці «Павлиська середня школа» [3, с.126].
Тому залежно від стану здоров’я, на думку педагога, кожна дитина потребувала не тільки індивідуального підходу, але й низки заходів, які б зберігали і зміцнювали здоров’я.
У Павлиській середній школі були чітко окреслені основні напрямки
виховної роботи щодо реалізації завдань фізичного виховання та зміцнення здоров’я у школярів: санітарно-гігієнічні вимоги до зовнішніх умов
життя і до режиму праці та відпочинку учнів; особливості організації фізичної праці дітей як важливого засобу зміцнення здоров’я; фізичне виховання на уроках фізичної культури і в процесі позакласної спортивно-масової роботи; організація активного діяльного відпочинку учнів; система
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бесід про людину й особливості людського організму; оптимальне чергування розумової і фізичної праці; оздоровча спрямованість системи фізкультурних занять: уроків фізичної культури, ранкової зарядки, фізкультхвилинок, динамічних перерв; створення широкої мережі спортивних секцій і залучення школярів до активної участі в них («спорт – улюблене
заняття кожного учня»); спортивні ігри, змагання, спартакіади (легка атлетика, гімнастика, плавання, верхова їзда; катання на ковзанах і лижах,
велосипеді; зимові розваги, побудова снігової фортеці тощо); утвердження у свідомості учнів необхідності уважного і дбайливого ставлення
до свого здоров’я і здоров’я інших. Активна пропаганда і утвердження здорового способу життя – створення позитивного психологічного мікроклімату, «урок повинен викликати позитивні емоційні почуття, тобто почуття
задоволення роботою, здорове почуття втоми» [2, с.14]. Він вважав, що
«Фізична праця відіграє таку саму важливу роль у формуванні фізичної
досконалості, як і спорт. Без здорової втоми людині не може бути повною
мірою доступна насолода відпочинком» [3, с.137].
В.О. Сухомлинський наполягав на постійному провітрюванні приміщень, де проходять уроки, де діти відпочивають. На його думку, внаслідок
тривалого перебування дитини у приміщенні, тобто «кисневого голодування», можуть виникнути проблеми з очима, порушення обміну речовин,
а тому дитина втрачає здатність до зосередженої розумової праці. Саме
тому учні школи тривалий час перебували на свіжому повітрі, особливо
восени й у весняні і літні дні [3, с.129].
Не менш важливим напрямом збереження здоров’я школяра є запобігання перенавантаженню під час навчання. Педагог вказував на необхідність індивідуально підходу до кожного учня, бачити розумову роботу
кожної дитини; піклуватися про повсякчасний розвиток знань; не допускати, щоб навчання перетворювалося на нескінченне надолужування пропущеного, не підтягувати без кінця «хвости»; надавати учневі вільний час,
необхідний йому, як повітря для здоров’я. Не припустимим було, щоб учні
молодших класів займалися розумовою працею в закритому приміщенні
більше трьох годин. Для цього є альтанки. Вчителі школи не допускали,
щоб і підлітки l2-l5 років виконували домашнє завдання протягом 4-5 годин, тому що це інвалідизує дитину, згубно позначається на її здоров’ї.
Науково обґрунтовані педагогічні ідеї, які втілив В.О. Сухомлинський у Павлиській школі, є актуальними і для сучасної школи. Вони спрямовують діяльність педагогів у справі формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, оволодінні життєвими навичками здорового способу життя та безпечної для здоров’я поведінки.
Педагогічні погляди В.О. Сухомлинського та його практичний досвід
в сукупності створюють величезний методичний підмурок щодо можливості успішної діяльності вчителів у справі здоров’язбереження дітей у школах.
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ШЛЯХИ ТА ЙМОВІРНІСЬ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ОРНІТОЗ У
ПОЛТАВІ
Попельнюх В.В., Дупак В.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У повсякденному житті людина практично постійно контактує з тваринами, які є переносниками орнітозу – зоонозної інфекції, що характеризується наявністю природних та вторинних антропургічних (створених людиною) вогнищ. Насамперед це домашня птиця та тварини (кури, качки,
гуси, індики, коти та собаки), дикі птахи, перш за все синантропи – горобці
(хатній Passer domesticus L. та польовий P. montanus L.), горлиця садова
(Streptopelia decaokto L.) та одомашнені голуби, що мешкають у природних
умовах (переважно в крупних населених пунктах). Особливу категорію в
наших широтах складають кочові види птахів: грак (Corvus frugilegus L.),
ворона сіра (Corvus cornix L.), галка (Corvus monedula L.), що концентруються взимку в містах у великих кількостях, створюючи додаткову загрозу
для здоров’я їх мешканців.
Збудником орнітозу є облігатний (не здатний жити за межами хазяїна) внутрішньоклітинний мікроорганізм Chlamydophila psittaci, що належить до роду Bedsonia, родини Chlamidiaceae, порядку Rickettsiales [2].
Джерелом збудника в природних умовах є близько 170 видів птахів, у яких
ця інфекція, як правило, перебігає латентно (без проявів), але в несприятливих умовах захворювання може розвиватися. Вони виділяють збудника
з фекаліями і слизом носових ходів.
Передається інфекція повітряно-крапельним шляхом. Через верхні
дихальні шляхи збудник проникає в епітелій дрібних бронхів, а потім в
тканину легенів, де розмножується і накопичується. Потрапивши в кров
розноситься по всьому організму, осідаючи в печінці, селезінці, серцевому
м’язі, наднирниках і нервовій системі, де, тривало зберігаючись, може викликати знов прояви хвороби. У легенях виявляються ділянки ураження
дихальних альвеол і сполучної тканини, що при поєднанні з гнійними
ускладненнями проявляється пневмонією (запаленням легенів) і може навіть спричинити смерть. Для людини збудники хламідіозів належать до 2ї групи патогенності (максимальний їх розвиток приводить до виникнення
епідемії). Після хвороби залишається нестійкий імунітет [2].
Хвора людина на орнітоз для оточуючих безпечна, хоча сприйнятливість до цього захворювання досить висока. Частіше на нього хворіють
працівники птахофабрик, мисливці та любителі птахів, а також люди, що
живуть (бувають) у місцях з підвищеною кількість птахів та їх фекалій [1].
Для Полтави це театральна площа, на якій практикується постійна підгодівля голубів батьками з дітьми та парки і сквери, де концентруються на
ночівлю воронові птахи у зимовий період, залишаючи після себе значну
кількість фекалій, які не утилізуються.
Скупчення птахів у населених пунктах викликає великий інтерес у
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плані дослідження перспектив поширень різноманітних орнітозів. Харчуючись на сміттєзвалищах, відповідно в умовах повної антисанітарії, тісне
зграйне розміщення викликає підвищений ризик інфекційних захворювань, а відповідно, і їх поширення.
Крім того, у зграйних птахів антропогенних біотопів виявлено підвищену кількість гельмінтних захворювань, яка може становити від 8,6%
до 63,3% заражених птахів 8 видами гельмінтів, два з яких: Syngamus
trachea та Thominx contorta можуть паразитувати у домашніх тварин. Причому найбільший відсоток гельмінтних захворювань зустрічався в теплі
пори року [3].
Для зниження ризику виникнення спалахів орнітозів та гельмінтозів
зграйних птахів у містах слід дотримуватися ряду заходів:
моніторинг місць постійного і масового перебування зграйних
птахів в місті та приміських територіях (особливо на сміттєзвалищах та горищах житлових будівель, місця ночівлі тощо);
моніторинг сезонних міграцій птахів в міста з інших країн, які
перебувають у зоні ризику чи карантину;
здійснювати періодичний відлов окремих особин різних видів з
метою перевірки на наявність збудників орнітозів та гельмінтозів;
інформування населення про можливість, шляхи зараження та
основні симптоми орнітозів.
З метою вивчення динаміки формування зимового населення воронових птахів у Полтаві з цього року нами започатковані моніторингові наукові дослідження для розробки рекомендацій щодо запобігання захворювань на орнітоз.
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РИБНИЦТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ПОСТАЧАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ДЛЯ
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ПРОДУКЦІЇ
Попельнюх В.В., Мирошниченко В.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Рибництво, як галузь, має значні перспективи розвитку в Україні.
Основне його завдання – вирощування в спеціально пристосованих водоймах риби для забезпечення населення живою, якісною та безпечною для
вживання продукцією. Рибництво повинно стати альтернативою промислового рибальства, яке в результаті практично неконтрольованого перевилову водних живих ресурсів веде до знищення аборигенних популяцій
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цінних видів риб, зокрема судака, ляща, сома, щуки, сазана та ін. Перевага штучного вітчизняного рибництва полягає в тому, що цей процес
може бути контрольованим на всіх етапах вирощування та реалізації якісної продукції.
Як і будь-яка жива істота, риба може хворіти, а також бути переносником різних захворювань або паразитів, в тій чи іншій мірі небезпечних
як для самої риби, так і для тих, хто її вживає. Вживання хворої риби може
мати дуже негативний вплив на здоров’я людини, особливо вона небезпечна для вагітних. Така риба може спровокувати фізичні порушення і розумові відхилення у дитини. Навіть так званий «рибний фосфор» може не
надати позитивного впливу на організм, якщо в рибі багато інших шкідливих і важко засвоюваних речовин [1].
Хвороби риб можуть завдавати великої шкоди самому рибництву,
тому для отримання високої продуктивності водойм важливо знати і вміти
діагностувати найбільш поширені захворювання та ефективно здійснювати профілактичні заходи. В одних випадках хвороба викликається збудником (паразитом), що потрапляє в організм риби, в інших – риба захворює при нестачі або, навпаки, надлишку деяких розчинених у воді речовин, різких коливаннях температури води, механічних пошкоджень, а також недостатньому або неповноцінному харчуванні. Хвороби риб поділяють на інфекційні, збудниками яких є бактерії, віруси, гриби або водорості,
та інвазійні, викликані тваринами паразитами: найпростішими, гельмінтами, ракоподібними та ін.
Виникнення захворювань тісно пов’язане з багатьма факторами, що
впливають на життя риби у водоймі. Так, наприклад, надлишок сірководню або нестача кисню у воді, вплив стічних вод та інші негативні чинники
знижують їх стійкість до захворювань, сприяють поширенню хвороб.
Здебільшого, все вище перераховане напряму не представляє небезпеки для здоров’я людини і домашніх тварин. Але, зустрічаються й такі
захворювання риб, які не просто небезпечні, а смертельно небезпечні для
людини. Найчастіше йдеться про таких паразитів як скребень, котяча двоустка, стьожак широкий [1].
Для запобігання захворювань риб обов’язковим є проведення лікувально-профілактичних заходів. Велику роль у профілактиці захворювань
відіграють виконання біотехнічних заходів водойм (антипаразитарні обробки риб, регулярне внесення вапна у ставки при накопиченні в них органічних речовин і хвороботворних мікроорганізмів тощо), дотримання технології вирощування, використання якісних кормів тощо. Надмірна щільність посадки, різкі коливання температури води, нестача кисню та інші
стрес-фактори викликають зниження загальної резистентності організму
риб. У ослаблених особин захворювання можуть бути викликані вірулентними або умовно-патогенними мікроорганізмами, в тому числі типовими
представниками водної мікрофлори. До таких захворювань належать міксобактеріози, бактеріальна геморагічна септицемія (краснуха, або аеромоноз). Також для профілактики захворювань має ефективне використання полікультури (наприклад вирощування коропа з білим і чорним амурами, білим і строкатим товстолобиком). Ці види не тільки більш стійкі до
небезпечних для коропа захворювань, але й при їх спільному вирощуванні
значно покращують екологічний стан водойм. Одночасно знижується рівень паразитарних захворювань, оскільки вони поїдають зоопланктон і бентос, окремі представники якого є проміжними господарями багатьох ендопаразитів.
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ГРИЗУНИ ЯК ПЕРЕНОСНИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ТА ІНВАЗІЙНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ
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Мишоподібні гризуни завжди були супутниками людини. Вони не
тільки знищують урожай сільськогосподарських культур, але й переносять
інфекційні та інвазійні захворювання. У останні десятиліття на Полтавщині
(як і вцілому в Україні), в результаті зміни технологічних процесів щодо
вирощування сільськогосподарських культур, намітилась тенденція до
зростання чисельності шкідників аграрного сектору виробництва, особливо за рахунок збільшення чисельності популяцій мишоподібних гризунів
[3].
Тому, однією з проблем яка постає перед людством – співіснування
в одному середовищі з мишоподібними гризунами. Адже вони населяють
не лише природні угіддя, а також помешкання людей, куди вони мігрують
у пошуках їжі і кращих умов існування та розмноження. Разом з цим виникає загроза інфекційних та інвазійних захворювань (чуми, туляремії, лептоспірозу, сальмонельозу, псевдотуберкульозу). Роль гризунів у поширенні хвороб людини велика: по – перше, вони найважливіші природні
носії інфекцій, тобто їх збудники циркулюють, як правило, серед них, а в
організм людини потрапляють випадково, викликаючи при цьому серйозні
захворювання; по-друге – виступають природним хазяїном інфекцій, тобто
місцем існування багатьох кровосисних членистоногих (москітів, блох, кліщів), укус яких може супроводжуватися зараженням людей зоонозами [1].
Це пояснює той факт, що, наприклад, на території України в останнє
десятиліття щорічно реєструється до декількох десятків випадків захворювань людей кліщовим енцефалітом і кліщовим бореліозом. Особливо важливу роль в існуванні природних інфекцій відіграють, як правило, фонові
види мишоподібних гризунів, зокрема миші – домова, лісова, польова, жовтогорла та миша-крихітка, завдяки яким можуть розвиватися епізоотії і
підтримуватись вогнища зростання інфекцій. Так, за результатами дослідження із більшості синантропних гризунів у 2009-2013 роках, позитивно
заражених було виявлено в середньому 13-17% щорічно, з 19 адміністративних районів, що свідчило про циркуляцію збудника туляремії на значній частині України. На території України стійко функціонують природні
осередки лептоспірозу, що відрізняються за своєю структурою. Одні з них
знаходяться в зоні інтенсивного зрошення, інші – приурочені до різних
водойм і річкових долин. Провідну роль у підтриманні вогнищ відіграє
миша хатня, основний носій лептоспор. На території ряду великих міст і
селищ сформувалися і стійко функціонують вогнища лептоспірозу, де в
популяціях сірих щурів також відзначена циркуляція лептоспор [2].
Аналіз багаторічної динаміки захворюваності людей лептоспірозом
показав, що у 80% хворих виявлено антитіла до лептоспор тих носіїв,
якими є дикі і синантропні гризуни. Серед цієї групи хворих, більше половини заражалося під час контактів зі збудником, циркулюючим виключно
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серед сірих щурів як синантропів, що мешкають безпосередньо у населених пунктах, так тих, що перебували біля різних водойм [2].
Гризуни є також розповсюджувачами різних глистових захворювань
людини і домашніх тварин. Збудник хвороби може проникнути в організм
через ротову порожнину, рани, подряпини на шкірі. Особливу небезпеку
становлять гризуни, що живуть в безпосередній близькості від людини: у
житлових приміщеннях і будівлях, в зелених зонах населених пунктів, на
садово- городних ділянках тощо.
Мишоподібні гризуни дуже швидко розмножуються. Збільшення їх
чисельності обумовлено особливостями біології ( високим потенціалом розмноження, швидкою статевозрілістю, біологічною активністю, тривалістю
життя, живучістю, стійкістю до певних видів захворювань, не вибагливістю
до кормової бази, особливістю фізіологічних процесів тощо ). Таким чином,
протягом року самка спроможна продукувати від 3-4-х до 7-ми ( в середньому 5 ) приплодів по 3-8 дитинчат в кожному, що за сприятливих умов
її репродуктивний потенціал може становити близько 20 тис. особин [3].
Тому, боротьбу з мишоподібними гризунами необхідно проводити,
як правило, не тоді, коли вже чисельність досягла критичних розмірів, а
вчасно запобігти їх масове розмноження на ранніх етапах, використовуючи всі ефективні і можливі методи дератизації.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ (ЗЕЛЕНИЙ) ТА СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ –
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ ТА
ОЗДОРОВЛЕННЯ НА ПОЛТАВЩИНІ
Попельнюх В.В.1, Попельнюх В.В.2
національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,
Національний природний парк «Нижньосульський»
2Магістрант Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова
1Полтавський

З метою забезпечення життєво-необхідних потреб, переважна більшість людей повинна працювати, зазнаючи при цьому 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 роботи та відпочинку дозволяє зберегти здоров’я та високу працездатність протягом тривалого часу [3].
Важлива умова ефективного відпочинку та оздоровлення людини –
регулярна зміна інтенсивності фізичного та розумового її навантаження.
Пріоритетним напрямком для відновлення здоров’я та працездатності є ре-
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креація, що спрямована на відновлення фізичного, психічного, психологічного та емоційного станів через короткотривалий відпочинок на лоні природи. За своїм призначенням екологічний (зелений) та сільський туризм
повною мірою здатні забезпечити реалізацію таких рекреаційних потреб.
Згідно інтернет-ресурсу Вікіпедія (нині найпоширенішого джерела
отримання експрес-інформації), екотуризм або екологічний (зелений) туризм – це вид туризму, що полягає у подорожах до природних недоторканих людиною та, часто, природоохоронних територій; сільський туризм –
передбачає відпочинок у сільській, курортній чи природоохоронній місцевостях з використанням належно облаштованих приватних садиб чи інших
закладів розміщення. Фактично, ці два види туризму екологічного спрямування не мають принципових відмінностей і направлені на відвідання природного середовища та проживання рекреантів у сільській місцевості з метою відпочинку та оздоровлення.
За метою та рівнем активності туристів екотуризм має три напрямки: активно-спортивний – до нього відносяться кінні, піші, велосипедні
маршрути, рафтинг, катання на гірських та бігових лижах, сноубордах,
техніка подолання природних перешкод – скелелазіння, топографія та орієнтування у лісовій, гірській місцевостях, техніка в’язання вузлів; активно-навчальний – арт-тури (навчання народним ремеслам – живопис, гончарна справа, ковальство, різьблення по дереву, лозоплетіння та ін.), етнотури (приготування місцевих страв та напоїв) та ін.; пасивний (лікувальний – збирання ягід, трав, грибів, недовготривалі прогулянки, тематичні
вечори, народні процедури (глино- та апітерапія, фітотерапія тощо).
Активно-спортивний напрямок в області має значний потенціал та
перспективи розвитку. Він передбачає активний відпочинок та оздоровлення в тій чи іншій формі. Нині ефективно експлуатуються спортивні бази
та табори, зокрема: гірськолижного стадіону «Корчак» (с. Стасі), парашутного туризму (м. Полтава), яхт-клубів (м. Кременчук та Комсомольськ),
кінних господарств (м. Кременчук, м. Комсомольськ, м. Лубни, м. Кобеляки, смт Котельва, с. Дібрівка Миргородського р-ну, с. Яреськи Шишацького р-ну, с. Березова Рудка Пирятинського р-ну, с. Сухорабівка Решетилівського р-ну). Регулярно здійснюються сплави річками Псьол, Сула та
Ворскла на плотах, човнах, катамаранах та байдарках. Функціонують кінні
маршрути вздовж р. Псьол у В.Багачанському р-ні та в с. Сухорабівка Решетилівського району. В останні роки активізувалась робота клубу любителів велосипедних подорожей у м. Полтава.
Активно-навчальний напрямок переважно включає відпочинок поєднаний з елементами навчання. У цьому сенсі в області перспективними
є культурно-етнографічні маршрути – Опішне, Миргород, Пирятин (кераміка), Решетилівка – (вишивка та ткацтво) з можливістю ознайомлення з
народними промислами та ремеслами, їх збереженням та відновленням,
організації майстер-класів.
Пасивний напрямок екотуризму більшою мірою гібридний. Він
включає цілий спектр занять, зокрема такі як відпочинок (на лоні природи) та оздоровлення (глино- та апітерапія, фітотерапія), так і культурно-пізнавально-розважальні заходи (тематичні вечори). В області вже
розроблено понад 10 офіційних маршрутів зеленого туризму: Полтава –
Диканька – Гоголево – Шишаки – Яреськи, Полтава – Кротенки – Стасі –
Михайлівка, Полтава – С.Санжари – Кунцеве – Н.Санжари –Лучки, Полтава – Солониця – Кобелячок – Григоро-Бригадирівка, Полтава – Лубни –
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Пирятин, Полтава – Кременчук – Комсомольск, Полтава – Опішне – Котельва, Полтава – Решетилівка – Сухорабівка, Полтава – Миргород – Сорочинці, Полтава – В.Багачка – Білоцерківка. У багатьох районах області
традиційно проводяться свої свята: «Бузкового гаю» (с. Диканька),
«Осіннє рандеву» (м. Миргород), «Осіннє золото» (с. Березова Рудка),
«Решетилівська весна», під час яких здійснюються презентації, виставкипродажі виробів народних майстрів тощо. Надзвичайно цікавим є український народний музей весілля у с. В.Будища Диканського району з театралізованими дійствами. Виняткове значення (не лише для області) має
Сорочинський ярмарок, який щорічно проводиться наприкінці серпня в с.
В.Сорочинці Миргородського району.
Для проживання екотуристи користуються агросадибами, яких в області створено 86 – у Диканському, Кременчуцькому, Лохвицькому, Лубенському, Миргородському районах. Крім того, для забезпечення стаціонарного відпочинку та оздоровлення населення на Полтавщині існує мережа
закладів, що мають можливість надавати послуги з проживання. У її складі:
підприємства розміщення туристів ЗАТ «Полтаватурист», санаторно-оздоровчі заклади ЗАТ «Миргородкурорт» та об’єднання «Полтавасільгоспоздоровниця», санаторії, санаторії-профілакторії, готелі, мотелі, кемпінги різних форм власності. Підприємства розміщення туристів, які належать до
ЗАТ «Полтаватурист» – пансіонат «Кротенківський», турбази «Нові Санжари», «Сонячна» (с. Липове Глобинського району), туристичний комплекс «Турист» (м. Полтава), готель «Кремінь» (м. Кременчук). Об’єднання «Полтавасільгоспоздоровниця» нараховує 6 підприємств: санаторії
«Сосновий бір» (Зінківський р-н, с.Власівка), «Лісові поляни» (Полтавський район с. Терентіївка), «Псьол» (смт В.Багачка). ЗАТ «Миргородкурорт» та об’єднання «Укрпрофоздоровниця» нараховує 4 санаторії в м.
Миргороді: санаторії «Березовий гай», «Миргород», «Хорол», «Полтава».
Крім цього, працюють ще ряд санаторіїв (у м. Миргороді: «Південний»,
«Слава», «Миргород»; у Нових Санжарах – «Антей» та «Нові Санжари»),
9 будинків відпочинку, 35 дитячих літніх оздоровчих таборів, 30 готелів
(12 з яких на балансі комунальних підприємств області) та підпорядкованих підприємствам області різних форм власності.
Важливу роль для відпочинку та оздоровлення відіграє відвідання
природно-заповідних територій [1, 2]. Потенціал Полтавщини щодо використання природно-заповідних територій для екологічного туризму, в порівнянні з сусідніми областями, досить високий. Станом на 20.04.2015 природно-заповідний фонд (далі ПЗФ) налічує 387 територій та об’єктів загальною площею 142412,8215 га, що складає 4,95 % від загальної площі
області (в Україні цей показник – 5,0%). З них 29 мають статус загальнодержавного значення: 2 національні природні парки, 20 заказників, 1 ботанічна пам’ятка природи, 1 ботанічний сад, 1 дендрологічний парк, 4 парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Кількість територій та об’єктів
ПЗФ місцевого значення становить 358, з яких: 5 – регіональні ландшафтні
парки, 156 – заказники (50 ландшафтні, 3 лісові, 38 ботанічні, 7 загальнозоологічні, 2 орнітологічні, 4 ентомологічні та 52 гідрологічні), 134 –
пам’ятки природи (12 комплексних, 108 ботанічних, 2 зоологічні, 3 гідрологічних, 9 геологічних), 48 заповідних урочищ, 1 дендрологічний парк та
14 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.
Вцілому, Полтавщина має значні перспективи щодо розвитку екологічного (зеленого) та сільського туризму, які пов’язані, насамперед, з
історико-етнографічним, історико-культурним, економіко-географічним та
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ресурсним (природним, людським та рекреаційним) потенціалом.
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КОМАХИ ЯК ПЕРЕНОСНИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ
Попельнюх В.В., Федорченко Н.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Існує два способи, якими комахи переносять хвороби. Перший –
механічний, відповідно до якого, наприклад мухи, за допомогою лап переміщують мікроорганізми на їжу чи посуд. У такий спосіб відбувається
зараження такими виснажливими і навіть смертельними захворюваннями
як тиф, дизентерія і холера. Вони також поширюють хламідії (Chlamydia
trachomatis), що викликає трахому – головну причину сліпоти у світі. Вважають, що таргани також переносять хвороби, оскільки мешкають у бруді.
Крім того, спеціалісти пов’язують сильне поширення астми, особливо серед дітей, з алергією на тарганів. Другий спосіб перенесення захворювань
спричиняють заражені вірусами, бактеріями чи паразитами комахи, що передають збудників захворювань у кров жертви під час укусу [1].
Кровосисні комахи можуть викликати трансмісивні хвороби – паразитарні та інфекційні захворювання людини і тварин. Зараження відбувається під час укусу комарами, кліщами, вошами, блохами тощо, потраплянні інфікованих виділень переносників на шкіру і слизові оболонки та
іншими шляхами. Багатьом трансмісивним хворобам властива природна
локалізація (ендемічність). Проте, при сучасних міграційних процесах в
світі ендемічні та екзотичні захворювання дедалі частіше реєструються і
поширюються на не характерних для них територіях. Більшість трансмісивних хвороб проявляються лихоманкою, інтоксикацією (поворотні тифи,
жовта гарячка, ку-гарячка, Волинська гарячка, гарячка Західного Нілу),
висипкою (висипний тиф), наявністю первинного афекту – ураження в місці укусу (Марсельська гарячка, гарячка Цуцугамуші). Найактуальнішими
трансмісивними інфекційними хворобами в Україні, збудники яких переносяться комахами, є малярія та лейшманіоз. Комарі вже давно відомі як
переносники різних інфекційних та не виліковних хвороб. Найкраще вивчені комарі роду анофелес, переносники збудників малярії. Виділяють
триденну, чотириденну і тропічну малярію. Хвороба проявляється гаряч-
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кою, інтоксикацією, ознобом, потом, спленомегалією (збільшенням розмірів селезінки), гепатомегалією (збільшенням розмірів печінки) і анемією,
характеризується хронічним перебігом з можливістю рецидивів [2].
Лейшманіози – група трансмісивних протозойних хвороб тропічного
і субтропічного поясу, що спричинюються різними видами лейшманій і характеризуються хронічним перебігом. Розрізняють вісцеральний лейшманіоз із переважним ураженням внутрішніх органів і шкірний лейшманіоз з
ураженням шкіри і слизових оболонок. Механізм зараження – трансмісивний і реалізується через присмоктування різних видів москітів із роду
Phlebotomus, які підтримують циркуляцію збудника в природі. Москіти частіше нападають на людину увечері і вночі. Щороку від вісцерального лейшманіозу помирає близько 50 тис. людей. В Україні щороку реєструються
завезені випадки шкірного та вісцерального лейшманіозу. За період 19952010 рр. в Україну було завезено 34 випадки лейшманіозу, з них 27 –
шкірного і 7 – вісцерального. Проте, слід зазначити, що протягом 20082009 рр. було зареєстровано три випадки вісцерального лейшманіозу місцевого характеру, два з них – з летальним наслідком [3].
Протягом останніх років на території Полтавської області найбільш
актуальними з-поміж трансмісивних хвороб, переносниками збудників
яких є комахи – дирофіляріоз та гарячка Західного Нілу. Дирофіляріоз –
єдиний трансмісивний гельмінтоз на території України, що характеризується розвитком і міграцією ниткоподібного гельмінта довжиною до 20
(рідко 30) см у м’яких тканинах (переважно підшкірно-жирова клітковина,
око). Ще донедавна дирофіляріоз вважався виключно тропічним захворюванням. Основними хазяїнами дирофілярій є домашні і дикі м’ясоїдні тварини родин псових, котячих; людина є випадковим хазяїном паразита, заражається при укусах комарів родів Aedes, Culex, Anopheles. Гарячка Західного Нілу – гостре трансмісивне вірусне захворювання, що характеризується лихоманкою, інтоксикацією, серозним запаленням мозкових оболонок (украй рідко – менінгоенцефалітом), системним ураженням слизових оболонок, лімфаденопатією і, рідше, висипом. Переносниками захворювання є комарі роду Culex, а також аргасові іксодові кліщі. Специфічні
засоби лікування не розроблені [1].
Основним завданням профілактики трансмісивних інфекцій є захист
людей від укусів комах. Це можливо шляхом зменшення кількості переносників збудників хвороб у природних вогнищах інфекцій, знищенням гризунів, що є природнім резервуаром інфекції та використанням індивідуальних засобів захисту людей від укусів комах.
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СОН ЯК ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я
Проскурня Т.П., Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Коли ми говоримо про здоров’я, знаємо, що для забезпечення нормального функціонування і підтримання нашого організму в такому стані
потрібно враховувати багато складових. Однією з найважливіших таких
складових, що безпосередньо впливає на стан нашого здоров’я і стосується кожного, є сон, який має бути достатнім за тривалістю і регулярним
[3].
Під час сну виробляється гормон меланотропін, який володіє вираженою антиоксидантною дією і недостача його призводить до раннього
старіння, а у жінок може призвести до ранньої менопаузи і безпліддя. Дефіцит сну небезпечний ще й тим, що відбувається порушення гормональної регуляції жирового обміну, за який відповідають гормони лептин і грелин. Так от, коли не вистачає сну, у нас збільшується кількість грелину і
за рахунок нього збільшується кількість жирової тканинин – ми набираємо
зайву вагу [1].
Ефективність сну полягає в тому, скільки ви спите. У середньому
оптимальний час сну для дорослої здорової людини – це 7-8 годин. 9 годин
– якщо ви втомилися, 10 – для хворої людини, 12 – після серйозного фізичного або емоційного перевантаження. Менше часу для сну може бути
достатньо при ідеальному стані нервової системи або при додаткових енергетичних стимуляторах: термінові проекти, закоханість, маленька дитина
і подібні ситуації. Але й цими історіями не варто зловживати. Головне, ставитися до сну, як до відновлення сил, спати рівно стільки, скільки потрібно
вашому організму, і правильно готуватися до сну.
При підготовці до сну варто:
1. Не вживати їжу мінімум за 3 години до сну. Не навантажуйте
свій організм перетравлюванням їжі, йому буде зовсім не до сну.
Будете краще і легше спати. Не пийте алкоголь, енергетики,
каву, зелений чай. Вони зроблять сон неспокійним. Альтернатива – трав'яні чаї, імбирний напій з лимоном і медом. Вони не
розбурхують нервову систему, поліпшують травлення і заспокоюють.
2. Не займайтеся інтенсивними фізичними вправами перед сном. А
ось 30-40 хвилин на свіжому повітрі і легка розтяжка знімають
накопичену за день напругу і освіжають голову.
3. За годину до сну вимкніть всі блакитні екрани: комп'ютер, смартфон, телевізор. Яскраве світло від екрану може перешкоджати
виробленню гормону мелатоніну, який виробляється організмом
в темний час доби і діє як природне снодійне. Яскравими екранами ми збиваємо біоритми і відсуваємо початок сну.
4. І проведіть цей час в спокої. Почитайте – хороша книга перемикає голову від будь-яких невирішених за день питань і може
стати ще одним стимулом лягати в ліжко раніше.
5. Прийміть душ – вода знімає емоційну напругу.
6. Складіть список завдань на завтра, переклавши шум з голови на
папір. Іноді щось важливе згадується вже під ковдрою, тому тримайте блокнот для записів біля ліжка [2].
Розлади сну – порушення засинання, процесу сну або його довжини, а також патологічні явища під час сну, наприклад, нічні кошмари
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[1].

Більшість людей спить вночі, але багато хто вимушений спати
вдень, щоб підлаштуватись до режиму роботи і це викликає різні порушення сну. В цілому розлади сну зустрічаються дуже часто.
На те, як довго людина спить і наскільки відпочившою почуває себе
при пробудженні, впливає багато факторів, в тому числі хвилювання і
стрес. Окрім цього, певну роль можуть зіграти ліки: деякі з них порушують
сон, а деякі викликають сонливість. На сон мають вплив навіть деякі продукти або харчові добавки, наприклад кофеїн, гострі спеції і глутамінат
натрію.
Багато студентів може сказати, що спить, коли є можливість, а решту часу витрачає на навчання чи інші справи з більшою для нього віддачею. Але необхідно знати, що саме зворотна віддача (і зовсім несприятлива), можлива для людини при порушенні природного біологічного ритму
сну.
Дехто безпідставно вважають, що якщо людина спить 5-6 годин на
добу і при цьому відчуває себе добре, активна, то вона, безсумнівно, у
виграшному положенні. Який же він молодець, у нього порівняно з іншими
щодня є додатково 2-3 години часу. А якщо що, то попереду вихідні, і,
здається, що сон можна легко компенсувати зайвими 2-3 годинами в суботу або в неділю. Такі сподівання теж є досить поширеними серед студентсва.
На жаль, все зовсім не так. Поки людський організм молодий і здоровий, у нього набагато більше компенсаторних можливостей і недолік сну
деякий час може не проявлятися. Але при наростанні хронічного стану недосипання, починаються неприємні несподівані наслідки. Недолік сну
«б’є» по імунній системі організму, яка, в першу чергу, захищає нас від
всякого роду захворювань, починаючи від самих банальних захворювань,
начебто нежиті і простуди, до серйозних хронічних недуг.
У період неспання організм людини вимушено контактує з шкідливими та несприятливими факторами навколишнього середовища, і тільки
здорова імунна система здатна вберегти людину від їх згубного впливу. У
процесі сну відбуваються відновні процеси вже на клітинному рівні, і нетривалий у часі сон розриває протягом нормальних фізіологічних процесів,
не дозволяє організму завершити свою щоденну відновлювальну роботу
[3].
При недосипанні з’являється млявість, дратівливість, зниження працездатності, апатичність і навіть може розвинутися стан тривалої депресії.
Недосипання діє на організм, його нервову систуму подібно до алкоголю:
сповільнює реакції, послаблює увагу, зменшує концентрацію уваги тощо.
Саме нервова система однією з перших виявляє збій при такому неприродному «бессонном» стані організму. Недарма кажуть про «сонний борг».
Адже при хронічному недоліку сну навіть зайві години сну на вихідних не
здатні повернути втрат для організму. Тому для здорового повноцінного
життя, попередження раннього старіння організму, забезпечення сприятливого середовища для нервово-емоційної сфери дуже необхідний щоденний достатній за тривалістю сон.
Якщо характер сну порушений, нерідко виникає «збочення» ритму
сну: людина засинає не вчасно і не може спати, коли повинна. Це відбувається в результаті зміни часових поясів (особливо при подорожах зі
сходу на захід), роботи в нічні години, частої зміни графіку роботи або
надмірного вживання алкоголю, а в студентів – під час сесї чи періодичної
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підготовки до якихось важливих занять тощо. Іноді «збочення» ритму сну
є побічним ефектом якихось ліків. Збій біологічних ритмів діяльності головного мозку (викликаний, наприклад, енцефалітом, інсультом або хворобою Альцгеймера) також може порушувати характер сну.
Таким чином, недосипання неабияк шкодить здоров’ю, тому треба
слідкувати, щоб повноцінно відпочивати. Здоровий та ефективний сон –
справа грамотної звички, яка може послужити добру службу для здоров’я
людини [2]. Тому:
Хочеш бути здоровим – висипайся!
Хочеш бути розумним – висипайся!
Хочеш бути красивим – висипайся!
Бережіть свій сон!
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ВПЛИВ ЯКОСТІ ВОДИ ДЖЕРЕЛА «МРІЯ» (МІКРОРАЙОН
ЮРІВКА) НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Рогальська В.В., Аскерова А.Б., Кикоть К.Ю.
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №18

Вода з природного джерела або колодязя, та взагалі з підземних
джерел завжди вважалася більш чистою, більш корисною для здоров’я людини. Але чи є можливість сподіватися на чистоту ґрунтових вод, знаючи,
яким забрудненням вони піддаються?
Грунтові води, хоча і знаходяться під землею, залишаються чутливими до всіх змін, що відбуваються на поверхні. Залежно від випадання
атмосферних опадів значно коливається рівень ґрунтових вод, а в залежності від забруднення ґрунту змінюється їх склад [1].
Вода, просочуючись крізь ґрунт, забирає разом з собою і всі розчинені в ній речовини, тому ґрунт не може їх затримати. Будь-яка хімічна
речовина, розлита або розсипане на землі, може стати джерелом забруднення ґрунтових вод. Власне, досить озирнутися навколо, щоб побачити,
чим же забруднені ґрунтові води:
неправильно влаштовані звалища та сховища отруйних речовин;
протікають підземні резервуари АЗС і каналізаційних труб;
пестициди та добрива, застосовувані на полях і в садах;
реагенти, якими посипають дороги при ожеледі;
стічні води;
мазут.
Звичайно, до всього іншого не потрібно забувати і можливу наявність у природній воді різного роду «життя» – мікробів, бактерій, вірусів,
та ін. [4].
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Вода з джерела володіє непостійним складом. Щоб бути спокійним
щодо якості та складу джерельної води, недостатньо взяти проби та зробити один аналіз. У природних умовах вода може постійно змінюватися за
мікробіологічними, смаковим і іншим характеристикам. Тому треба надійно
стежити за якістю джерела. Зміна складу води відбувається не тільки в
результаті привнесення різних забруднень. Склад води може істотно варіюватися залежно від глибини її залягання, а також від природної мінералізації.
Так, у глибинних водах в умовах утрудненого водообміну відбувається найбільша концентрація розчинених речовин і значне збільшення
загальної мінералізації. Природні ж компоненти ґрунтової води можуть
вступати у взаємодію із забруднювачами, утворюючи нові, часом більш
небезпечні для здоров'я людини сполуки.
Таким чином, якщо всього рік тому вода з джерела, або колодязя
могла бути придатною для пиття, то сьогодні вона могла змінитися. Звичайно, наявність ґрунтової води або джерела поблизу заміської ділянки відмінний вихід [5].
Проблема забезпечення якісною питною водою відноситься до числа соціально значущих, оскільки вода безпосередньо впливає на стан
здоров'я громадян i кардинально визначає ступінь екологічної та епідеміологічної безпеки. Всім відомо, що якісна питна вода визначає стан нашого
здоров’я. За даними ВОЗ біля 80% захворювань людей пов’язані з якістю
питної води. Внаслідок вживання неякісної питної води кожен рік біля 25%
населення України (переважно дитячого) підлягають ризику захворіти.
Актуальним завданням сьогодення постає зменшення забруднення
питної води, зокрема шляхом наближення основних показників її якості до
визначених в Україні стандартів (ближня мета) та європейських стандартів
(перспектива).
Ці стандарти, що визначають придатність води для питних
цілей, включають: безпеку в епідемічному відношенні, нешкідливість хімічного складу, сприятливі органолептичні властивості, радіаційну безпеку [2].
Ступінь можливого використання води для тих чи інших потреб (питних, технічних, зрошення тощо) характеризується поняттям «якість
води».
Якість води – це поєднання хімічного і біологічного складу та фізичних властивостей води, яке обумовлює її придатність для конкретних видів водокористування. Найвищі вимоги висуваються до якості питної води.
Питна вода має бути безпечною з епідемічного погляду, мати нешкідливий
хімічний склад, сприятливі органолептичні властивості і бути радіаційно
безпечною для людини [3].
За результатами проведених досліджень нами зроблені такі висновки: виявлене в мікрорайоні Юрівка джерело «Мрія» є підземним об’єктом.
Встановлено, що екологічний стан місцевості є задовільний.
Результати органолептичних досліджень (таб. 1) зроблених у домашніх умовах свідчать, що вода є придатною для вживання: без запаху,
кольору, смаку, мутність – 2,5, прозорість – 30, рН – 8,1 мг/дм2.
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Таблиця 1.
Характеристика якості досліджуваної проби води з джерела
(мг/дмз)
Показники якості
води

Результати
досліджень

Температура ( С)
Колір
Запах
Смак
Мутність
рН
Прозорість

12
Безколірна
Без запаху
Без смаку
2.5
8.1
30

Стандарти
(згідно ДЕСТ
2974-82)
7-12
безколірна
Без запаху, 2 бали
Без смаку, 2 бали
Допустима
7-8
Не більше 5.0

Висновок
В
В
В
В
В
В
В

межах
межах
межах
межах
межах
межах
межах

норми
норми
норми
норми
норми
норми
норми

Згідно результатів проведеної екологічної експертизи води ДП
«УКРАЇНСЬКИМ
ГЕОЛОГІЧНИМ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМ
ЦЕНТРОМ»
«УКРНАУКАГЕОЦЕНТР» підтверджено гідролептичні результати досліджень. Аніони: хлориди – 12,76 %, сульфати – 6,09 %, гідрокарбонати –
30,96 %, карбонати – відсутні, нітрати – 0,19 %, сума аніонів – 50,00 %,
рН – 6,9 мг/л, окиснюваність – 4,55 мг/л, без запаху. Катіони: натрій +
калій – 13,93/1,03 %, кальцій – 22,19 %, магній – 12,83 %, залізо закисне – відсутнє, залізо окисне – 0,50 мг/л, амоній – 2,55 мг/л, сума катіонів – 50,00 %, мінералізація – 100 %, сухий залишок – 826,86 мг/л, загальна жорсткість – 10,85 мг. Вода прісна гідрокарбонатно – кальцієвого
типу. За хімічним аналізом відповідає всім вимогам ДСан ПІН 2.2.4-171-10
і є придатною до вживання.
З метою покращення якості води нами проведено оздоровлення
джерела «Мрія»: розчищено, впорядковано, встановлено зруб, табличку,
лавку. Ураховуючи екологічну цінність джерела, як резервуару питної цілющої води нами обґрунтована концепція для збереження можливо шляхом заповідання в статусі гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення.
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На даний момент в сільському господарстві використовують сотні
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хімічних речовин, які випускають у вигляді емульсій, порошків, паст тощо.
Пестициди — це хімікати, які використовуються в сільському господарстві
і садівництві для боротьби зі шкідниками (шкідливими або небажаними мікроорганізмами, рослинами і тваринами). Хімічна сполука, яка використовується для захисту рослин, сільськогосподарських продуктів і боротьби з
переносниками небезпечних захворювань. Особливості пестицидів порівняно з хімічними речовинами іншого призначення полягають у неминучості їх циркуляції в біосфері протягом тривалого часу. Крім того, слід відзначити, що отрутохімікати — це хімічні речовини, які застосовуються для
знищення живого і, отже, є потенційно небезпечними для всього живого,
в тому числі і для людей, зокрема, під час обробки рослин пестицидами
створюються концентрації, які сприяють не тільки знищенню шкідників,
але й можуть бути небезпечними для працівників, проте зменшувати їх не
можна, тому що не будуть знищені шкідники. Також проблемою є те, що
внаслідок постійного використання одноманітних отрутохімікатів, організми і звикають і , тому, відбувається внесення більш сильніших засобів,
що несуть більш негативний вплив на навколишнє середовище.
Пестициди прийнято класифікувати за трьома принципами: об'єктів
їх застосування, тобто в залежності від того, проти яких шкідливих організмів їх застосовують (виробнича класифікація); здатності проникати в
організм, характеру і механізму дії; хімічним складом (хімічна класифікація). Існує декілька класифікацій пестицидів. До найпоширеніших прийнято відносити виробничу, хімічну та гігієнічну класифікацію пестицидів. [4]
Згідно з виробничою класифікацією (або за призначенням) пестициди поділяються на: інсектициди (для боротьби зі шкідливими комахами),
бактерициди (для боротьби з бактеріями), фунгіциди (для боротьби з грибками), зооциди (для боротьби з гризунами), десиканти (для підсушування рослин), акарициди (для боротьби з кліщами), гербіциди (для боротьби з бур'янами), дефоліанти (для знищення листя), лімациди (для боротьби з молюсками), нематоциди (для боротьби з кільчастими хробаками),
репеленти (для відлякування комах) тощо.[5]
Задля того, аби покращити стан навколишнього середовища впроваджуються нові альтернативні методи захисту рослин. І для того, аби визначити які методи краще застосовувати традиційні чи нетрадиційні необхідно проаналізувати ці методи.
Застосування пестицидів, на перший погляд, може бути не шкідливим. Так як більшість вважає, що пестициди не розповсюджуються в навколишнє середовище. Але розповсюдження пестицидів у навколишньому
середовищі відбувається як фізичним, так і біологічним шляхом. Перший
спосіб — розсіювання з допомогою вітру в атмосфері та поширення через
водотоки. Другий — перенесення живими організмами по шляху харчування. Із просуванням організмів до вищих ланок харчового ланцюга концентрації шкідливих речовин зростають, нагромаджуючись у внутрішніх
органах, переважно в печінці та нирках. Основні вимоги до пестицидів визначаються їх поведінкою в об'єктах навколишнього середовища, дією на
шкідливі організми, людини, теплокровних тварин і захищаються рослини.
Пестициди надходять у повітряне середовище головним чином при обробці
ними сільськогосподарських культур, насіння, лісових угідь наземної та
авіаційної апаратурою, а також у результаті випаровування їх з поверхні
грунту та водойм:. Ступінь забруднення атмосферного повітря пестицидами залежить від їх фізико-хімічних властивостей, температури повітря,
швидкості вітру, величини оброблюваної площі, способів застосування.
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Найбільш висока концентрація препаратів у повітрі відзначається при максимальній температурі протягом дня. [3]
Пестициди з атмосфери віддаляються разом з опадами у процесі дифузії в прикордонному шарі повітря та океану, а також в результаті хімічного руйнування. Пестициди потрапляють у відкриті водойми при авіаційної та наземної обробках сільськогосподарських культур, угідь і лісів; з
дощовими та талими водами; при обробці водойм з метою знищення водоростей, молюсків, переносників захворювань людини і тварин; смітної рослинності, а також зі стічними водами хімічних підприємств. У водоймах
пестициди піддаються гідролізу, окислення, фотолізу. Пестициди, потрапляючи в грунт при внесенні, а також при обробці рослин наземної та авіаційної апаратурою, знищують шкідників, нематод, ґрунтових фітопатогенів. Крім того, вони можуть змиватися з поверхні рослин дощем.[5]
Саме тому, хімізацію, що інтенсивно застосовується в сільському господарстві, можна розглядати з двох позицій — як економічно вигідну і як
екологічно небезпечну для навколишнього середовища і для самої людини, та всіх оболонок біосфери куди надходять пестициди.
Широке впровадження у виробництво інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур значною мірою спричинює зростання пестицидного навантаження на поля, веде до порушення рівноваги
в агробіоценозах, до можливого підвищення резистентності шкідливих організмів, збільшення небезпеки забруднення навколишнього природного
середовища та урожаю. Та є господарства, що покликані призупинити цей
шкідливий вплив. Ці господарства використовують декілька різних методів:агротехнічний, фізико-механічний, біологічний тощо.
Захисна функція агротехнічних заходів і прийомів полягає насамперед у запобіганні масовому розмноженню шкідників, обмеженні розвитку хвороб і бур'янів, підвищенні стійкості, витривалості й конкурентоспроможності рослин. Всебічно обґрунтований цілеспрямований добір і поєднання агротехнічних заходів забезпечує формування максимального
для даних агрокліматичних умов рівня урожаю з мінімальними витратами
енергоносіїв, робочого часу, пестицидів та інших матеріальних засобів на
його вирощування і захист від комплексу несприятливих факторів.
Фізико-механічний метод ґрунтується на використанні фізичних
явищ для захисту рослин від шкідливих організмів. Для цього використовуються різні джерела енергії(світлові, теплові, радіоактивне випромінювання тощо). [2]
В Полтавській області є підприємство, яке займається пошуком альтернативних підходів для вирішення питання зменшення використання пестицидів. ПП «Агроекологія» знаходиться у центральній частині Полтавської області на лівому березі р. Псьол. Основна його мета - введення органічного землеробства, яке дасть змогу покращити стан грунтів області,
зменшити кількість пестицидів. Дане підприємство провело аналіз стосовно забруднення грунтів уже після ведення органічного землеробства.
Дані цього аналізу обґрунтовані нижче.
ПП «Агроекологія» було проведено обстеження всіх полів господарства на забруднення грунтів залишковою кількістю основних фунгіцидів,
інсектицидів і гербіцидів. Фунгіциду гранозан в грунті не виявлено. Гербіцидів 2,4-Д симазин тільки на 5-ти полях залишилися сліди. Найбільш стійкими до розкладання виявилися інсектициди ДДТ і гексахлоран /ГХЦГ/.
ДДТ не застосовується в господарстві вже понад ЗО років і тим не менше
в 5-ти полях 26 у грунту ще є його сліди. [1]
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Гексохлорану у грунтах 4-х полів зовсім не виявилося, в 7-ми полях
знайдені його сліди, в 14-ти полях його вміст виявився нижче ГДК в 2501000 разів і лише в полі 7 - нижче в 143 рази. Наведені матеріали дозволяють зробити висновок про те, що грунти господарства майже не забруднені пестицидами і що останні не представляють небезпеки для здоров'я
людини. Про це свідчить і визначення залишкових кількостей пестицидів
у врожаї основних сільськогосподарських культур.[1]
Отже, проаналізувавши хімічний і біологічний методи захисту рослин можна говорити про те, що на прикладі ПП «Агроекологія» бачимо, що
пестицидне навантаження було зменшене внаслідок впровадження альтернативних методів захисту рослин. Проаналізувавши дані про пестициди і
хімічний метод, можна стверджувати, що пестициди мають більшу кількість
недоліків і негативно впливають на стан навколишнього середовища.
Література
1.
2.
3.
4.
5.

Антонець С. С. Органічне землеробство: з досвіду ПП "Агроекологія" Шишацького району Полтавської області / С.С.Антонець, А.С. Антонець, В.М.
Писаренко, М.М. Опара - Полтава : РВВ ПДАА, 2010. - 200с.
Федоренко В.П. Стратегія і тактика захисту рослин. / В.П. Федоренко [Монографія] — К.: Альфа-Стевія, 2012. — 500 с.
Біологічний метод захисту рослин від шкідливих організмів. Біологія сільського
господарства [Електронний
ресурс] //
Режим
доступу:
http://www.br.com.ua/referats/Biology/121088.htm
Пестициди та їх вплив на довкілля. - Освіта.UА [Електронний ресурс] //
Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/ecology/18741/
Альтернативне землеробство. Архів якісних рефератів та повідомлень.
Сільське господарство [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://5ka.at.ua/load/silske_gospodarstvo/alternativne_zemlerobstvo_referat
/55-1-0-7524

ХІТОЗАН І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
Самусенко Ю.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

В останні роки у всьому світі спостерігається зростання інтересу фахівців до препаратів на основі хітину ракоподібних, та також його похідних
(у першу чергу — хітозану). Широко вивчаються можливості використання
цих сполук у різних галузях медицини, ветеринарії, харчової промисловості, парфумерії тощо. Найбільш важливими є дослідження, які стосуються
використання хітозана та його похідних у медицині. Це обумовлено біологічними властивостями цих природних біополімерів, які дозволяють віднести їх до групи парафармацевтиків — природних речовин, що мають виражену фармакологічну активність.
Хітину в природі не менше, ніж целюлози (по ~11 млд. тон кожного
полісахариду), але відомостей про нього значно менше, а застосування
дуже обмежене. Важливим біологічним фактом є те, що хітин входить до
складу клітинної оболонки грибів. Це призвело до того, що гриби перестали розглядати як нижчі рослини і виділили в окреме царство. До речі,
хітин вперше був виділений у 1811 році Г. Браконнотом саме з грибів (з
мухомора) і тільки у 1859 році К. Руже знайшов його в надкриллях хруща.
Цей учений назвав виділений ним полісахарид "хітином" від грецького
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слова хітон, що означає туніку або кольчугу. Пізніше хітин був виявлений
у панцирях ракоподібних, які зараз є основним промисловим джерелом
його одержання в світі. Враховуючи запаси морепродуктів у світовому океані, а також здатність організмів відтворюватися, можна стверджувати, що
запаси хітину на землі так само невичерпні, як і целюлози. У наш час світове виробництво хітину та його похідних складає понад 3000 т у рік. З
хітину шляхом дезацетилування одержують хітозан – амінополісахарид (2аміно-2-дезокси-β-D-глюкан). За своєю будовою він дуже близький до целюлози (клітковини) і є так само абсолютно нетоксичною речовиною:
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Хітозан
При повному його гідролізові утворюється D-глюкозамін, який також знаходить своє застосування в медицині.
Хітозан є біосумісною речовиною і в організмі людини та тварин біодеградує до звичайних для організму речовин ( N-ацетилглюкозамін або
глюкозамін). Як свідчать багаточисельні публікації науковців Росії, Китаю,
Японії та інших країн світу, хітозан володіє іммуномодулюючою, ад'ювантною, протизапальною, протимікробною, фунгістатичною, протипухлинною, радіозахисною, липотропною, антихолестиричною та гемостатичною
дією.
Хітозан використовується в деяких країнах світу для виробництва
штучної шкіри, хірургічних шовних матеріалів, діафрагм для апаратів гемодіалізу, перев'язувальних матеріалів тощо. Хітозан успішно використовують при лікуванні виразки шлунку і дванадцятипалої кишки, що зумовлене його антацидною дією і здатністю знижувати активність пепсину. Хітозан виводить зайвий холестерин з організму людини, та сприяє підвищенню ефективності її імунної системи. Тому хітозан широко використовується східною медициною для лікування багатьох захворювань. Продукт
повного гідролізу хітину і хітозану — глюкозамін уже давно знайомий медикам, які використовують його для лікування багатьох хвороб. Хітозан
збагачує, також, організм біодоступним Кальцієм, який легко засвоюється,
що набуває особливого значення при лікуванні остеопатій різного генезу.
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Найбільший інтерес до хітину і хітозану відмічається саме у тих країнах, де є джерела сировини для його виробництва — продукти моря. В
Україні, на жаль, з цими речовинами обізнані значно менше, що гальмує
впровадження їх у медичну практику.
Хітину і хітозану та їх похідним присвячена чисельна література,
всесвітні і європейські конгреси, азіатко-тихоокеанські симпозіуми, активно працює європейське хітинове товариство. У Росії, починаючи з 1983
по 2006 рік проведено сім всесоюзних і міжнародних конференцій з даної
проблеми.
У 1985 році Міністерство освіти Японії виділило спеціальний грант у
6 млд. йєн для "нового розширення фундаментальних і клінічних досліджень хітин-хітозана та супутніх їм ферментів", що стимулювало проведення досліджень у 13 університетах країни. У 1994 році на Тайвані була
створена Китайська асоціація хітозану, яка поширює свій вплив до Гонконгу та материкової частини Китаю. У жовтні 2001 р. у м. Щелково Московської області відбулись VI Міжнародна конференція "Новые достижения в
исследовании хитина и хитозана" та І з'їзд Російського хітинового товариства.
З 2005 року дослідження хімічних та фізіологічних властивостей хітозану проводяться в Україні, в м. Полтава на базі ТОВ "Євразія". Результатом цих досліджень є впровадження у виробництво препарату "штучна
шкіра" — "Хітозан-Гента", який добре зарекомендував себе як ефективний
засіб проти опіків, різноманітних ушкоджень шкіри тощо.
Хітозан повинен більш активно застосовуватися в медицині в нашій
країні, що сприятиме підвищенню рівня охорони здоров'я громадян України.
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СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЕ-ГІПОПНОЕ У ХВОРИХ НА
ХОЗЛ
Світлицька О.А., Федорова О.П., Кікнадзе Т.І., Дудко О.В., Непрядкіна І.В.
Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка»
Запорізького державного медичного університету

Сон - це одна з основних потреб людини. Функції безсонного мозку,
ефективність людської діяльності та реалізація його когнітивних можливостей залежать від кількості та якості щоденного сну [2, 6]. На сьогодні
синдром обструктивного апное сну (СОАС) визначається як важка, потенційно небезпечна для життя пацієнта патологія, основу розвитку якої складають епізоди розладів дихання під час сну - апное і гіпопное [6]. Більше
80% випадків апное під час сну середнього та важкого ступенів тяжкості
залишаються нерозпізнаними та, відповідно, не проводиться їх адекватне
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лікування. Це погіршує якість життя та провокує розвиток та прогресування коморбідних станів [1]. Припускають, що до 25% чоловіків і 9% жінок середнього віку мають ≥5 епізодів зупинок дихання за одну годину під
час сну. СОАС, хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) та серцево-судинна патологія є найчастішими коморбідними станами [4]. Ще в
1985р. D.C. Flenley в 1985 р позначив коморбідний перебіг цих захворювань терміном «синдром перехреста» («overlap syndrome») [7]. Розвиток
ХОЗЛ призводить до виникнення нічної гіповентиляції, особливо в стадію
швидкого сну, і навіть сприяє підвищенню резистентності верхніх дихальних шляхів під час сну [3]. Тяжкість обструктивних порушень дихання і
гіперінфляція корелюють з порушеннями сну у хворих з overlap syndrome
[4, 7].
Мета роботи: виявити наявність симптомів нічного апное у хворих
на ХОЗЛ, оцінити ступінь порушень дихання під час сну залежно від стадії
ХОЗЛ.
Матеріали і методи: на базі терапевтичного відділення ННМЦ
«Університетська клініка» ЗДМУ було обстежено 122 пацієнта: жінок - 52,
чоловіків - 70. Середній вік пацієнтів склав 56 ± 2,8 років. Всім пацієнтам
проводилася спірографія на апараті Spirocom («ХАІ Медіка», Україна). Діагноз та стадія ХОЗЛ встановлювались згідно наказу МОЗ України №555,
рекомендацій GOLD. Всі пацієнти були розподілені на 4 групи:
Розподіл пацієнтів по групах

Середній рівень ОФВ1 по групах

Таблиця 1.

Таблиця 2.

Для виявлення пацієнтів з СОАС використовувалась шкала сонливості Epworth, показники вище 5 балів розглядалися як підвищена денна
сонливість. Об'єктивна діагностика СОАС проводилася за допомогою апарату SOMNOCHECK micro cardio (Weinmann, Німеччина). Діагноз СОАС виставлявся при підвищенні показника індексу обструктивного апное/гіпопное (оАНІ) більше 5/годину. Оцінка тяжкості СОАС визначалась за допо-
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могою індексу обструктивного апное/гіпопное сну (оАНІ), середньої сатурації (Sa med) і мінімальної сатурації (Sa min), середньої частоти серцевих
скорочень (ЧСС), мінімальної ЧСС, індексу пробудження з респіраторних
причин (ААІ resp). Статистична обробка отриманих даних проводилася за
допомогою "Statistica 6.0" (Stat Soft Inc, США) з використанням непараметричних методів.
Результати дослідження: При опитуванні пацієнтів за допомогою
шкали сонливості Epworth була виявлена підвищена сонливість у 68 хворих, що складає 74% від загальної кількості опитуваних.

Діаграма 1. Наявність підвищеної денної сонливості у пацієнтів, що опитувались
У контрольній групі виявилось, що підвищена сонливість мала місце
у 7 осіб (23%), рівень сонливості склав 7±1,2 бали (р<0,05). Хворі І групи
відмічали підвищену денну сонливість в 58% випадків, рівень сонливості
склав 9±2,1 балів (р<0,05). В групі з ХОЗЛ ІІ стадії сонливість спостерігалась вже у 78% хворих, ступінь вираженості денної сонливості становила
11±2,2 бали. У пацієнтів 3 групи підвищена денна сонливість у 78% випадків, рівень сонливості склав 14±2,3 бали (р<0,05). Як видно, при зростанні ступеня важкості ХОЗЛ збільшується кількість осіб з високою денною
сонливістю та збільшується ступінь сонливості. Був виявлений помірний
позитивний взаємозв’язок між показниками ОФВ1 та денною сонливістю
(R=0,6, р<0,05).
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Діаграма 2. Розповсюдженість СОАС.
У хворих на ХОЗЛ порушення дихання уві сні за рахунок обструктивного апное було виявлено в 62±2,3% (р<0,05) випадків: пацієнти з Ію стадією мають СОАС у 52±2,3% (р<0,05) випадків, у хворих на ХОЗЛ ІІ
стадії – в 60±2,5% (р<0,05) випадків, в ІІІ стадії ХОЗЛ частота випадків
СОАС відмічалась у 75±2,7% (р<0,05) пацієнтів, що співпадає з даними
світових досліджень [8]. В контрольній групі пацієнтів СОАС виявлявся у
36% пацієнтів. Таким чином, при прогресуванні ХОЗЛ зростає кількість
хворих з коморбідним перебігом СОАС. Серед пацієнтів з ХОЗЛ кількість
хворих з надмірною денною сонливістю достовірно перевищує над кількістю пацієнтів з СОАС в середньому на 3,7±0,4% (р<0,05). В той же час у
контрольній групі СОАС виявлявся у 36 % пацієнтів, а підвищена денна
сонливість – у 23%, що свідчить про необхідність додаткових методів дослідження з метою виявлення пацієнтів з розладами дихання уві сні.
Показники сомнографії

Таблиця 3.

Як видно з таблиці, індекс обструктивного апное був найбільшим в
3-й групі пацієнтів (р<0,05), що свідчить про наявність більш тяжких форм
СОАС при зростанні важкості ХОЗЛ. Взаємозв’язок між оАНІ та ОФВ1 виявився помірно позитивним (R=0,7, р<0,05). Мінімальна сатурація (Sa
min) була достовірно знижена у всіх пацієнтів (р<0,05), найменші показники насиченості крові киснем спостерігались у пацієнтів з ХОЗЛ 3 стадії
(р3-4<0,001). Цей факт можна пояснити насамперед зростанням гіпоксичних змін при прогресуванні ХОЗЛ та супутнім розвитком важких порушень
дихання уві сні [7]. У пацієнтів з ХОЗЛ 3 стадії було виявлено 5 випадків
низької базальної сатурації менше 95% (3 чоловіків та 2 жінки) та 4 чоловіка мали періоди гіпоксемії, що пов’язано з наявністю дихальної недостатності та погіршенням якості дихання уві сні на фоні важкого перебігу
ХОЗЛ. Показники середньої сатурації виявились найбільшими в 1-й групі
та достовірно відрізнялись від групи контролю лише у 2-й та 3-й групах
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(р<0,05). Максимальна сатурація (Sa max) була очікувано найбільшою в
групі контролю та достовірно відрізнялась лише у пацієнтів з важким ХОЗЛ
(3-я група) (р<0,05). Взаємозв’язок між оАНІ та показниками сатурації виявився помірним (відповідно R=0,4;0,5; 0,45, р<0,05). Максимальна ЧСС
була найбільшою в 3-й групі хворих, тільки в цій групі цей показник достовірно відрізнявся від групи контролю (р<0,05). Мінімальна ЧСС також
знижувалась по мірі зростання важкості ХОЗЛ, та тільки у хворих 3-ї групи
була відмінною від групи контролю достовірно (р<0,05). Вплив оАНІ на
показники ЧСС був встановлений як недостовірний (р>0,05). Індекс пробуджень у зв’язку з респіраторними подіями був підвищений у всіх пацієнтів з ХОЗЛ, найбільший – у хворих на ІІ та ІІІ стадію захворювання, що
достовірно відрізнялось від групи контролю (р<0,05). Негативний зв’язок
між ОФВ1 та ААІ resp визначився слабким (R=0,25, р>0,05).
Позитивний зв'язок між ОФВ1 та показниками ЧСС визначається як
слабкий та недостатньо достовірний (R=0,3, р>0,05).
Висновки:
1. В результаті дослідження встановлено, що у 62% хворих на
ХОЗЛ та 36% пацієнтів без ХОЗЛ має місце порушення нічного
сну за рахунок наявності СОАС.
2. При прогресуванні ХОЗЛ виявлено достовірне зростання індексу
обструктивного апное-гіпопное сну (оАНІ), що призводить до
зменшення показників сатурації крові та спричиняє подальше
прогресування основного захворювання.
3. Прогресування СОАС призводить до підвищення важкості денної
сонливості, яка є додатковим маркером гіпоксичних змін при
прогресуванні ХОЗЛ.
4. При обстеженні в контрольній групі без ХОЗЛ було виявлено
36% пацієнтів с синдромом нічного апное-гіпопное сну, а в групі
з ХОЗЛ таких хворих було 62%, що обумовлює необхідність проведення скрінінгового тестування хворих за шкалою Epwоrth, а
при наявності підвищенної денної сонливості – сомнографії для
профілактики та можливості ранньої діагностики розладів дихання уві сні з метою своєчасного початку лікування СОАС та
коморбідних станів.
5. При наявності ІІ та ІІІ стадії ХОЗЛ виникає необхідність проведення сомнографії всім пацієнтам для своєчасного діагностування порушень дихання уві сні.
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ПРО ПРОБЛЕМУ ВТОМИ ТА ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Семенова К.Ю., Нечай І.П.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Для менеджера здоров’я – одна з головних умов ефективної його
діяльності, це капітал, завдяки якому людина досягає успіху в житті. Біологічно здоровий організм людини функціонує в оптимальному режимі і
адекватно реагує на зміни у навколишньому середовищі.
В управлінця робочий день (14-15 годин) у два рази перевищує фізіологічні норми, закріплені в законодавстві – 7-8 годин на добу. За даними медиків 34% управлінців обтяжені серцево-судинними хворобами
(20% – гіпертоніки, 14% – хворіють на ішемічну хворобу серця). У віці 4049 років показник гіпертонічної хвороби у керівників-чоловіків перевищує
50% обстежених. Причиною цього здебільшого є стрес – це фізіологічне
та психічне напруження організму. Стрес виникає, коли людина не справляється з потоками інформації, у ситуаціях невдач, загрози небезпеки,
образи, тривоги, постійних щоденних хвилювань. Тому підвищувати свою
стресостійкість – найнеобхідніше завдання менеджера.
Робота нервових клітин супроводжується затратами енергетичних
ресурсів. Якщо робота інтенсивна, або тривала, то затрати ресурсів збільшуються і недостатньо компенсуються. Здатність приймати рішення для
управлінця – головний інструмент його професійної діяльності. З фізіологічної точки зору розробка й прийняття рішення є виснаджувальним ресурсом. Щоб запобігти надмірним затратам ресурсів на зміну процесам збудження приходить процес гальмування, яке за біологічним значенням є
охоронним, а за природою – безумовним.
Прийняття рішення – це вправа на витривалість. Втома від прийняття рішень спричиняє прийняття не ефективних рішень, які, в свою
чергу, негативно впливають на продукт виробництва та життєдіяльність
інших людей.
Буде корисним ознайомитися з практичними порадами, розробленими Е. Старобінським у своїй книзі «Як керувати персоналом» для збереження хорошої працездатності й запобіганню втоми [1].
1) Не квапитися. Кожне рішення потрібно обміркувати, аналізувати
варіанти, відзначати їх плюси і мінуси. Така послідовність розвиває здібності для прийняття рішень.
2) Слід вибрати стратегію поведінки. Це дуже важливо при вирішенні принципових питань. Принципові рішення не повинні спотворювати
стратегію поведінки і суперечити життєвим установкам. У протилежному
випадку варто переглядати свої погляди.
3) Необхідно серйозно аналізувати сформовану ситуацію. Для
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прийняття рішень цей крок стає принциповим. (Це реально існуюча чи надумана проблема? Ця проблема пов’язана з фінансовими і матеріальними
витратами чи з людьми? Що відбудеться, якщо рішення не приймати? Чи
зрозуміла послідовність кроків у вирішенні проблеми? Чи потребує проблема складного, багатоступінчастого, чи простого розв’язку. Настільки
зрозумілі альтернативи?)
4) При ухваленні рішення важливо спиратися на логіку, це особливо важливо, коли альтернатив декілька. Це допоможе прийняти оптимальне рішення.
5) Підходити до рішення слід творчо. Саме такий підхід допоможе
прийняти нетрадиційне рішення. Прояв ініціативи і творчості допоможе
одержати бажані результати.
Швидкого вирішення потребують конфліктні ситуації. Але тут на
емоції покладатися не слід. Емоції – поганий порадник. Часто буває так:
якщо з рішенням почекати, проблема зникає сама собою. У таких випадках
краще не приймати ніякого рішення.
Для того, щоб контролювати свої поведінкові і емоційні реакції, розпізнати і оцінити ситуацію, гідно вийти з конфліктної ситуації, вміти швидко відновитися і переключитися, привести себе в творчий стан, необхідно
[2]:
1. Приймати себе таким, який ти є, любити і поважати себе, визнавши власну гідність.
2. Визнавати унікальність інших. Відшукати в собі якості, які допоможуть зрозуміти думку,точку зору, поведінку іншого.
3. Вивчати свої особливості реакцій, станів у різних життєвих обставинах, ситуаціях, досліджувати свій характер, особливості його проявів
у різних сферах діяльності, постійно спостерігати за функціонуванням
свого організму.
4. Знайти власний алгоритм досягнення рівноваги.
5. Перестати турбуватися і навчитися жити зараз.
6. Навчитися прощати.
7. Навчитися позбуватися страху.
Неможливо домогтися успіху, якщо право приймати рішення належить тільки одній людині. Проблему вирішення завдань варто шукати у
делегуванні повноважень. Це звільняє керівника від виконання рутинних
функцій, вивільняючи час для вирішення важливих і творчих питань;
сприяє підвищенню кваліфікації співробітників та асиміляції досвіду, позитивно впливає на мотивацію співробітників.
Отже, слід уникати не потрібних рішень, визначатися у порядку вирішення задач, приступати до розв’язування складної задачі як можна раніше, не тренувати силу волі.
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ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ НА ВАГІТНІСТЬ
Трамбовецька Т.С., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Вагітність – дуже важливий період у житті жінки. Загальне уявлення
про вплив алкоголю на вагітних є у кожного. Однак при наявності алкогольної залежності багато хто не в змозі обмежити або припинити вживання
алкоголю. У разі жіночого алкоголізму лікування потрібно починати задовго до зачаття. Вживання алкоголю під час вагітності може призвести до
виникнення фізичних вад розвитку плоду та його розумової затримки. Кожного року більше 50 тисяч немовлят народжується з різними проявами
уражень, що пов'язані з вживанням алкоголю. Однак багато жінок, які усвідомлюють, що вживання спиртних напоїв у значній кількості під час вагітності може призвести до виникнення вроджених вад, не уявляють собі,
що помірне чи навіть випадкове вживання спиртних напоїв також завдає
шкоди плоду.
Не існує такої дози вживання алкоголю, щоб був нешкідливим під
час вагітності. Тому вагітним жінкам рекомендують утриматися від вживання слабоалкогольних напоїв (пиво,шампанське, вино т.iн.) під час вагітності та всього періоду годування грудьми. Жінки, які планують вагітність, повинні відмовитися від алкогольних напоїв.
Алкоголь — це тератоген. Тератоген — отруйна речовина, яка вважається дуже шкідливим для людини.
Вживання спиртних напоїв небезпечно на всьому протязі вагітності,
тому що алкоголь легко проникає від матері через плаценту по кровоносних судинах, що харчує плід. Вплив алкоголю на плід у наступні місяці
вагітності призводить до недоношеності, зниження маси тіла народжених
дітей, мертвонародження. Оскільки організм дитини до кінця не сформований, алкоголь розщеплюється набагато повільніше — а це означає, що
отруйні субстанції, що містяться в спиртних напоях, залишаються в крові
дитини набагато довше, ніж в крові вагітної жінки. Це може призвести до
значних пошкоджень вже на стадії розвитку плода[3].
Вченими було підраховано, що алкоголем зловживають близько
11% вагітних. В кінці 60-х років минулого століття лікарі звернули увагу
на специфічні порушення та вроджені вади у дітей, що з'явилися на світ
від жінок, які страждають на алкоголізм. Клінічні дослідження та експерименти, проведені протягом останніх десяти років, підтвердили: вживання
вагітною жінкою алкогольних напоїв загрожує як передчасними пологами,
смертю немовляти, так і вродженими вадами розвитку і ненормальною поведінкою дитини без помітних фізичних відхилень. Ця патологія отримала
назву «фетальний алкогольний синдром» (ФАС), або «алкогольний синдром плоду» (АСП) [1].
Алкогольний синдром плода (FAS - Fetal Alcohol Syndrome) - це хвороба плоду, обумовлена внутрішньоутробним алкогольним пошкодженням, що є головною причиною вродженої затримки інтелектуального розвитку у дитини.
В ембріональний період (перші 2 місяці) вживання алкоголю може
вплинути не тільки на психіку, але і на весь наступний розвиток організму.
Найбільш часто зустрічаються пороки розвитку серця, зовнішніх статевих
органів і суглобів. При наявності окремих ознак фетального алкогольного
синдрому говорять про алкогольне ураженні плоду. Після народження діти
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зазвичай дратівливі, неспокійні, зі слабким хватальним рефлексом, поганою координацією, спостерігаються дефекти розвитку центральної нервової системи.
Кількість алкоголю, що викликає алкогольне ураження плода або
фетальний алкогольний синдром, точно не відомо. Фетальний алкогольний синдром може розвинутися як на тлі систематичного пияцтва, так і
після одиничних випадків вживання жінкою великої кількості алкоголю.
Показано, що при вживанні алкоголю більше 50 мл / добу в перерахунку
на чистий спирт протягом вагітності 32% дітей народжуються з вадами розвитку, причому 12% з мікроцефалією. Було відзначено, що при вживанні
алкоголю менше 10-20 мл / добу в перерахунку на чистий спирт фетальний алкогольний синдром не розвивався. У перерахунку на чистий спирт
склянку вина приблизно відповідає склянці міцного пива або 30 мл горілки[2].
Отже, жінки, що є вагітними, або які намагаються завагітніти, повинні уникати вживання будь-якої кількості алкоголю. Єдиний спосіб запобігти розвитку фетального алкогольного синдрому плоду, це зовсім не
вживати алкоголь під час вагітності.Чим раніше жінка перестане пити алкоголь, тим здоровіше буде її дитина.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВСПОРТСМЕНІВ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Ярошенко Н.П.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Постановка проблеми. Збереження не лише фізичного, а й психічного здоров’я громадян нашого суспільства є важливим завданням сьогодення. Соціально-економічні перетворення в нашій країні актуалізували
проблему збереження психічного здоров’я студентської молоді. Це поставило перед вищими навчальними закладами завдання створення таких
умов, які б сприяли утвердженню здорового способу життя особистості.
Психічні стани – це психологічна характеристика людини, що відображає порівняно тривалі й напружені її переживання, які довго зберігаються, впливають на формування характеру людини і становлять другу її
натуру.
Розрізняють три основні психічні стани:
прогресивного розвитку;
стійкої рівноваги;
регресії.
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Прогресивний розвиток характеризується вдосконалюванням психічних функцій, їх просуванням за висхідною лінією, де з’являються нові
елементи та передумови для утворення нових психологічних механізмів
регуляції рухів і розширення моторики людини. Правильно сформульовані
завдання і цілі розвитку зумовлюють психічний настрій, зміст психічних
процесів, значущість досягнутого результату.
Стійкий стан іноді супроводжується зупиненням підвищення результатів. При цьому системи організму тонко й точно пристосовуються до
зростаючих навантажень. Проте, процеси зростання виявляються заблокованими початковим стомленням. Знижуються і можливості психіки щодо
регуляції рухів, тому виникають швидкісні та силові бар’єри і людина починає втрачати впевненість в успіхові їх подолання.
У стані регресії виникає коло взаємного гноблення. Тренувальна робота збільшує напруженість психічного стану і послаблює організм. Особливо ускладнюється ситуація, коли людина є сильною у думках, в уяві,
але виявляється нездатною втілити задум у дії, визнає своє безсилля. У
стані регресії руйнуються гармонійна цілісність психіки, психомоторика і
свідомість: м’язова робота – втома – відновлення – суперкомпенсація енергії та інформації. [4, с.362-364].
Психічні стани спортсменів вивчали багато вчених. Так, О.А. Чернікова ще у 1937 році присвятила свою статтю передстартовому психічному
стані спортсменів. Крім неї в рамках психології спорту в подальшому психічні стани досліджували Пуні А.Ц., Єгоров А.С., Васильєв В.В., Лехтман
Я.Б., Смирнов К.М., Спиридонов, В.Ф., Крестовников А. Н. та інші.
Психологічно здорова людина в моделі К.Роджерса – це людина, що
знаходиться в процесі руху, причому напрям і особливості цього процесу
визначені усім організмом людини. Концепції психологічно здорової людини, що центруються навкруги ідеї віддачі себе, як запоруки здоров’я,
представлені в роботах Е.Фромма, В.Франкла, А.Адлера. Так, Е.Фромм визначав психологічно здорову людину як таку, що має певний характер, до
якого здатен будь хто, якщо у нього немає емоційних або психічних відхилень. [6, с.299].
Внутрішні психологічні проблеми і міжособистісні конфлікти призводять не лише до глибоких внутрішніх переживань, але й можуть стати
причиною різних психічних захворювань, апатії, пияцтва, наркоманії і навіть суїциду.
Розглядаючи причини появи психологічного дискомфорту у студентів необхідно звернути увагу на їхню, на перший погляд, об’єктивну обумовленість, пов’язану з віковими змінами. У них зафіксована складність і
важливість процесів розвитку, які відбуваються у цьому віці, внаслідок переходу від однієї «епохи» життя до іншої, від учня до студента. Перехід до
зрілості містить основний зміст і специфічну відмінність усіх сторін розвитку у цей період: фізичної, моральної, розумової, соціальної. На всіх напрямах відбувається становлення якісно нових утворень та стосунків: професійного самовизначення, свідомості, саморозвитку, самоствердження,
стосунків з викладачами і товаришами, оточуючим світом. Це досить непрості перетворення, які можуть обумовлювати появу серйозних психологічних проблем. [5, с.28].
Мета дослідження полягає у встановленні рівня психічного стану
студентів природничо-географічного факультету – майбутніх педагогів, з
метою подальшого його регулювання тренерами і психологами педагогічними методами.
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Результати дослідження. Результати дослідження, що проводилися із студентами природничо-географічного факультету у різних ВНЗ,
показали:
за шкалою фрустрації було встановлено, що 28,1% студентів мають низький рівень, 49,1% – середній рівень, 22,8% – високий
рівень фрустрації;
для більшості студентів (56,1%) характерний середній рівень агресивності, для 28,1% – низький, для 15,8% – високий;
Показники ригідності наступні:
у 26,3% студентів – низький рівень, у 63,1% – середній, у 10% –
високий рівень ригідності;
була встановлена тенденція до погіршення фізичного та психічного здоров’я студентів. Так, за трирічний період стан респіраторної системи за показниками індексу Скібінського у них погіршився на 15%, функціональний стан серцево-судинної системи
за індексом Руф’є − на 8%, рівень загальної фізичної працездатності за індексом потужності Шаповалової В.А. − на 19%.
високу ситуативну тривожність мають 32,2% студентів, помірну – 48,4%, низьку − 19,4%. В той же час показано наявність
високого рівня особистісної тривожності (у 66,7% студентів), помірна тривожність зустрічається значно рідше (тільки у 31,7%
студентів), майже не зустрічається низька тривожність (1,6%
обстежених). Особистісна тривожність — це індивідуальна риса
особистості людини, що відбиває її схильність до емоційних негативних реакцій на різні життєві ситуації, які несуть у собі загрозу для її «Я» (для самооцінки, рівня вимог, ставлення до
свого «Я» і т. п.). Велика кількість студентів з високим рівнем
тривожності свідчить про проблеми у їх психічному здоров’ї. За
допомогою дисперсійного аналізу було перевірено зв’язок між
самооцінкою та рівнем тривожності, в результаті чого було виявлено, що ті студенти, у яких спостерігається низька самооцінка, мають високу тривожність. У людей з високим рівнем тривожності дуже часто відмічається перенапруга, перевантаження, які виражаються у порушенні уваги, зниженні працездатності, підвищенні втомлюваності;
дослідженням було також діагностовано незадовільну нервовопсихічну стійкість з несприятливим прогнозом у 15,9 % студентів. [2, с.12] [3, с.235].
Висновки та рекомендації
Представлені результати вказують на те, що вже сьогодні потрібно
звернути увагу на збереження психологічного здоров’я студентів природничо-географічного факультету, тому що проведені дослідження виявили
тенденцію до зниження рівня їх соматичного та психічного здоров’я.
Подальшу розробку викладеної проблеми доцільно здійснювати у
більш глибокому вивчанні питань щодо визначення стану соматичного та
психічного здоров’я студентів природничо-географічного факультету при
адаптації до учбового процесу. Для зниження рівня тривожності необхідно, в першу чергу, підвищити їх самооцінку, для чого студентам потрібно
розробити спеціальні комплекси вправ. Заняття фізичними вправами викликають позитивні зрушення в соматичній сфері студентів, підтверджуючи взаємозв'язок і взаємозумовленість психіки та тіла. Студенти, які зай-
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маються фізичними вправами, до кінця семестру мають підвищення показників активності, самопочуття та настрою, а також підвищення таких параметрів психічного стану як бадьорість, емоційний тонус, готовність до
виконання тривалої напруженої роботи, задоволеність процесом навчання
та заспокоєність. При цьому значно знижуються показники різних форм
агресії та тривожності, як у навчально-тренувальній, так і в змагальній
діяльностях. [1, с.112].
Отже, сьогодення вимагає від науковців-практиків розробки програм оздоровлення, різноманітних освітньо-оздоровчих послуг; ефективних форм і методів сполучення та взаємодії всіх служб університету для
проведення навчальних та виховних занять, заходів, психолого-розвивальних, корекційних, оздоровчо-реалібітаційних тренінгів, метою яких є
становлення та розвиток особистості, покращення стану здоров’я та способу життя студентів.
Перспективу подальших досліджень необхідно вбачати у дослідженні ціннісних уявлень студентів про здоров’я та здоровий спосіб життя,
у виявленні мотивів та стереотипів поведінки, що спрямовані на підтримання, збереження та покращення психічного та психологічного здоров'я.
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ПРОФІЛАКТИКА КОРОТКОЗОРОСТІ У ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА
ДОРОСЛИХ
Яструб.І.І.1, Ширай А.В.2
національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
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1Полтавський

Короткозорість(міопія)— найпоширеніше порушення зору у дітей та
підлітків.
Короткозорість може бути природженою або набутою. Вона часто
починається у шкільному віці, посилюється у період статевого дозрівання
та стабілізується із завершенням росту ока (до 25 років). Дитина чітко розрізняє предмети лише на певній відстані. Розвитку короткозорості сприяють напружена зорова робота на близькій відстані. Основним симптомом
короткозорості є нездатність чітко розрізняти деталі предметів на далекій
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відстані. У дитини знижується гострота зору, особливо удалечінь, з'являється біль у очах, у ділянці лоба та скронь. За тяжкої форми короткозорості
можуть виникати крововиливи в ділянці жовтої плями, розрив та відшарування сітківки[3].
При короткозорості паралельні промені, які йдуть від розташованих
удалині предметів, сходяться попереду сітківки (в нормі через зіниці промені світла потрапляють у око і заломлюються у рогівці та кришталику так,
що фіксуються на сітківці).
Для попередження виникнення короткозорості (міопії) або її розвитку необхідно прийняти ряд профілактичних заходів і створити такі умови,
що не змушували б орган зору перенапружуватися.
Для запобігання короткозорості велику роль відіграє світло особливо в ранкові години, коли на організм надають інтенсивний вплив ультрафіолетові промені. Лікарями-гігієністами доведено, що всі зорові функції
(гострота зору, контрастна чутливість і ін.) різко знижуються в умовах поганого освітлення. Найбільш сприятливою для роботи зорового аналізатора є природне освітлення в межах від 800 до 1200 лк (люкс - одиниця
виміру освітлення).
При штучному освітленні настільна лампа повинна знаходитись
зліва і бути обов'язково прикрита абажуром, щоб прямі промені світла не
потрапляли в очі. Потужність лампи рекомендується в межах від 60 до 80
ват, при цьому не виключається загальне освітлення в кімнаті. Різкий контраст швидко стомлює - з'являється відчуття напруги і різі в очах. Якщо
в таких умовах довго працювати день у день виникає постійний спазм
м'яза акомодації, тобто створюються передумови для розвитку короткозорості. Надмірно яскраве світло, а тим більш світло лампи без абажура, засліплює, викликає різке напруження і стомлення зору. Тому освітленість
від настільних ламп повинна бути 150 лк. Освітлення робочого місця повинно бути достатнім за рівнем, м'яким, без різких відблисків і тіней, рівним, приємним для очей.
При читанні, малюванні, крім достатньої освітленості, відповідності
меблів росту, правильної посадки за столом, дуже важливо дотримуватися
чергування цього виду діяльності з активним відпочинком. Вправи слід
проводити через кожну годину напруженої зорової роботи протягом 10-15
хв, краще на свіжому повітрі незалежно від пори року і погоди. Фізичне
навантаження покращує вентиляцію легенів, кровопостачання серцевого
м'яза, залучає в динамічну роботу різні групи м'язів, втомлені від статичної
пози, і в той же час розслабляються м'язи очей, особливо при погляді вдалину. Якщо вийти на вулицю на 10 - 15 хв не вдається, то при відкритій
кватирці можна зробити кілька фізичних вправ, постояти біля вікна, дивлячись у далечінь[2].
З методів профілактики і лікування міопії можна виділити три основних: правильне вітамінізоване харчування, ергономічність в роботі і систематичні фізичні вправи. Можливо, незабаром проблема короткозорості
серед населення буде спадати. Якщо сьогодні, теоретично, кожна людина
може поліпшити свій зір за допомогою сучасних хірургічних операцій, то в
майбутньому з'явиться можливість впливати на стан здоров'я за допомогою генної інженерії ще до народження дитини. У кожному разі сьогодні
мільйони людей втрачають зір через нестачу знань про профілактику короткозорості, через швидкий розвиток технічного прогресу людської цивілізації. Це тягне за собою, часом, важкі наслідки. Перед молодими людьми
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з міопією високого ступеня часто закриті деякі дороги в житті, вибір майбутньої професії істотно обмежений. Саме тому необхідно з раннього дитинства прагнути до здорового способу життя шляхом загартовування,
правильного харчування, активного рухового режиму.
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