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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я
ЛЮДИНИ

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ
МУЛЬТИПРОБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ.
Неборак С.С., Пилипенко С.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

На сьогодні все більше уваги приділяється мультиштамним пробіотичним препаратам, які отримали назву мультипробіотики. В ряді робіт
доведена їх ефективність і переваги над моно- і двох-штамними [26, 31,
39, 46, 52, 55, 56, 58].
Більшість існуючих на сьогодні пробіотиків виробляються у ліофілізованій формі, для реактивації клітин яких необхідний тривалий час і
сприятливі умови зовнішнього середовища (які відсутні у травному каналі) [21].
Серед широкого арсеналу пробіотичних препаратів найбільш перспективними для попередження негативних наслідків гіпоацидних станів
в Україні є вітчизняні пробіотичні препарати останнього (сьомого) покоління — мультипробіотики групи «Симбітер». На особливу увагу заслуговує мультипробіотик «Симбітер ацидофільний» концентрований, висока
ефективність якого у лікуванні різних захворювань переконливо доведена клінічними дослідженнями [1-11, 13, 16-19, 21, 25]. Питання взаємозв’язку «етнічного» походження мікроорганізмів, які використовують в
складі пробіотиків, з ефективністю препаратів все ще недооцінюється.
Наряду з нав’язливою рекламою велику роль відіграє історично сформована думка про те, що будь-які зарубіжні препарати обов’язково є ефективнішими за вітчизняні. З цією думкою можна погодитися, коли мова
йде про окремі антибіотики, хіміопрепарати, гормони, так як важко заперечити більш високий технологічний рівень виробництва багатьох з них в
розвинутих країнах.
Проте активною субстанцією пробіотиків є не хімічні речовини, а
активним початком пробіотиків є живі клітини мікроорганізмів, які як і
інші живі організми, адаптовані до певних умов середовища проживання
і досить хворобливо реагують на їх зміни [27, 40, 47]. Доведено, що
нормофлора людей, які проживають в регіонах з різними кліматичними
умовами, побутовими і культурними традиціями населення, раціонами
харчування не може бути абсолютно однаковою [23, 32], так як біоценози мають виражений індивідуальний характер і помітно відрізняються
навіть у індивідумів одного регіону [47]. Так, вплив дієти на склад кишкової мікробіоти у дорослих і дітей описано в ряді робіт [37, 41, 34, 57].
Ще більш значні відмінності відмічаються в мікробній екології та стані
оточуючого середовища різних географічних регіонів, що в значній мірі
відображаються на складі транзиторного компоненту ендогенних мікробних угрупувань [59]. Тому слід приймати до уваги тісний взаємозв’язок
між індигенною мікрофлорою і екзогенним мікробним світом, так як влас3

на мікрофлора людини є частиною біосферного мікробного угрупування,
а однією із функцій ендогенної мікроекологічної системи є підтримання
гармонійних взаємовідносин людини з мікроорганізмами оточуючого
середовища [33]. Таким чином, логічним є висновок Янковського Д.С. і
Димент Г.С. [24] про те, що між аутофлорою людини і екзогенним мікробним світом регіону, в якому вона проживає, еволюційно сформувались
певні компромісні відношення, які в нормальних фізіологічних умовах
дозволяють попередити агресивний вплив на організм людини потенційних патогенів.
Адаптація організма людини до екзогенного мікробного світу регіону дуже добре прослідковується в онтогенезі [59]. Як відомо, першочергове заселення біотопів новонародженого мікрофлорою оточуючого
середовища передбачає формування облігатної флори за рахунок фізіологічного біоценозу матері та формування популяцій факультативної і
транзиторної флори, які в значній мірі залежать від екзогенного мікробного оточення, в яке немовля попадає після народження [29, 30, 38]. Це
сприяє тому, що вже в період новонародженості починає активно розвиватися ефективна імунна відповідь організму відносно екзогенної мікрофлори, специфічної для конкретного регіону [48]. Таким чином, імунна
система, як і мікробна, дозріває в напрямку адаптації до екзомікроекології регіону проживання людини.
Неадаптованість мікроорганізмів багатьох імпортних пробіотиків до
життя в біотопах організму людей українського регіону є однією з причин
низької ефективності більшості з них. Крім того, в складі багатьох імпортних пробіотиків присутні умовно-патогенні мікроорганізми, які є більш
небезпечними для здоров’я пацієнтів, ніж місцеві штами цього ж виду, з
якими імунна система вже неодноразово зустрічалась. Так як імунна
система не знайома з антигенами «іноземних» мікроорганізмів, вона
вимушена заново формувати імунну відповідь.
Наведені уявлення дозволяють також пояснити досить поширені
випадки розвитку так званої «діареї подорожуючих» в групах європейських туристів, які подорожують у віддалені регіони, які різко відрізняються кліматом і умовами життя від країн Європи. Даний патологічний стан
демонструє нездатність ендомікроекології організму європейських туристів конкурувати з незвичним для них екзогенним мікробним світом Азії і
Африки. Це ж стосується туристів із США, які подорожують до Південної
Америки [44].
Появі вітчизняних мультипробіотиків групи «Симбітер» передувала
багаторічна робота по ізоляції і селекції з організму людей різного віку,
що проживають в Україні, домінуючих в їх біотопах апатогенних, грампозитивних, анаеробних, сахаролітичних, аспорогенних бактерій (ГАСАБ).
З даної групи бактеріальної флори найбільш «здоровою репутацією»
користуються біфідобактерії, лактобацили, лактококи і «класичні» (молочні) види пропіоновокислих бактерій. Розроблена методологія конструювання мутуалістичних багатовидових симбіозів на основі ГАСАБ-флори
стала основою для створення мультипробіотиків групи «Симбітер» [14,
15].
Мультипробіотик «Симбітер ацидофільний» концентрований містить в одній дозі не менше 1012 КУО /см3 живих клітин пробіотичних бактерій які знаходяться в мутуалістичних взаємовідносинах. Отже, ми можемо говорити про унікальність даного препарату за рахунок живих
клітин, концентрація яких складає не менше 1% від концентрації клітин
4

природної популяції в шлунково-кишковому тракті. Особливий інтерес
викликає висока антагоністична активність мультипробіотиків відносно
широкого кола патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів (Salmonella, Shigella, Escherichia, Staphylococus, Pseudomonas, Proteus,
Klebsiella, Candida, Jersinia, Enterobacter, Citrobacter, Campylobacter та
ін.) [20]. При цьому мультипробіотики не справляють інгібуючого впливу
на фізіологічні представники індигенної мікрофлори. Напроти, вони створюють в біотопі біологічні умови, які сприяють відновленню складу, структури і активності природних індигенних біоценозів.
Так як в склад мультипробіотиків відібрані бактерії, резистентні до
шлункового соку, травним ферментам, жовчі, лізоциму, фенолу, вони
володіють перевагами перед іншими пробіотичними препаратами, які
попадають в організм per os, при проходженні через проксимальні відділи травного тракту.
Велику цінність має вітамінсинтезуюча здатність мультипробіотиків. Відомо, що дисбактеріози, як правило, супроводжуються гіпо- і авітамінозами за рахунок зниження вітамінопродукуючої активності нормофлори, використання значної частини вітамінів дисбіозними мікроорганізмами і порушення процесів всмоктування [28, 36, 43, 51]. Пробіотичні
бактерії, що входять до складу мультипробіотиків, є активними продуцентами вітамінів В1, В2, В6, В12, РР, К і ін. [45].
Крім того, багатокомпонентна симбіотична асоціація містить широкий набір ферментів, що метаболізують протеїни, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, холестерин і інші компоненти їжі, і за рахунок цього
бере участь в травній функції макроорганізма і обмінних процесах.
В складі мультипробіотиків міститься велика кількість мурамілпептидів — компонентів клітинних стінок грам позитивних бактерій, які, як
відомо, сприяють неспецифічній імуностимуляції і активації макрофагів,
Т- і В-лімфоцитів, стимуляції синтезу муцинів келихоподібними епітеліоцитами і посиленню за рахунок цього захисного слизового бар’єру, підвищенню загальної резистентності організму [12, 35, 42, 49, 50, 53, 54].
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ФІЗІОЛОГІЧНІ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ТОЧОК
Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

В останні десятиліття як у зарубіжній, так і вітчизняній літературі і
практиці велика увага приділяється методам східної рефлексотерапії, які
мають цілу низку переваг в порівнянні із загальноприйнятими методами
діагностики та лікування багатьох хвороб. Однак, не дивлячись на безсумнівні успіхи в їх практичному застосуванні протягом багатьох століть,
теоретичні основи та механізми лікувальної дії потребують проведення
подальших фундаментальних досліджень, бо до цих пір не створено
єдиної, визнаної всіма концепції, яка б розкривала всі тонкості цього
древньосхідного методу лікування [4].
У цілому різноманітні дані, що описані в літературі, часто суперечливі і розрізнені.
Провівши аналіз літератури, ми дійшли висновку, що питання будови та різних властивостей біологічно активних точок (БАТ) потребує
подальшого вивчення та систематизації знань, що ми і спробуємо зробити
в даній роботі.
Точки на тілі людини, на які впливають з лікувальною метою, називають по різному. Раніше їх називали «китайські точки», у світовій
літературі «прижився» термін «точки акупунктури» (АТ), в нашій країні
більш поширена назва "Біологічні активні точки" (БАТ) [2].
Фізіологічні, морфологічні та інші особливості цих точок досить детально вивчені і узагальнені в багатьох роботах [1-8 та ін.], тому зупинимось на найважливіших та тих, які ще викликають питання та вимагають подальших досліджень.
За сучасними уявленнями, біологічно активні точки (зони) є рецепторно-гуморальними утвореннями, що залягають на різній глибині в
покривах тіла і служать для зв'язку внутрішнього середовища організму
із зовнішнім світом [7].
"Біологічно активна точка" — це невелика ділянка шкіри і підшкірної основи, в якій є комплекс взаємозв'язаних мікроструктур (судини,
нерви, клітини сполучної тканини), завдяки чому створюється біологічно
активна зона, що чинить вплив на нервові терміналі і утворення зв'язків
між ділянкою шкіри і внутрішнім органом. В області точки відбувається
посилене поглинання кисню, підвищується температура, знижується
електричний опір шкіри, відзначається хворобливість при пальпації. Тому
А. К. Подшибякін запропонував називати ці точки активними точками, що
характеризує їх фізіологічно.
У сучасній медицині при вивченні біофізичних властивостей шкіри
знайдено ділянки, діаметр яких 1-2 мм, деяких — 5-7 мм, які значно
відрізняються від навколишньої шкіри. Для них характерні більший електричний потенціал і ємність, мінімальний електрошкірний опір, підвищена
температура та підвищене інфрачервоне випромінювання, підвищене
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поглинання кисню. Такі точки є у людини і тварин. Більшість таких точок
збігається з класичними точками акупунктури, або БАТ [3].
До теперішнього часу на тілі людини виявлено, за різними даними,
від близько 700 до 3468 біологічно активних точок, дії на які використовуються в рефлексотерапії, проте в медичній практиці активно використовується не більше 150. БАТ відіграють важливу роль в організмі людини, при діагностиці та при лікуванні різних захворювань.
При морфологічному дослідженні виявлено, що БАТ розміщені у
більш пухкій сполучній тканині, у них знайдено більшу кількість соматичних та вегетативних нервових закінчень, судинних утворів, їх найбільш
частою морфологічною особливістю є наявність вільних нервових закінчень. Відзначено також, що біоелектричні показники БАТ зберігаються і
після смерті. Також у БАТ виявлено підвищення рівня шкірного дихання
порівняно з навколишньою шкірою. Вважається, що нервові закінчення у
БАТ мають властивість передавати інформацію у ЦНС по певних метамерах. А. Подшибякін (1960) відзначав, що у людини і тварин БАТ відповідають місцю анатомічного входу в шкіру нерва, або судинно-нервового
пучка [1].
Будова біологічно активної точки не така, як у інших ділянок тіла.
Структура сполучної тканини в області БАТ більш рихла, самі волокна
тканин побудовані нетипово: мають форму правильної сітки, осередки
якої шестигранні.
У самих БАТ велика кількість різного типу клітин зібрані в утвори,
що за формою нагадують колби. Тут же розташовуються численні пучки
нервових волокон, що йдуть від м'язів до шкіри і які тісно переплітаються
з судинами.
В області БАТ виявлено багато огрядних (тучних) клітин, клітин
імуннокомпетентної системи, зокрема дендритних клітин (ДК) [6], які,
відповідно до сучасних поглядів разом з лімфоцитами відносять до імунної системи шкіри. А відомо, що ДК виконують в організмі дуже важливі
імунні функції, передусім — як антигенпрезентуючі клітини. Вони є ключовою ланкою, що зв'язує набутий і природжений імунітет [5].
Тут виявляють також багато біологічно активних речовин (БАР),
що знаходяться в зв'язаному стані з гепарином. При екзогенній або ендогенній стимуляції цих точок в результаті посилення аксонального транспорту з аферентних волокон виділяються такі нейропептиди, як субстанція Р і нейрокінін А. Ці БАР мають протизапальний ефект, викликаючи
розширення судин і збільшення їх проникності. Крім того, вони сприяють
вивільненню з огрядних (тучних) клітин і лейкоцитів простагландина Е2,
цитокінів і біогенних амінів, які, впливаючи на мембрану нервових закінчень, запускають метаболічні процеси сенситизації (сенсибілізації) периферичних і центральних аферентів, точок акупунктури, що змінюють
збудливість [7].
Розміри БАТ змінюються протягом досить короткого періоду. Наприклад, коли втомлена людина відпочиває, діаметр точки і навколишньої її ділянки, близької до точки за властивостями, складає близько 1
мм, а звичайні її розміри — від 2 мм до 5 см. А коли людина прокидається
і організм її відчуває деяке збудження, діаметр БАТ знову збільшується
до 1 см
Електричний опір БАТ і зон навколо них відрізняється від цього
показника на звичайній ділянці тканини, до того ж сама точка дає електричний заряд (невеликий: 50 мікроампер). Електричний опір самої точки
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— 794 кілооми, а на навколо її зони діаметром до 25 мм — 1407 кілоомів.
Тобто, різниця майже двократна.
У здорової і хворої людини розрізняються і електричні потенціали
БАТ: при захворюваннях електричний потенціал підвищується. Причому
при хворобах різних органів показники ці варіюють. Таким чином, одні
точки реагують на хвороби органів, які знаходяться в грудній клітці, інші
— на тих, що розташовуються в черевній порожнині, і т. і.
Фізичні параметри БАТ розрізняються залежно від психічного стану людини. В стані підвищеної емоційності площа окремої точки може
збільшитися настільки, що вийде вже не точка, а ціла пляма з підвищеною провідністю електричного струму.
Різні дослідження — хімічні, фізичні, біоелектричні — показали, що
властивості БАТ, навіть розташованих в різних частинах тіла, однакові і
одночасно… докорінно різні! Тому що різні точки несуть відповідальність
за різні органи. Дослідження також показали, що дія на біологічно активні точки активізує нервові шляхи, що глибоко лежать. І якщо дія на них
здійснюється шляхом введення голки, то глибина введення при цьому
способі рефлексотерапії теж розрізняється і для різних ділянок тіла, і для
різних хвороб. Як при введенні голок, так і при подразненні рецепторів
натисканням активізуються нервові закінчення, розташовані в різних
місцях: у м'язах, в області їх переходу в сухожилля, біля сухожиль і суглобових сумок і навіть в області волосистої частини голови [8].
Виходячи із вищевикладеного можна припустити, що БАТ дійсно
здатні здійснювати суттєвий вплив на процеси життєдіяльності різних
органів організму людини і при правильній дії на них — вплив є позитивним, який здатний полегшити діагностику та протікання різних хвороб.
Таким чином, система біологічно активних точок організму проявляє себе як прекрасно розвинений природою діагностичний і терапевтичний апарат.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ПО Г.Л. АПАНАСЕНКО
Бугаевский К.А.
Институт здоровья, спорта и туризма, Классический приватный университет,
г. Запорожье

Состояние здоровья студенческой молодёжи в последние годы вызывает тревогу и является объектом пристального внимания и изучения
многих специалистов медико-биологической, психологической и социологической направленности [1-6]. Проведённые исследования позволяют
выявить у современных юношей и девушек широкий спектр анатомических, антропометрических, морфологических и иных изменений, зачастую комбинированных. Не являются исключением в данном вопросе и
студенты-медики. Во время изучения дисциплины «Валеология», нами
были проведены исследования уровня состояния здоровья у отечественных и иностранных студентов обоих полов І курса фармацевтического
факультета Запорожского государственного медицинского университета.
За основу проведения исследования был взята экспресс-метод определения уровня соматического здоровья, предложенный профессором Г.Л.
Апанасенко. При проведении исследования для каждого студента был
приготовлен индивидуальный лист, в который, по мере проведения требуемых измерений, вносились полученные данные [2-6]. После получения результатов исследования, были проведены их изучение и анализ, с
применением метода математической статистики. Общая оценка уровня
здоровья определялась, как сумма баллов по показателям.
В основу методики количественной экспресс-оценки уровня физического здоровья положено показатели антропометрии (длина тела,
массы тела, динамометрия), а также данные о состоянии сердечнососудистой системы. После получения каждого показателя определяется
общая сумма баллов, которая оценивается уровнем физического здоровья: 3 балла и меньше — низкий, 4-6 — ниже среднего, 7-11 — средний,
12-15 — выше среднего, 16-18 — високий уровень здоровья [2-6].
Всего в проводимом исследовании приняло участие 85 украинских
и 77 иностранных студента. Среди украинских студентов юношей было
35 (41,18%), а девушек — 50 (58,82%) человек. Среди иностранных
студентов юношей было 54 (70, 13%), девушек — 23 (29,87%).
Все студенты были отнесены к юношескому возрасту, их средний
возраст составил 18,4±0,6 лет. Для сравнения полученных результатов
мы выделили следующие группы — юноши и девушки, отечественные и
иностранные студенты.
Исследование проводилось в 2015 году на базе кафедры физической реабилитации, спортивной медицины, физического воспитания и
здоровья Запорожского государственного медицинского университета. У
юношей полученные результаты отраженны в таблице 1:
Таблица 1
Сравнительные данные полученных показателей среди
юношей
№

Наименование показателя

1.

Индекс массы тела,
(кг/см²)
Жизненный индекс (мл/кг)

2.

Отечественные студенты
(n=35)
23,5±0,76

Иностранные студенты
(n=54)
20,4±0,3

54,4±1,7

62,6±3,2
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3.

Силовой индекс (%)

70,4±1,0

74,4±1,3

Полученные данные указывают на то, что отечественные студенты
имеют более высокие показатели индекса массы тела (ИМТ), жизненной
ёмкости лёгких и, соответственно, значения жизненного индекса. Но
юноши иностранцы, несмотря на чуть меньшие показатели ИМТ и ЖЕЛ,
имеют более высокие показатели силы кисти (как правой, так левой) и,
соответственно, более высокие показатели силового индекса. Полученные показатели у отечественных и иностранных девушек-студенток,
отраженны в таблице 2:
Таблица 2
Сравнительные данные полученных показателей среди
девушек
№

Наименование показателя

1.
2.

Индекс массы тела,
(кг/см²)
Жизненный индекс (мл/кг)

3.

Силовой индекс (%)

Отечественные студентки
(n=50)

Иностранные студентки
(n=23)
18,51±0,54

18,79±0,72
50,4±1,1

48,7±1,3

45,2±3,2

39,2±1,3

Все данные, полученные после переведения в баллы, для их соотношения уровням здоровья у отечественных студентов, отраженны на
рис. 1:

Рис. 1. Показатели уровней здоровья у украинских
студентов
Анализируя показатели здоровья всех украинских студентов
(n=85), принявших участие в проводимом исследовании следует отметить, что больше половины из общего числа студентов имеют средний
(41), выше среднего (6) и высокий (2) уровни здоровья, что составило
49 (57,65%) человек. В то же время, уровень здоровья 36 (42,35%)
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украинских студентов, которые имеют его уровень ниже среднего (32) и
низкий (4) уровни здоровья, вызывает определённую тревогу, так как
указанные студенты находятся в состоянии предболезни и /или болезни.
Данные уровня здоровья у иностранных студентов (n=77), отраженны на
рис. 2:

Рис. 2. Показатели уровня здоровья у иностранных
студентов
Здесь имеет место следующая тенденция — общее число студентов (n=48) со средним (34), выше среднего (12) и высоким уровнем
здоровья (2), составляет суммарно — 48 (62,34%) студентов, что является более высоким показателем, чем у украинских студентов.
Количество иностранных студентов (n=29) с уровнем здоровья
ниже среднего (25) и низким (4) составило 37,66%, что также ниже, чем
показатель у украинских студентов-медиков. В то же время, общее количество студентов из обеих групп (n=65) или 40,12%, с низким и ниже
среднего уровнем здоровья, из общего числа студентов (n=162), является достаточно высоким и требует пристального внимания со стороны
врачей студенческой поликлиники и профильных специалистов. Анализируя приведённые данные, можно сделать следующие выводы: Вызывает тревогу количество студентов с низким и ниже среднего уровнем
здоровья, как отечественных — 36 (42,35%), так и иностранных 29
(37,66%).
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ПРОБЛЕМИ ГЕРОНТОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Бухинська Т.В., Корчан Н.О.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Актуальність теми дослідження. Проблема старіння людини
завжди була актуальною в усі часи існування людства: на початку його
розвитку це питання було не дуже усвідомленим — міфологізованим, у
наші часи — це пошук еліксиру вічного життя. Геронтологія — це наука
яка вивчає процеси старіння відповідно до біологічних, фізичних і духовних особливостей людини, їх соціальне значення. Старіння населення
(тобто збільшення частки осіб пенсійного віку в загальній чисельності
населення) нині набуває величезного значення для економіки і соціальної політики багатьох країн. Усе більше людей у всьому світі доживає до
похилого і старечого віку. У всіх економічно розвинутих країнах цей
процес є характерним демографічним показником. За даними ООН у 1950
році у світі проживало близько 200 млн осіб віком понад 60 років, до
1975 року ця цифра зросла до 350 млн, у 2000 році — до 600 млн; за
прогнозами до 2025 року кількість осіб віком понад 60 років перевищать
1 млрд 100 млн, тобто збільшиться порівняно з 1975 роком на 224 %. За
цей самий період передбачається, що загальна чисельність населення у
світі зросте тільки на 102%.
Демографічна ситуація в Україні не відрізняється від загальносвітової. Особливістю сучасної української демографічної ситуації є висока
смертність населення від серцево-судинних і онкологічних захворювань,
останнім часом ці захворювання уражують осіб працездатного віку.
Держкомстат України оперує такими числами: чисельність померлих у
2002 році від хвороб кровообігу становить 465,3 тис. чоловік, від злоякісних новоутворень — 95,1 тис. чоловік, від захворювань органів дихання
— 31,8 тис. чоловік. У країнах ЄС очікувана тривалість життя чоловіків
становить 74-77 років, жінок 80-82 роки. В Україні очікувана тривалість
життя в 1995-1996 роках становила 67 років, у тому числі 61 рік для
чоловіків і 73 роки — для жінок. За останні 8 років тривалість життя населення зменшилась на 3 роки. Щоб зрозуміти причини такої короткої
тривалості життя, потрібно зважати на те, що за розрахунками дослідників у різних країнах світу здоров’я населення на 45-55 % залежить від
способу життя (харчування, умов праці, матеріально-побутових чинни15

ків), на 17-20 % — від зовнішнього середовища, природно-кліматичних
умов, на 18-20 % — від генетичної біології людини, на 8-10 % — від
рівня охорони здоров’я. В Україні і екологія, і матеріальні чинники, і рівень охорони здоров’я не сприяють досягненню довголіття [1].
Старіння людини — закономірний біологічний процес, зумовлений
індивідуально, генетичною програмою розвитку.
У сучасній геронтології широкого вжитку набули терміни «фізіологічне» та «прискорене» старіння. Фізіологічне старіння — це високий
рівень пристосувальних механізмів, що зумовлюють появу нових компенсаторних чинників, які підтримують життєдіяльність різних систем і органів. Від ступеня і досконалості цих компенсаторних пристосувальних
механізмів залежать характер і темп старіння людини. Передчасне старіння (прогерія) — це будь-яке часткове або загальне прискорення темпу
старіння, коли індивід «випереджає» середній рівень старіння тієї здорової групи людей, до якої належить. Старіння пов’язане зі змінами, які
відбуваються на всіх рівнях організації живої матерії — молекулярному,
клітинному, системному і цілого організму. Закономірні вікові зміни називаються гомеорезом. Гомеорез — «траєкторія» змін стану фізіологічних
систем, усього організму протягом життя. Визначення гомеорезу дає
змогу прогнозувати віковий розвиток, його природне, прискорене або
уповільнене старіння [2].
Механізми старіння: 1. Порушується генетичний апарат клітини.
Первинні механізми старіння пов’язанні з порушеннями в генетичному
апараті клітин, програмі біосинтезу білка. Відомо, що білкові молекули є
основою життєвих процесів. Білками є ферменти, гормони, клітинні рецептори, йонні мембранні канали, скоротливі елементи м’язових клітин.
Зміни регуляції генному призводять до нерівномірних порушень у синтезі
білка, що закінчується порушенням функції клітин. У старості скорочується можливий діапазон стимуляції біосинтезу білка.
2. Руйнується клітинна біоенергетика. Зміни відбуваються на етапі
утворення, передачі і використання енергії в клітині. У багатьох клітинах
знижується споживання кисню, зменшується активність дихальних ферментів, вміст фосфорних сполук, багатих на енергію (АТФ, креатинфосфату). З віком знижується синтез білків мітохондрій, зменшується їхня
кількість. Істотні зміни настають в обміні ліпідів — змінюється фосфоліпідний склад клітинних мембран, що значно впливає на функцію клітин.
У крові зростає вміст холестерину, тригліцеридів, атерогенних ліпопротеїдів, знижується активність ліпопротеїдної ліпази. Усе це зумовлює розвиток атеросклерозу.
3. Зменшується клітинна маса. Порушення функцій клітини і її загибель є наслідком старіння. Це впливає на діяльність органів усього
організму. Кількість нейронів у мозку зменшується на 10-20%, кількість
нефронів у нирках і альвеол у легенях на 30-50%. Клітинна маса тіла 25річної людини становить 47% всієї маси тіла, а 70-річних — тільки 36%.
Основною морфологічною ознакою старіння вважають атрофію органів і
тканин, яка характеризується зменшенням кількості паренхіматозних
клітин. Загибель частини клітин призводить до того, що на клітини, які
залишились, збільшується навантаження — це сприяє їх гіперфункції і
гіпертрофії.
4. Відбуваються цитоморфологічні зміни. При старінні суттєво змінюються ядерно-цитоплазматичні відношення в клітині. Адаптаційне
значення має збільшення кількості ядер у клітині, яке зумовлює збіль16

шення вмісту в ній ДНК. Загальне зменшення кількості мітохондрій часто
поєднується з появою гігантських форм цих органоїдів. У старості в клітинах, особливо які не діляться, нагромаджується пігмент ліпофусцин.
Вважають, що в ньому накопичуються продукти життєдіяльності клітини,
продукти розпаду її органоїдів.
5. Відбуваються функціональні зміни. Істотно змінюються функції
клітин знижується здатність нейронів сприймати інформацію, секреторних — синтезувати і виділяти речовини. З віком знижується збудливість
багатьох клітин, змінюється тривалість і форма потенціалу дії. Зміни електричних властивостей окремих клітин є основою розвитку вікових змін,
що визначається методами електрокардіографії (ЕКГ) та електроенцефалографії (ЕЕГ). Передчасне старіння характеризується раннім розвитком
вікових змін, вираженою неоднорідністю, гетерохронністю ( різниця в
часі і настанні процесів старіння в окремих органах і тканинах). Розвиток
передчасного старіння значною мірою зумовлений перенесеними захворюваннями, негативним впливом чинників довкілля [2].
Висновок. Профілактика старіння — це зменшення або припинення негативного впливу зовнішньо-середовищних факторів (поліпшення екологічної ситуації, медичної та соціальної допомоги, зростання доходів населення) у поєднанні з докорінною зміною способу життя (раціональне харчування, відмова від паління та інших шкідливих звичок, активний руховий режим) є передумовами успішної профілактики прискореного старіння, подовження життя людини.
В профілактиці передчасного настання старості значне місце
відводиться режиму дня. Раціональна організація дня, правильне чергування праці та відпочинку — все це сприяє нормальному перебігу обмінних процесів в організмі і перешкоджає передчасному старінню.
Велике значення має характер виконуваної роботи. Важка багатогодинна фізична праця виснажує, спустошує людину і сприяє передчасному старінню. Шкідлива також і одноманітна сидяча робота, що сприяє
виникненню порушень обміну та деяких захворювань (серцево-судинної
системи, опорно-рухового апарату та ін). На виробництвах і в установах,
пов'язаних з одноманітною сидячою або роботою стоячи, та з обмеженням рухів, з метою профілактики зазначених змін вводять фізкультпаузи
(на 5-10 хв. кожні 2-2,5 години).
Загальновідомо стимулююча властивість праці на життєдіяльність
людини. Неодноразово спостерігалося, як літня людина після виходу на
пенсію, відірвана від звичної праці, особливо творчої, змінивши устрій,
який склався протягом багатьох років , звичний уклад життя (життєвий
стереотип), не може пристосуватися до нових умов, починає болісно
відчувати свою «непотрібність», перестає слідкувати за собою, швидко
змінюється і зовні, старіє, більш схильна до захворювань. З іншого боку,
люди, захоплені своєю працею, нерідко в 70-80 і більше років зберігають
свою працездатність, знаходячи в праці стимул до життя і творчості [ 4 ].
Підключення осіб пенсійного віку до суспільної корисної праці є
одним з дієвих засобів профілактики передчасного старіння. Активну
участь осіб пенсійного віку у громадському житті країни, крім своєї суспільної значимості, має і велике значення як важливий стимулятор життєвого тонусу — одного із засобів профілактики передчасного старіння. У
різних містах діють заклади, що пропонують безкоштовне навчання для
людей поважного віку, відкриваються Центри дозвілля для літніх людей,
що пропонують участь у гуртках, навчання цифровій грамотності та спіл17

кування. Як повідомляє Міністерство соціальної політики, у країні діють
понад 300 Університетів третього віку [ 3 ].
В режимі дня людини обов'язково повинно відводитися 1-3 години
для перебування на свіжому повітрі. У більш молодому віці цей час має
використовуватися для занять спортом і фізкультурою, в більш літньому
— слід приділити увагу прогулянкам на свіжому повітрі, заняттям
фізкультурою і лікувальною гімнастикою.
Велику увагу слід приділити нічному відпочинку. Тривалість нічного сну повинна складати 7-8 годин. Покращують сон — прогулянки на ніч
(40-60 хвилин). В профілактиці передчасного настання старості велика
увага приділяється раціональному харчуванню. Не рекомендується переїдання, добовий раціон їжі повинен обмежуватися 2200-2500 кал, звичайно з індивідуальними варіаціями, в залежності від ваги тіла та виконуваної роботи. Бажаний 3-4-разовий прийом їжі, причому основна кількість їжі повинно прийматися в першу половину дня. Дієта повинна бути
переважно молочно-рослинною, однак слід включати рибні та м'ясні
страви, вміст кухонної солі необхідно обмежити. Оскільки більшість осіб
не доживає до глибокої старості і гине від різних захворювань, заходи
боротьби за збільшення тривалості життя включають в себе заходи
профілактики та боротьби з захворюваністю [ 4 ].
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Беручи до уваги надзвичайну складність механізмів, що лежать в
основі процесу старіння, розвиток антивікових втручань видається складним завданням. Однак в цій царині досліджень за останні роки досягнуто значний прогрес. Спроби подовження тривалості життя останнім часом
зосереджені на уповільненні основних біологічних процесів старіння,
таких як клітинне старіння, мітохондріальна дисфункція, пов'язане з
віком зниження стійкості до стресу, порушення протеостазиса, погіршення функції стовбурових клітин, а також запалення та окислювальний
стрес. В даний час ведеться дослідження геропротекторного потенціалу
ряду фармакологічних агентів, орієнтованих на основні шляхи старіння,
зокрема, антиоксидантів, миметиків обмеження калорій, індукторів аутофагії і т.і. Застосування цих сполук у клінічній практиці може призвести
до суттєвого подовження здорового періоду життя людини.
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ЦИФРОВА МАМОГРАФІЯ ЯК МЕТОД РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ
РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Васько Л.М., Сліпуха Б.Л., Васько М.Ю.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Рак молочної залози є однією з найбільш актуальних проблем сучасної охорони здоров'я, що пов'язано зі значним зростанням захворюваності на дану патологію в усьому світі. В структурі онкологічної захворюваності жіночого населення рак молочної залози складає більш, ніж
26%. При цьому рак молочної залози є першою причиною смерті жінок
35-54 років (досягає 20%), а після 50 років — другою причиною смерті
після серцево-судинних захворювань [1].
Тому важливим є запровадження системи скринінгу раку молочних
залоз, що являє собою профілактичне обстеження явно здорових жінок з
метою виявлення захворювання на ранніх стадіях. В наш час існує багато
методів отримання зображення молочних залоз. Але лідируюче місце
займає мамографія, зокрема цифрова, яка на сьогоднішній день є «золотим стандартом» діагностики захворювань молочних залоз.
Метою мамографії є зниження смертності жінок шляхом виявлення
ранніх стадій раку молочної залози, що значно збільшує шанси на своєчасне і більш ефективне лікування, включно з органозберігаючими операціями. За даними вітчизняних та іноземних дослідників, при виявленні
захворювання на ранніх стадіях ефективність лікування збільшується до
90% [2, 3].
Слід відмітити, що середні розміри пухлини молочної залози, коли
вона стає доступна для пальпації при клінічному огляді складають 2,5см.
А висока роздільна здатність мамографії дозволяє візуалізувати пухлини
менше 10мм та мікрокальцинати 0,1мм (неінвазивний рак), тому захворювання можна виявити за три-чотири роки до того, як жінка сама виявить перші симптоми хвороби [3,4].
Вперше, в клінічних умовах, мамографію почали затосовувати ще
в 1929 році. Але систематичним і масовим цей вид досліджень став тільки
в шістдесятих роках. А досягненням сучасної променевої діагностики
стало впровадження в мамографію цифрових технологій, що дозволило
істотно знизити опромінення на пацієнток. Так, за даними American
Journal опромінення, отримане при цифровій мамографії на 22% менше,
ніж при проведенні звичайної (плівкової) мамографії. Даний вид обстеження виключає потрапляння рентгенівського випромінювання на інші
органи і частини тіла жінки. А висока чутливість і спеціальне програмне
забезпечення дозволяють побачити на одному діагностичному знімку
зображення майже всіх тканин різної щільності. Зображення зберігається
на комп’ютері, де його можна покращити, збільшити, керувати ним при
подальшому вивченні (постпроцесінгова обробка), що істотно полегшує
роботу лікаря-рентгенолога при читанні цифрової інформації.
В м. Полтаві цифровий мамограф останнього покоління Mammomat 3000 Nova фірми Simens встановлено в медичному лікувальнодіагностичному центрі «Медіон», де з 2014 по 2016 рік проведено 1897
досліджень, із них 198 випадків раку молочних залоз та 732 — доброякісних утворень. Під час мамографії застосовується компресія молочної
залози, щоб товщина тканин залози була однаковою в усіх зонах. Для
виключення неприємних відчуттів проводити дослідження слід в першу
половину циклу: з 5-6 по 10-14 день.
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Крім цього, на стан молочних залоз впливають різні за хімічною
структурою і біологічною дією гормони: яєчників, кори надниркових
залоз, гормони гіпофіза, щитоподібної і підшлункової залоз, а також інші
біологічно активні сполуки. Тому виділено фактори, що збільшують ймовірність розвитку раку молочних залоз. Ризик збільшується у жінок з
раннім менархе, пізньою менопаузою, доброякісними проліферативними
ураженнями, при використанні замісної гормональної терапії. Підвищується ризик виникнення захворювання з віком, у жінок, що зловживають
алкоголем, їжею з високим вмістом жирів і ведуть малорухливий спосіб
життя, у разі наявності пухлинних захворювань молочних залоз або органів малого таза у родичів. Таким жінкам (групи ризику) відповідно до
сучасних рекомендацій Європейського товариства радіології (ESR) та
Американського коледжу радіології (ACR) мамографічне обстеження слід
проводити щорічно, з обов'язковим порівнянням з даними попереднього
дослідження.
Таким чином, цифрова мамографія при діагностиці раку молочної
залози є одним з найбільш високоінформативних, ефективних і достовірних методів дослідження, що дозволяє виявляти захворювання на ранніх
стадіях покращуючи якість лікування та значно знижуючи рівень смертності жінок з цією патологією.
Література
1.
2.
3.
4.

Семиглазов В.Ф. Скрининг рака молочной железы / В.Ф.Семиглазов,
В.В.Семиглазов // Практическая онкология. — 2010. — Т. 11,№ 2. — С.
38-40.
Фишер У. Лучевая диагностика. Заболевания молочных желез. / У. Фишер, Ф. Баум, С. Люфтнер-Нагель. — Пер. с англ. — М.: «МЕДпрессинформ», 2009. — 255с.
Дьолог М.И. Маммография. Общие понятия. / М.И. Дьолог // Радіологічний
вісник. — 2011. — №3(40). — С. 33-45.
Комарова Л.Е. Скрининговая маммография рака молочной железы. За и
против? / Л.Е. Комарова // Сибирский онкологический журнал. — 2008. —
№2. — С. 9-13.

ІПОТЕРАПІЯ — ВЕРХИ ДО ЗДОРОВ’Я
Гончаренко А. В.,Закалюжний В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Іпотерапія (від грецького слова «гіппос» — кінь) — метод лікування, заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем,
адаптованим до можливостей хворого в опануванні верхової їзди[2].
Іпотерапія є оздоровчою програмою, яка користується особливою популярністю у реабілітаційній світовій практиці. Її унікальність полягає у
фізичному, психологічному та емоційно позитивному впливі на пацієнтів,
захворювання яких носять неврологічні, психічні, фізичні та інші серйозні порушення.
Про те, як лікують коні, раніше письмово згадувалося в часи Древньої Греції античним лікарем Гіппократом, який стверджував, що безпосередній контакт з цими тваринами допомагає хворим людям набагато
швидше і результативніше йти на одужання. На його думку, верхова їзда
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звільняла хворих від темних думок і викликала світлі, веселі і позитивні
емоції. Іпотерапію, як метод лікування, почали активно застосовувати ще
на початку 18-го століття. Адже спілкування з кіньми допомагає досягти
фізичної та психологічної гармонії, а верхова їзда розвиває координацію,
покращує фізичну форму, не кажучи вже про її дивну здатність виліковувати безліч захворювань.
Також, про лікування кіньми відмічено багато фактів чудесного
зцілення. Одне з найвідоміших сталося із спортсменкою Данією Ліз Харел, яку вразила страшна хворобу — поліомієліт. Дівчина на протязі
декількох років боролася з ослаблими руками і паралізованими ногами, а
через дев’ять років стала одним з призерів з кінних змагань на
Олімпійських іграх у Гельсінкі[4].
«Кінна» терапія працює за двома основними напрямками — психологія і фізіологія. З точки зору психології, контакт з конем дарує людині безліч позитивних емоцій, допомагає розслабитися. Для хворих дітей ,
цей фактор є дуже важливим, так як така дружба виключає властиві
людському соціуму конкуренцію і недоброзичливість, а передбачає щиру
любов і прихильність. Також, для більшості людей страждаючих захворюваннями, що входять до переліку показань до іпотерапії, важливим є
те, що при спілкуванні з конем не потрібно в буквальному сенсі говорити. Для даного спілкування набагато важливіше використовувати мову
жестів. Кінь сприймає образ людини, реагує на його рухи, інтонації, запах і навіть температуру тіла. Часто саме з цієї причини коня служить
посередником у спілкуванні з особливо тяжко хворими пацієнтами. Як не
парадоксально, але часом тварина набагато краще розуміє людину, ніж
сама людина[3].
Другий напрямок іпотерапії (фізіологія) передбачає безпосередній
контакт з конем. Комплекс вправ включає сидіння на коні і безпосередньо верхову їзду. На думку лікарів, ефективність застосування іпотерапії
при лікуванні захворювань досягається за рахунок того, що:
 Температура тіла коня перевищує людську на 1,5-2 градуси.
Тому при безпосередньому контакті з конем відбувається прогрівання м’язів і суглобів ніг і тазу;
 Заняття верховою їздою розвивають координацію. Щоб пристосуватися до рухів тіла коня, необхідно координувати рух
тіла в цілому і кожної кінцівки окремо. Завдяки цьому
досягається необхідний рівень природної концентрації;
 Їзда на коні привчає людину до самостійності, покращуються її
адаптивні функції до оточуючих дратівливих чинників і світу в
цілому;
 Пацієнт деколи не знає, що проходить курс лікування. У такому
випадку в людини не виникає підсвідомого опору, що робить
іпотерапію більш ефективною, ніж стаціонарне лікування;
 Курс і тривалість проведення іпотерапії залежить від поставленого діагнозу, а також свідчень і цілей. Але зазвичай спілкування з кіньми становить довгий період і продовжується навіть
після досягнення результату, адже для більшості пацієнтів ці
миролюбні створіння назавжди залишаються найкращими друзями[2].
У процесі верхової їзди в роботу включаються всі основні групи
м’язів тіла. Це відбувається на рефлекторному рівні, оскільки дитинавершник, рухаючись разом з конем, інстинктивно прагне зберегти рівно21

вагу, аби не впасти, тим самим спонукаючи до активної роботи як здорові, так і уражені м’язи, не помічаючи цього[1]. Механізм дії іпотерапії на
організм людини такий самий, що й будь-якої іншої форми лікувальної
фізкультури — під впливом фізичних вправ посилюються функції вегетативних систем.
Іпотерапія корисна не тільки людям, що страждають певними захворюваннями, але і тим, хто просто хоче врівноважити свій емоційний
стан або поліпшити фізичну форму. А до базових показників для застосування іпотерапії відносять:
 Дитячий церебральний параліч;
 Аутизм і інші психічні захворювання;
 Затримка в розвитку;
 Синдром Дауна;
 Реабілітацію після інсульту (та інші форми порушення мозкового кровообігу);
 Захворювання кісток і суглобів, у тому числі сколіоз;
 Різноманітні форми паралічу;
 Больові синдроми;
 Травми мозку;
 Урологію та гінекологію (у тому числі лікування безпліддя);
 Відновлення після травм;
 Захворювання нервової системи (у тому числі безсоння, депресії, наслідки стресу).
Кінні прогулянки є однією з додаткових відновлювальних методик
іпотерапії, активно застосовуються при реабілітації хворих, які перенесли
інфаркт або інсульт. Застосування іпотерапії в цей період сприяє відновленню м’язового тонусу, рівноваги, координації рухів і позитивного психоемоційного стану.
Іпотерапія може застосовуватися не тільки при показаних для неї
захворюваннях, але і допоможе чудово впоратися з надмірною вагою і
навіть целюлітом. Для цього лікувальна верхова їзда для боротьби з
ожирінням і целюлітом складається з спеціально розроблених різнопланових вправ, що дозволяють поліпшити кровообіг, тренувати мускулатуру і зміцнити м’язи. Крім цього, користь іпотерапії полягає в тому, що
м’язи коні при їзді передають наїзникові певні коливання, які створюють
глибокий, інтенсивний і щадний ефект масажу з прогріванням[3].
Як стверджують фахівці, кінь лікує не тільки тіло, але й душу. Сильні, красиві, розумні, ласкаві, довірливі — вони дарують справжню ніжність людині, яка їх любить. Часто конярі стверджують, що чотириногий
улюбленець розуміє їх без слів. Кінь не засудить, не засміє, не видасть.
Він зрозуміє, зловить руку м’якими губами, подивиться співчутливо — і
проблем як не бувало. Додайте до цього задоволення від верхової прогулянки, від запаху трав, вітру в обличчя, захоплення від швидкого пересування — і про стреси можна забути. Позитивний психологічний вплив
коня на людину доведено медиками. Вони стверджують, що це такі фактори, як почуття панування над сильнішою живою істотою, відчуття швидкості польоту, яке передається наїзникові від коня, біоенергетичне поле
великої тварини, що знаходиться в гармонії з господарем[4].
А от справжні шанувальники коней пояснюють все набагато простіше: кінь вміє любити і своєю любов’ю лікує душу господаря чи друга.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ
Горчаков В.Ю.
НТУУ «КПИ», Киев

Валеология как наука возникла в конце 80-х годов ХХ столетия. К
этому времени в обществе созрела необходимость к появлению чего-то
альтернативного существующей в то время медицине, тем более, что со
средины 80х в прессе стали появляться статьи об экстрасенсах, целителях и т.п. специалистах, которые могли излечить от любой болезни за
короткий промежуток времени.
Появление книг И.И. Брехмана «Валеология — наука о здоровье»
с одной стороны усилило этот ажиотаж, а с другой заставило специалистов искать путь становления науке о здоровье здорового человека.
Поскольку валеология возникла стихийно, в рядах не специалистов, то естественно и первые «откровения» новоиспеченных валеологов
носили далеко не научный характер. В обращение вошли фитотерапия,
другие разделы нетрадиционной и народной медицины, магия, гадание,
колдовство, медитации всех типов и т.п.
В более позднее время возникла некая база, которую стали использовать дипломированные валеологи. Эта база использовала методы
диагностики и влияние на человека, выработанные ранее в физической
культуре, профилактической медицине, той же народной медицине,
психологии и т.п. Весь этот конгломерат и должен был стать собственной
научно-методической базой.
Кроме того, отсутствовала концепция развития научного направления «валеология»; отсутствовала теоретическая база, которая бы
помогла контролировать здоровье здорового человека в различные возрастные периоды и в разных ситуациях.
Правда, появились некоторые методические сборники, например «
Методическое пособие по валеологическим аспектам диагностики здоровья под редакцией доктора биологических наук, профессора М.С. Гончаренко. Появились сборники различных методик контроля состояния здоровья, основанные на разработанных пробах для спортсменов и т.п.,
например, Барбараш Н.А., Шапошникова В.И. «Оцените свое здоровье
сами. 70 тестов для экспресс-оценке здоровья».
В 2007 году появилась монография М.С. Гончаренко «Валеологические аспекты духовности», проливающая свет на человека как нечто
большее, чем просто физическое тело.
Однако, этого было недостаточно, поэтому постепенно работы, которые публиковались в области валеологии отходили в раздел педагоги-
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ки. Этот раздел (дисциплина) давала представление о том, как рассказывать школьникам о здоровом способе жизни.
Параллельно развивалось направление Безопасность Жизни Деятельности (БЖД). Свой вклад в его создание внесли люди, которые
очень далеки от проблем здоровья, основой их деятельности была техника безопасности и службы чрезвычайных ситуаций. Одновременно с
техническими проблемами предупреждения потерю здоровья при различных опасных ситуациях БЖД пыталась давать советы и в области
валеологии. Возникла внутренняя конкуренция за часы в учебных программах школ и вузов.
Таким образом, создался комплекс противоречий между целым
рядом различных направлений. Валеологи стремились получить свою
часть территории в планах учебных заведений, а все остальные отстаивали уже давно отвоеванные ими собственные «территории».
К сожалению, весь период становления валеологии пришелся на
время смут и развала экономики многих стран, в том числе и Украины.
Экономические
неурядицы
не
позволили
создать
научноисследовательские группы, лаборатории и центры, которые бы занимались развитием научных подходов в решении проблем здоровья здорового человека.
В результате случилось то, что случилось: специальность «валеолог» прекратила свое существование.
И все же. Работа со здоровыми людьми, коррекция их состояния,
предотвращение развития различной патологии, развитие личных способностей человека, умение построить нормальные отношения в коллективе и семье остались не решенными и без валеологии, для которой они
должны быть предметом исследований, так и останутся не решенными. В
качестве примера могу привести случаи с внезапной смертью здоровых
детей на уроках физкультуры, или при других видах нагрузки; нарастающее количество разводов; увеличение количество психических расстройств во всех возрастных группах и многое другое.
Практическая валеология может помочь в решении всех выше перечисленных проблем, а заодно и создать научную базу, которая и будет
помогать развивать валеологию
Требования к методам валеологии:
Простота в реализации;
Научная обоснованность выбранных методов;
Поддержка со стороны производителей соответствующего оборудования и средств коррекции здоровья.
Ближе всего к поставленным требования находится метод радиоэстезии. С точки зрения практического использования метод выдержал
испытания веками. Впервые человек с лозой был изображен на скале в
виде рисунка 10-15 тыс лет назад. Метод, как лозоходство широко применялся в средние века и доказал свою практическую ценность при
поиске воды и ряда полезных ископаемых. История метода хорошо описана в различных источниках. В ХХ веке метод использовался с 20х годов практически до конца столетия. Большей частью метод изучался в
различных военных лабораториях. Существует обширная научно экспериментальная база, доказывающая возможность использования этого
метода в различных сферах человеческой деятельности, которые не
могут конкурировать между собой.
С 2004 года в России стали закрывать работы по многим програм24

мам, изучающим психические возможности человека, в том числе и радиоэстезию. Не малую роль в этом сыграла комиссия по борьбе со лженаукой. Как показано конкретным исследованием В.А.Жигалова «Уничтожение торсионных исследований в России»). В основе деятельности
комиссии заложены личностные претензии и амбиции некоторых ученых
к наиболее передовым исследованиям, на которые государство начало
выделять дополнительные средства, миную академические учреждения.
Более подробно о работе комиссии следует читать в приведенной выше
работе. Кроме указанной работы есть интересное открытое письмо академика Н.П. Бехтеревой, которое подтверждает не этическое поведение
членов комиссии по отношению к ученым, чья деятельность не может
быть оценена с точки зрения их специальности. Так, физики взялись
критиковать исследования в области нейрофизиологии, которая проводила академик Бехтерева. Причем перед публикацией результатов ее
работы, они были прорецензированы рядом специалистов в области
нейробиологии.
Деятельность комиссии по борьбе со лженаукой — ничто иное, как
возрождение лысинковщины и сталинизма в науке.
Таким образом, нужно говорить о том, что в области валеологии
следует искать новые методы работы, не оглядываясь на людей, мало
разбирающихся в проблеме.
Предложенный метод радиоэстезии прост в обращении, что делает
его доступным для любого человека. В тоже время, для объяснения
принципа работы метода радиоэстезии следует привлекать знания из
области физиологии (теория И.П. Павлова об условных рефлексах);
результаты доктора биологических наук Ю. Холодова (возможность выработки у человека условного рефлекса на сверхслабые раздражители;
теорию Дуброва В.Н. (доктор психологических наук) и Пушкина А.П.
(доктор биологических наук, профессор) о неспецифической рецепции,
которая была развита доктором физических наук Бобровым А.В. («Современые проблемы изучения и сохранения биосферы»). Быть знакомым
с учением о флуктационных процессах Джорджио Пиккарди; познакомиться с работами Карла Прибрайма и Дэвида Бома и рядом других исследований, как в области физиологии, психологии, так и физики.
Таким образом, метод радиоэстезии который так прост в обращении, хорошо подтвержден научными теориями из различных областей
знаний и может считаться вполне достойным внимания современных
ученых.
Кроме того, существует целый ряд простых задач, которые убедят
любого желающего в эффективности и работоспособности метода.
Метод радиоэстезии позволяет проводить экспресс анализ состояния здоровья любого человека, выявлять состояния при которых стоит
немедленно прекратить физические или психологические нагрузки на
человека и срочно обращаться к врачу. Именно такой метод позволит
избежать много нелепых смертей, как смерть детей на уроках физкультуры, так и многих взрослых, вполне работоспособных людей.
На основе работы метода радиоэстезии разработан ряд приборов,
который вместе с этим методом позволяют регулировать информационный обмен в организме человека. А это уже средство коррекция здоровья, т.е. тот метод, который крайне необходима современной валеологии.
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РОЛЬ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ПРОФІЛАКТИЦІ
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Купновицька І.Г1., Губіна Н.В. 1, Белегай Р.І. 1, Фітковська І.П. 1, Клименко В.І.
1, Соломчак А.О.2, Джанджала Ю.О. 2, Ізбенко Т.С.3
1.
ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" Україна
2Обласний клінічний кардіологічний диспансер
3
Центральна міська клінічна лікарня м. Івано-Франківська

Неінфекційні хвороби, лідерами серед яких є серцево-судинні, онкологічні, хронічні респіраторні хвороби та цукровий діабет, сьогодні
створюють загрозу для соціально-економічного добробуту у всьому світі.
Серцево-судинна патологія тісно пов'язана зі способом життя, зокрема з
курінням, неправильним харчуванням, низькою фізичною активністю, а
також психоемоційним стресом. За даними ВООЗ, більше 3/4 всієї смертності від серцево-судинних захворювань (ССЗ) попередити за допомогою
відповідних змін способу життя [5].
Досвід розвинутих країн світу свідчить, що найбільшу ефективність зниження серцево-судинної смертності здійснють профілактичні
міроприємства на популяційному рівні і вторинна профілактика. Стратегічним завданням охорони здоров'я України є покращення здоров'я, зниження смертності та збільшення тривалості життя. Наявність ожиріння
підвищує смертність на 1%, цукрового діабету (ЦД) — на 5%. Популяційне зниження артеріального тиску (АТ) знижує смертність на 15%, відмова від куріння — на 8%, зниження рівня загального холестерину (ХС) в
крові за рахунок дієти — на 41% [3].
Зміна та корекція поведінки.
Лікарі та інші медичні фахівці,
які працюють у первинній та амбулаторній ланках системи охорони здоров’я, займають унікальну позицію і мають змогу зробити суттєвий внесок у покращання профілактики та лікування ССЗ. Дружня та позитивна
співпраця лікаря і пацієнта є потужним засобом збільшення опірності
пацієнта до стресу і хвороби, а також його прихильності до рекомендованих змін способу життя й режиму лікування. Тютюнопаління. Існує
величезна кількість даних щодо шкідливого впливу куріння на здоров’я.
Ступінь такого впливу залежить від кількості щоденно вживаного тютюну, а також від тривалості цієї звички. Ефекти куріння стосовно ССЗ перебувають у синергічній взаємодії з іншими факторами ризику (ФР) —
віком, статтю, артеріальною гіпертензією (АГ) і ЦД. Пасивне куріння
також підвищує ризик розвитку ІХС та інших залежних від нього захворювань [2]. Широко відомо про позитивні наслідки відмови від цієї шкідливої звички, до якої слід заохочувати всіх курців. Причому припинення
куріння виявляє свій позитивний вплив на людей будь-якого віку. Цей
захід є комплексним і складним процесом, тому що ця звичка формується
як на фармакологічному, так і на психологічному рівні. Раціональне
харчування. Усім необхідно радити включати до раціону продукти, споживання яких не пов’язано з підвищенням ризику ССЗ. Нижченаведені
загальні рекомендації слід застосовувати з урахуванням національних
культурних традицій: 1.Різноманітність їжі. 2. Енергетична цінність раціону підбирається таким чином, щоб уникнути ожиріння.
3. Заохочення до споживання фруктів, овочів, круп із цілого зерна, риби, нежирного м’яса, дієтичних продуктів з низьким умістом жирів.
4. Заміна насичених жирів вищенаведеними продуктами, а також
моно- і поліненасиченими жирами (в овочах і морських продуктах) з
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метою зменшення загального вмісту жирів нижче 30% енергетичної цінності раціону, причому на насичені жири має припадати не більше третини.
5. У разі АГ — обмеження споживання солі за рахунок уникання
досолювання їжі чи вибору свіжих або заморожених несолоних продуктів. Значна частина напівфабрикатів або готових продуктів уже містять
сіль у більш ніж достатній кількості.
Жирні кислоти (ЖК) регулюють
гомеостаз ХС і концентрацію ліпопротеїнів у крові, а також через різноманітні механізми впливають на інші чинники, такі як АТ, стан системи
гемостазу і маса тіла. Існує сильна пряма залежність між споживанням
насичених жирів, рівнем ХС у крові та частотою ССЗ. Разом із тим ЖК
типу ω-3 чинять захисний вплив щодо розвитку фатальних подій у пацієнтів з попереднім інфарктом міокарда (ІМ) [1]. Уживання натрію, особливо у формі натрію хлориду, впливає на АТ і, отже, на ризик АГ, інсульту,
ІХС та серцевої недостатності (СН). Окрім мікро- і макронутрієнтів, деякі
види їжі, зокрема фрукти, овочі, збагачені мононенасиченими ЖК олії
(наприклад, оливкова) та дієтичні продукти з низьким умістом жирів,
пов’язують зі зниженням частоти кардіоваскулярних подій. Збільшена
маса тіла і ожиріння. З упровадженням високих стандартів життя смертність унаслідок ССЗ почала зростати. Це зумовило подальше обмеження
впливу головних ФР (рівнів ХС у крові, високого АТ), що разом із оптимізацією лікування привело до поступового зниження кардіоваскулярної
смертності. Винятками стали маса тіла та захворюваність на ЦД, рівень
яких зростає на тлі зниження рівнів інших ФР. Ожиріння наразі є всесвітньою епідемією, яка уражає як дітей, так і дорослих. Поступове зниження маси тіла у пацієнтів з ожирінням може покращити їхній стан або й
запобігти розвитку пов’язаних з ожирінням ФР ІХС. Наприклад, зниження
АТ має місце навіть до того, як буде досягнуто цільової маси тіла [6].
Корекція харчування та поведінки. Для лікування ожиріння
запропоновано досить багато різноманітних дієт і моделей поведінки.
Окремі дієти різняться між собою загальною енергоємністю, вмістом макронутрієнтів (білків, вуглеводів і жирів) та глікемічним індексом. Дієта з
низьким умістом жирів є стандартною для зниження маси тіла і справляє
відчутний вплив на концентрацію ХС ЛПНЩ. Загальне споживання жиру
необхідно утримувати на рівні 25-35% енергетичної цінності раціону.
Обмеження вживання насичених жирів є одним із головних завдань,
зважаючи на ефективність цього заходу стосовно ліпопротеїнового профілю. Частка насичених жирів і транс-ізомерів ЖК у раціоні має становити менше 7%. Дієта з низьким умістом вуглеводів нині досить популярна,
оскільки сприяє значному зменшенню маси тіла за відносно короткий
термін, а також добре впливає на концентрацію тригліцеридів і ХС ЛПВЩ
у крові. Алкоголь є основним джерелом калорій у раціоні, а обмеження
його вживання може бути важливим заходом щодо контролю маси тіла
[4].
Швейцарці о основних складових здорового способу життя —
фізичних вправ, здорового харчування, обмеження споживання алкоголю і відмови від куріння додали повноцінний сон. Щоб включити в свій
список захисних факторів ще один, необхідно лягати спати до 23 годин і
відпочивати не менше 7 годин на добу. До таких висновків після 12 років
моніторингу факторів ризику для хронічних захворювань за проектом
MORGEN в Нідерландах прийшли європейські медики. Спостереження
велися за здоровими 6672 чоловіками і 7967 жінками у віці 20-65 років.
Підраховували ризик виникнення серцево-судинних захворювань (ССЗ)
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залежно від способу життя по 5 факторам здоров'я. Виявилося, що дотримання чотирьох здорових правил скорочує ризик ССЗ на 57%, а якщо
приєднати здоровий сон, то ризик зменшувався відповідно на 65% [7].
Отже, сьогодні ідентифікація чинників ризику є одним з найважливіших завдань профілактичної медицини, що дозволяє найбільш адекватно оцінити загрозу розвитку патологічних станів. Дотримуючись хоча
б одного з правил здорового способу життя, людина захищає себе від
ризику ССЗ. Отже, вести здоровий спосіб життя набагато дешевше і вигідніше, ніж лікуватися.
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САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ТА ЕКОЛОГО-ОЗДОРОВЧІ
ВЛАСТИВОСТІ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПОЛТАВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ
ПОЛІКЛІНІКИ № 3
Дерев’янко Т.В., Величко Р.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Значну роль в оздоровлені атмосферного басейну шляхом мінімізації концентрації в повітрі пилу і токсикантів, хвороботворних мікроорганізмів, зменшення сили звукових хвиль, регулювання вітро-пилових та
вітро-газових потоків, формування комфортного мікроклімату відіграють
зелені насадження. Вони створюють оптимальні умови проживання людини в житлових і громадських місцях, забезпечують раціональний відпочинок і відновлення сил, сприятливо впливають на її організм, фізичне
і психічне здоров’я. Гігієнічні вимоги до озеленення населених пунктів
передбачають багатофункціональне значення деревних і чагарникових
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насаджень, норми озеленення, розташування і розміри зелених ділянок
залежно від призначення, планування та благоустрою озеленених територій [2]. Вагому роль у поліпшенні санітарно-гігієнічних та екологовалеологічних умов здійснюють зелені зони на територіях лікувальнопрофілактичних закладів, надаючи структурно-архітектурним компонентам їх земельної ділянки мальовничості, а в людини викликаючи почуття
естетичної насолоди тощо.
Згідно вимог (Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення») [3], процес створення оптимальних гігієнічних умов у лікувально-профілактичних закладах, у значній
мірі, також визначається особливостями планування й забудови земельної ділянки, упорядкуванням зеленої зони та внутрішнім плануванням
будинків, їх санітарно-технічним благоустроєм тощо. Крім комплексних
лікувальних технологій для повного одужання, також необхідне достатнє
озеленення території для прогулянок на свіжому повітрі, що гармонізує
повний соматичний і психічний комфорт [1].
У 2016 році нами було проведено комплексні дослідження зелених
насаджень на території Полтавської дитячої поліклініки № 3, яка розташована по вул. Юрченка, 1 і введена в експлуатацію у 2009 році. Зокрема, було встановлено видовий склад дендрофлори та з’ясовано
еколого-валеологічні функції рослин у поліпшенні екологічного стану та
гігієнічних вимог території. Це, є актуальним питанням, оскільки лікувально-оздоровчий заклад постійно обслуговує понад 17 тис. дітей та підлітків, що певною мірою призводить до поширення та локалізації хвороботворних мікроорганізмів не лише в межах поліклініки, а також в її околицях (розташована в житловому масиві та неподалік від школи № 11).
Відмічено, що на території поліклініки гармонійно поєднані деревні
насадження
із
квітковою
системою,
забудовами,
встановленим
пам’ятником Героям-авіаторам та дитячим майданчиком. Тому під час
відвідування даного лікувально-профілактичного закладу діти, зазвичай,
завжди затримуються на ігровій площадці, лавочках для відпочинку чи
під час годівлі голубів біля героїчного пам’ятника.
Зелені насадження діють як психофізичний фактор впливу на дитячий організм, оскільки при відвідуванні поліклініки у багатьох дітей
спостерігається прояв емоцій від пригніченого стану до яскраво вираженої дипресії, що проявляється через плач та істерику. Зокрема, вони
діють як заспокійливий засіб, знімають стрес у дітей. Це, в першу чергу,
пов’язано із сприйняттям кольорової гами рослин. Адже, саме переважаючий у весняно-літній і частково у зимовий період (домінують хвойні
рослини) зелений колір (болезаспокійливий, гіпнотичний) впливає на
нервову систему, знімаючи дратівливість, безсоння, втому, знижує
кров’яний тиск і піднімає тонус, а жовтогарячий — в осінній — стимулює
почуття й прискорює пульсацію крові, не впливаючи при цьому на
кров’яний тиск, має сильну стимулюючу дію, створює почуття благополуччя й веселощів. Крім того, гра на дитячому майданчику також додатково відволікає від негативних думок і стресових ситуацій.
До санітарно-гігієнічних властивостей рослин віднесено їх здатність виділяти особливі фітонциди, які вбивають хвороботворні бактерії
або затримують їх розвиток. Ці властивості набувають особливу цінність
на досліджуваній території, повітря якої містить набагато більше та різноманітніше за видовим складом інфекційних мікроорганізмів. Маючи
бактерицидну здатність, леткі виділення рослин вбивають туберкульозну
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паличку, білий і золотистий стафілокок, гемолітичний стрептокок та інші.
Високі фітонцидні властивості мають сосна звичайна, ялина звичайна та
колюча, горобина звичайна, ялівець звичайний та козацький, робінія
псевдоакація, гіркокаштан звичайний, береза повисла та інші. Максимальну антибактеріальну активність більшість рослин виявляють в літній
період.
Так як, територія дитячої поліклініки розташована неподалік автошляху, а з південної її сторони проводяться будівельні роботи, тому
відмічено підвищений рівень шуму. Боротьба з шумом в містах — гостра
гігієнічна проблема. Шум не тільки травмує, але і пригнічує психіку, негативно впливає на здоров’я, знижуючи фізичні та розумові здібності
людини. Дослідження показали, що характер порушень функцій людського організму, що викликається шумом, ідентичний порушень при дії на
нього деяких отруйних препаратів. З цієї позиції, зелені насадження
виконують шумозахисну функцію, що значною мірою залежить від принципів озеленення. На досліджуваній території використано принцип групової посадки та багаторядних насаджень, які здатні знижувати рівень
шуму на 8-10 дБ [5, 6]. Різні породи рослин характеризується різною
здатністю захисту від шуму, зокрема хвойні породи краще регулюють
шумовий режим.
Велику роль відіграють зелені насадження в біологічному очищенні атмосферного повітря території. У процесі фотосинтезу вони щорічно
виділяють в атмосферу кисень, поглинаючи при цьому значну кількість
вуглекислоти. Як джерело кисню зелені насадження є водночас фільтром, який сприяє очищенню повітря від газо-, димо-, пилоподібних і
різних аерозольних домішок за рахунок активної роботи фотосинтезуючого апарату рослин [5, 6].
Крім того, ми переконалися, що крони деревних рослин є певним
захистом дитячого організму від перегрівання у спекотні дні. Адже, над
парковим насадженням виникають низхідні потоки повітря, тому що поверхня листків значно прохолодніша асфальтового покриття та заліза, а
присутній пил захоплюється спадними струмами повітря та осідає на
листках [4, 6]. Доцільно збільшити асортимент витких рослин біля лікувальних корпусів (зокрема з південної їх сторони). Цим можна запобігти
перегріву приміщень поліклініки.
Таким чином, при будівництві Полтавської дитячої поліклініки № 3
були враховані всі особливості лікувально-профілактичного закладу для
дітей. Зелена зона лікувально-профілактичного закладу відіграє важливу
роль у процесі створення оптимальних умов для дітей і підлітків. Це стосується не тільки очищення повітря від забруднюючих речовин і хвороботворних мікроорганізмів, але і зниження рівня шуму, вібрації, захисту
від вітрів тощо. Зелені насадження, в цілому, позитивно впливають на
нервову систему дітей, що благотворно впливає на життєдіяльність і
відпочинок.
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КАНІСТЕРАПІЯ: СОБАКИ-ТЕРАПЕВТИ ЛІКУЮТЬ ЛЮДЕЙ
Дуда А.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Каністерапія — один з видів лікування і реабілітації людини за допомогою звичайних або спеціально відібраних і навчених собак під наглядом кваліфікованих фахівців (також — відома, як лікувальна кінологія).
Каністерапія в цілому, як метод корекційного та розвиваючого
впливу має дуже глибоке історичне коріння. У первісному суспільстві,
віра у могутність тварини-тотема змушувала людей дотримуватися певних норм і правил, регулювала спілкування і була одним з джерел благополуччя і спокою. Священні амулети носили на тілі, як символ заступництва і успіху; ритуальні танці допомагали зняти злість, агресивність
після невдалого полювання або, навпаки, підзарядитися енергією; звернені до могутньої тварини заклинання і голосіння над хворою людиною
або жінкою, що народжує — все це частково прообрази анімалотерапевтечних прийомів.
Збереглися документи, які свідчать про те, що вже в 1792 році в
лікарні для душевнохворих у Йорку (Англія) собаки використовувалися
як частина терапевтичного процесу. Хворі спілкувалися з ними, доглядали за ними, і було відзначено позитивний вплив подібних методів на
поведінку людей і ефективність лікування. [1]
Протягом декількох століть в інших країнах Європи використовувався заспокійливий і розвиваючий ефект взаємодії з собаками пацієнтів
психіатричних клінік та притулків, після чого в США собаки стали використовуватися для психотерапевтичної допомоги в деяких подібних установах. За даними дослідження Animal Planet першим в історії каністерапії
є легендарний йоркширский тер'єр Smoky(Смокі). Смокі був зарахований
до складу 26-го розвідувального авіаполку 5-ї Армії ВПС США, пройшов
через Другу світову війну, заслужив 8 бойових нагород і отримав звання
капрала. Смокі працював у госпіталях як собака-терапевт протягом 12
років, під час і після Другої світової війни. Американські лікарі Червоного
хреста помітили, що в госпіталях, де собакам не забороняється гуляти по
території, поранені прагнули проводити з ними якомога більше часу.Після проведеного дослідження з'ясувалося, що і процес одужання в
таких установах йшов більш успішно.
Каністерапія як науковий метод починає набувати популярності з
другої половини ХХ століття. Родоначальником каністерапії є ньюйоркський лікар-психолог Борис Левінсон. Спілкування з тваринами
стало застосовуватися не тільки для зняття нервової напруги, а й для
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зцілення людей з дуже серйозними діагнозами. Б. Левінсон виявив, що
застосування каністерапії виправдано в роботі з нетовариськими, скутими, замкнутими дітьми, з дітьми, що страждають аутизмом, шизофренією.
Він прийшов до висновку, що спілкування з собакою в якості основного
компонента психотерапії може допомогти аутистам почати контактувати з
реальністю. [1]
Особливу значимість має каністерапія для категорії дітей з обмеженнями у розвитку, собака дає їм можливість не тільки знайти собі друга, але і справлятися зі своєю недостатністю. Собаки допомагають подолати самотність, знімають психо-емоційне напруження, дають позитивні
емоції, і багато, багато іншого.
Спілкування з собакою відіграє особливу роль в соціальнопсихологічному благополуччі дітей, воно дає необхідне емоційне «підживлення» і саме по собі є гарною психотерапією. Особливо воно необхідне
дітям, які нерідко страждають від самотності у власних сім'ях, а також
дітям з неблагополучних сімей.
Собаки незамінні при роботі з дітьми, які страждають на аутизм.
Вони надзвичайно впливають на поведінку таких дітей. Присутність або
пасивнаучасть у терапії дружелюбно налаштованого собаки збігається з
помітним поліпшенням у поведінці дітей та зниженням таких проявів
аутизму, як занурення в себе.
Собак використовують для профілактики і лікування простудних
захворювань, захворювань серцево-судинної системи, при безсонні, при
алергії і астмі. Собаки діагностують напади епілепсії і можуть попередити
про настання епілептичного припадку за 20 хвилин. Собаки дуже дієві
для лікування нервового напруження, при розсіяності уваги. Особливо
ефективними вони є при почутті самотності, покинутості, в стані депресії.
Та одним з найбільш поширених напрямів використання каністерапії є
допомога хворим, що страждають на ДЦП і аутизм. [2]
На сьогоднішній день каністерапія широко розповсюджена в країнах західної Європи, Америки, подібний досвід є в Росії, Польщі, і все
частіше до даного методу звертаються і на Україні.
Згадайте, що ще Редьярд Кіплінг стверджував: «Купіть цуценя і ви
придбаєте найвідданішу любов на світі!» Чотирилапий друг здатний так
тонко нас розуміти, так точно уловлювати зміну в нашому настрої, так
безоглядно любити і довіряти — що цими своїми якостями робить нас
кращими, зцілює душу і тіло, вселяє силу і віру в себе.
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ПЕРСПЕКТИВНІ ПІДХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ МАСТОПАТІЙ ЗА
УЧАСТЮ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
Жепко В.П., Мартиненко Н.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична
стоматологічна академія» медичний коледж

За статистикою, сьогодні мастопатія є однією з найпоширеніших
жіночих патологій. Вона трапляється у 30-80% представниць слабкої
статі. Тому кожній жінці дуже важливо знати причини виникнення мастопатії і те, як від неї вберегтись. Адже така «неприємність» може стати
фоном для розвитку більш серйозних, у тому числі онкологічних, захворювань [1].
Виникнення мастопатії пов'язано в першу чергу з порушеннями
гормонального балансу. Молочна залоза чітко реагує на всі гормональні
коливання в організмі жінки. І якщо щось іде не так — наприклад, відбувається порушення менструального циклу, виникають сексуальні проблеми, робиться аборт — то дуже часто відображенням цих порушень
стає саме проблеми з молочною залозою. І найчастіше це — мастопатія.
Але одними гормонами та їх виробленням справа, на жаль, не обходиться. Адже до порушення гормонального балансу можуть призводити стреси на роботі, навчанні і вдома. А це не тільки гострий стрес, але ще й
хронічний — постійні переживання через невлаштованості сімейного
стану або незадоволеності своїм соціальним статусом, умовами проживання. Здоров'я молочної залози також тісно пов'язане зі станом органів
жіночої статевої сфери. Тому всі гінекологічні захворювання (запалення
придатків, міома матки, ерозія шийки матки і багато інших) впливають на
гормональний фон жінки, можуть підвищувати ймовірність розвитку мастопатії. Жінки, у яких коли-небудь були аборти, що не годували грудьми
або період грудного вигодовування був нетривалим (менше 6 місяців)
теж ризикують зіткнутися з проблемою мастопатії.
У зв’язку з зростанням числа хворих на мастопатію в останні роки
інтерес до цього захворювання збільшився, проведено і продовжують
проводитися безліч експериментальних і клінічних досліджень, запропоновано велику кількість різноманітних синтетичних і натуральних засобів
лікування, жодне з яких не є абсолютно надійним. Тому, це є причиною
відсутності загальноприйнятих стандартів лікування та профілактики
мастопатій [2].
Важливу роль відіграє комплекс медико-профілактичних заходів
за участю медичної сестри, на підставі якого можливе раннє активне
виявлення хворих та елімінація чинників ризику виникнення даного захворювання.
Медична сестра повинна велику увагу приділити первинній профілактиці мастопатій. Її метою є запобігти виникненню хвороби, звівши до
мінімуму вплив існуючих факторів ризику на індивідуальну пацієнтку.
Первинна профілактика мастопатій спрямована, насамперед, на
запобігання хворобі і, як наслідок, скорочення захворюваності.
Вторинну профілактику розглядають як сукупність заходів з припинення або послаблення патологічних процесів, які вже виникли у організмі. Головне в цьому випадку — запобігти розвитку ускладнень, важким та прогностично несприятливим формам захворювання.
Основна мета вторинної профілактики полягає в ранньому та
своєчасному виявленні новоутворення. Вторинна профілактика мастопатії
33

(скринінг) полягає в обстеженні з метою виявлення захворювання перш,
ніж з’являться перші клінічні симптоми захворювання.
Починаючи з 1970 року, у ряді країн проводиться програма скринінгу як доброякісних, так і злоякісних захворювань молочної залози ,
мета якої полягає в ранньому виявленні пухлини.
Для підвищення ефективності зусиль в боротьбі проти мастопатій
необхідне проведення низки заходів.
Вельми важливою задачею є систематичне розповсюдження правильних знань про ознаки пухлинних і передпухлинних захворювань
молочної залози і про значення нормалізації функції статевих органів і
молочних залоз. Це перш за все повинне проводитися в жіночих консультаціях, поліклініках, на підприємствах і в установах, де є значний контингент жінок. Особливого значення набувають масові, систематичні
профілактичні огляди жінок старше 30—35 років, які повинні піддаватися
обстеженню не рідше одного разу на 6 місяців.
У роботі з проведення профілактичних оглядів повинні бути обов'язково використані такі методи обстеження:
 огляд шкіри і видимих слизових оболонок;
 пальпація всіх груп периферійних лімфовузлів;
 загальний аналіз крові (клінічний);
 променеві методи обстеження (рентгенологічні, комп'ютерна
томографія та ін.);
 льтразвукова діагностика та ін.;
 цитологічні дослідження для виявлення передпухлинних та
злоякісних новоутворень;
 біопсія з патогістологічним дослідженням матеріалу.
Таким чином, для діагностики передпухлинних захворювань існує
широкий арсенал різних методів дослідження. Проте відсоток занедбаних
випадків серед уперше виявлених онкологічних хворих дуже високий,
що значною мірою зумовлює високий рівень показника смертності впродовж першого року після встановлення діагнозу.
Серед основних методів профілактики велике значення є самообстеження молочних залоз. Медична сестра повинна навчити жінок проводити самообстеження молочних залоз вдома. Серед жінок, які проходять регулярні профілактичні огляди, у тому числі і самообстеження,
летальний результат трапляється на 30-50% рідше, ніж серед необстежених.
З цією цілю необхідно дотримуватися двох важливих чинників:
 регулярне щомісячне самостійне обстеження молочних залоз;
 при відсутності скарг або відхилення від норми, виявлених при
самообстеженні, обов’язкова консультація лікаря- мамолога не
менше 2 рази на рік.
Виявлені при пальпації ущільнення, болючість є приводом для візиту до гінеколога чи онколога і старанного медичного обстеження, а
саме:
 УЗД молочних залоз жінкам молодшим за 30 років (як скринінг)
проводити один раз на 2 роки, старшим за 30 років — 1 раз на
рік.
При виявленні патологічних змін необхідно направити жінку на
УЗД або мамографію:
 при підтвердженні патологічних змін пацієнтку необхідно
направити до мамолога або онколога для виключення можли34

вої онкопатології;
після виключення онкопатології проводять консервативне лікування.
Жінкам, які страждають на різні гінекологічні захворювання, дослідження молочних залоз (включаючи ультразвукове сканування) необхідно проводити 2 рази на рік.
Жінкам в постменопаузі, крім УЗД молочних залоз (1 раз на рік),
необхідно проводити мамографію 1 раз на 2 роки [3].
В обов’язки медичної сестри входить пояснення необхідності щорічних оглядів та самообстеженню, як гарантії їхнього здоров’я, не лякаючи їх високими цифрами смертності від раку молочної залози і високі
показники захворюваності на мастопатію, а переконуючи у тому, що цим
патологіям можна запобігти і зберегти своє здоров’я. Слід звертати їхню
увагу на те, що усі як доброякісні, так і злоякісні захворювання на перших етапах розвитку не дають симптоматики, тому думка: « Якщо у мене
нічого не болить, значить, я здорова» — є хибною і небезпечною [4].
Висновки. Підводячи підсумки, можна констатувати, що роль медичної сестри у попередженні мастопатії є досить актуальною, важливою
і відповідальною, тому медичній сестрі потрібно постійно самовдосконалюватися, бути компетентною, дипломатичною співрозмовницею, справжнім майстром спілкування. Вона повинна переконати пацієнток в необхідності дотримання певних рекомендацій щодо профілактики мастопатії,
обов’язково проводити самообстеження та не нехтувати візитом до спеціалістів, щоб в подальшому попередити таке захворювання як рак молочної залози.
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ЗДОРОВ`Я ЛЮДИНИ ТА ЯКІСТЬ СУЧАСНИХ ПРОДУКТІВ
СПОЖИВАННЯ
Загоруйко Г.Є.
Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава.

«Здоровье следует понимать как
состояние полного благополучия и
хорошего самочувствия»
Михаэль Горен (1986 г.)
Продовольчі товари, лікарські препарати, парфумерно-косметичні
засоби є продуктами споживання і важливими факторами, що впливають на здоров`я і тривалість життя сучасної людини [2, 13, 14]. У
теперішній час левова частка продуктів споживання стала джерелом
ксенобіотиків (хімічних сполук, не існуючих у Природі), які негативно
впливають на якість життя і здоров`я людини. До ксенобіотиків відносяться штучно створені хімічні речовини — харчові добавки (ХД) та
ароматизатори, що входять до складу продуктів споживання [4, 6, 12,
15]. Слід зауважити, що більшість ХД не мають харчової цінності, не є
пластичним та енергетичним “матеріалом” для організму. У процесі довготривалого (роки) використання людиною різних за призначенням продуктів споживання, ХД поступово накопичуються, депонуються в організмі та викликають розвиток неспецифічних патологічних станів в органах
і системах органів людини [3, 5, 7, 8]. Це призводить до захворюваності,
погіршення здоров`я та зменшення тривалості життя. “Зоною першого
контакту” ХД і ароматизаторів, що входять до складу продуктів споживання, є слизові оболонки органів травної системи (це продовольчі товари, ліки), дихальні шляхи і альвеоли легень, шкіряний покрив (це парфумерно-косметичні засоби, лікарські препарати). У процесі контактної
взаємодії “ХД + клітина” відбуваються складні біохімічні процеси, які
досить часто призводять до поступової міграції молекул ХД у кровоносну
систему організму. З током крові молекули ХД потрапляють до клітин
внутрішніх органів, у тому числі печінку та нирки, де і відбуваються остаточні ферментативні процеси нейтралізації, детоксикації та елімінації
кінцевих продуктів розщеплення ксенобіотиків. Але не усі ХД піддаються
нейтралізації і детоксикації у печінці. Деякі синтезовані ХД володіють (у
певній концентрації) канцерогенними і ембріотоксичними властивостями,
викликають розвиток у лабораторних тварин поліорганної патології, що
призводить до їх гибелі [9—11].
Нами проведено аналіз розповсюдження ХД у складі поширених в
Україні продуктів споживання.
Серед продовольчих товарів найбільша кількість різних за хімічною будовою та призначенням ХД виявляється у складі кондитерських,
м`ясних та молочних продуктів.
Кондитерські вироби. Так, до складу торту «Капучіно Рошен»
входять: Е171, Е322, Е330, Е406, Е450, Е476, Е50 (7 ХД).
У цукерках желейних «Джеллі» знаходяться: Е100, Е120, Е141,
Е160а, Е270, Е330, Е440 (7 ХД). У складі драже «M & M’S℗» з молочним шоколадом вкритим глазур’ю, виявлено: Е104, Е110, Е122, Е124,
Е129, Е133, Е371 (7 ХД).
До складу печива «Корівка» зі смаком пряженого молока входять: Е200, Е270, Е322, Е330, Е471, Е500, Е503 (7 ХД). У печиві
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«Курочка ряба» виявлено: Е200, Е270, Е322, Е330, Е471, Е500,
Е503, Е906 (8 ХД).
У складі рулету «бісквітний, абрикосовий» виявлено: Е120,
Е160с, Е270, Е330, Е407, Е420, Е422, Е440, Е450i, Е475, Е500, Е509
(12 ХД !). У складі рулету «бісквітний вишня» знаходяться: Е120,
Е270, Е330, Е407, Е420, Е422, Е440, Е450i, Е475, Е500, Е509 (11
ХД !).
Молочні продукти.
До складу морозива «Королівський щербет» входять: Е162,
Е322, Е330, Е407, Е412, Е433, Е466, Е471, Е1450 (9 ХД!). У морозиві
«Мозаїка» виявлено: Е120, Е330, Е406, Е407, Е412, Е433, Е466,
Е471 (8 ХД). Морозиво «Ленінградське» з комбінованим складом
сировини містить: Е407, Е412, Е433, Е466, Е471 (5 ХД). До складу
морозива «Лимонно-шоколадне» входять: Е150a, Е150d, Е322,
Е330, Е410, Е412, Е440, Е471, Е524, Е1403 (10 ХД !).
М`ясні продукти.
До складу ковбаси вареної «Екстра з м’ясом курки» входять:
Е316, Е407, Е415, Е450, Е451, Е508, Е621 (7 ХД). Ковбаса напівкопчена «Салямі харківське» містить: Е250, Е300, Е316, Е331, Е451,
Е471, Е472, Е575, Е621, Е631 (11ХД!). У складі ковбаси напівкопченої
«Шинкова» 1-го гатунку виявлено: Е250, Е301, Е407, Е450, Е451,
Е452, Е508, Е1200 (8 ХД).
Більшість різноманітних ХД та ароматизаторів у технологіях харчових виробництв використовують для поліпшення органолептичних властивостей, маскування небажаних привкусів та продовження терміну придатності харчових продуктів для споживання [3, 4, 6, 9, 16].
Лікарські продукти. Найбільшу кількість ХД містять такі препарати.
Лікарській засіб «ГРИПАУТ», який використовують для симптоматичного лікування проявів грипу та застуди, містить: Е102, Е216, Е218,
Е470, Е553ііі, Е1405 (6 ХД). Медичний препарат «Нурофен» застосовують при застуди і грипу, симптоматичній терапії головного, зубного
болю, мігрені, болю у спині, суглобах, містить: Е171, Е172, Е331, Е468,
Е551, Е553, Е1520 (7 ХД). Медичний препарат «Рульмолор» застосовують при кашлю та застудних захворюваннях, усуває закладність
носа, покращує відходження мокротиння, містить: Е211, Е223, Е331,
Е334, Е415, Е421, Е951, Е1201 (8 ХД). Медичний препарат «Доктор
МОМ» рослинні пастилки від кашлю. В залежності від смаку, містить:
Е104, Е110, Е122, Е124, Е133, Е216, Е218, Е330, Е422 (9 ХД).
Парфумерно-косметичні продукти.
Зволожуючий крем для тіла, який застосовується для зволоження дуже сухої зневодненої шкіри тіла, містить: Е214, Е216, Е218,
Е307, Е386, Е422, Е524, Е1520 (7 ХД). Інтенсивно зволожуючий
крем застосовується для зволоження зневодненої, атонічної шкіри,
містить: Е214, Е216, Е218, Е307, Е386, Е903 (6 ХД). Зволожуючий
крем пролонгованої дії застосовується для профілактики зневоднення
шкіри, містить: Е171, Е214, Е216, Е218, Е307, Е386, Е471, Е913,
Е1520, Е1521 (10 ХД!).
Ополіскувач „Лісний бальзам” застосовується для захисту ясен
від запалення, містить: Е202, Е211, Е214, Е216, Е218, Е386, Е422,
Е1503, Е1510, Е1520 (10 ХД!). Зубна паста лікувальнопрофілактична «Біокальций» призначена для відновлення емалі, усу37

ненню мікротріщин, зниженню чутливості зубів, містить: Е171, Е218,
Е420, Е468, Е482, Е550, Е551, Е452, Е954 (9 ХД!).
Наведені дані свідчать, що ХД у складі різних продуктів споживання використовують у вигляді багатофункціональних сумішей (6-12 ХД).
Підсумки. Широке використання ХД у складі сучасних продуктів
споживання, призводить до потрапляння та прогресуючого накопичення
в організмі людини різних за хімічною будовою ксенобіотиків [ 3, 9, 16].
Це поступово призводить до погіршення здоров`я, збільшує ризик розвитку метаболічних захворювань і робить кожного пересічного громадянина
потенційним пацієнтом медичних установ. Довготривале використання
продуктів споживання з ХД завдає величезної шкоди здоров`ю, створює
канцерогенну і мутагенну небезпеку не тільки для сучасних, а й майбутніх поколінь. Особливу тривогу у лікарів викликає те, що разом з продуктами харчування до органів травлення людини впродовж року надходить 1,5 –3,0 кг ХД! [10, 11]. При хронічних захворюваннях різної
етіології, хвора людина напротязі року змушена вживати від 0,5 до 2,0
кг ліків з ХД. Упродовж року при використанні різної косметики та парфумів, на шкіру людини потрапляє 0,5 — 2,5 кг різних ХД [10, 11]. Сучасна їжа, до складу якої входять багатофункціональні суміші синтетичних ХД, перетворилася у фактор ризику і підступне джерело розвитку
хронічних психо-соматичних захворювань людини [ 3, 8, 9, 16]. О якості
продуктів харчування майбутньої людини, апостол Іван Богослов писав:
«Візьми, і з`їж її [їжу]. І гіркість учинить вона для твого живота [здоров`я], та в устах твоїх буде солодка, як мед [і принадна на вигляд]. І я
взяв … та й з`їв її. І була вона в устах моїх, немов мед той, солодка. Та
коли її з`їв, вона гіркість зробила в моїм животі…» [1].
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ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ БДЖОЛИНОГО МАТОЧНОГО
МОЛОЧКА
Закалюжний В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Маточне молочко — секрет слинних залоз робочих бджіл, яким
вони вигодовують переважно личинок бджолиних маток. Склад маточного молочка залежить від того, пилком яких рослин живляться бджоли. У
висушеному маточному молочці — 58 % білка, 5-18 % жиру, близько 26
% цукру, багато мінеральних солей, вітамінів та інших біологічно активних речовин. Маточне молочко входить в склад медичного препарату
Апілак та багатьох парфумерних і косметичних речовин [2, 3].
Маточне молочко, на відміну від інших продуктів бджільництва,
має найменшу стійкістю до впливу зовнішніх факторів. При порушенні
умов зберігання і виготовлення, корисні властивості маточного молочка
втрачаються і воно не приносить користі. Найбільш ефективним способом
застосування маточного молочка, є сублінгвальний спосіб. Коли молочко
використовують пероральним способом, під впливом шлункового соку,
воно руйнується. Для створення оптимальної концентрації компонентів
маточного молочка в крові, необхідно, щоб вони всмоктувалися через
слизову оболонку в порожнини рота, тим самим, минаючи печінковий
бар’єр [2].
Для дітей і дорослих, застосовується ректальний шлях введення
маточного молочка у вигляді свічок. Так само, маточне молочко, можна
зустріти у вигляді спиртової емульсії, мазі, креми і водного розчину. Для
лікування ЛОР — захворювань, будуть ефективні водні та спиртові розчини. При шкірних захворюваннях, рекомендуються мазі, порошки, креми і аерозолі.
Свіже (нативне) маточне молочко, дістають гірчичною ложкою з
маточника і закладають під язик, де його слід утримувати до повного
розчинення, близько 20 хвилин. Використовуючи цей спосіб застосування, виділяється слина, а потім, змішуючись з молочком, вона розтікається
по всій порожнини рота. Бажано, довгий час не ковтати слину. Застосовувати таким чином нативне молочко, слід за 30 хвилин до їжі, 2 рази на
день. Добова доза становить 60-100 мг. Курс лікування триває 2-3 тижні.
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При даному виді вживання маточного молочка, існує складність дозування, але це найбільш ефективний спосіб застосування та корисні властивості маточного молочка досягають максимальної відмітки.
Маточне молочко, у вигляді таблеток, які ви можете знайти в аптеках, містять: 0,5 гр. глюкози, 20 мг маточного молочка, 1-2 краплі
меду, який використовується для консервації і зв’язки компонентів даного препарату. Таблетки використовуються, після ретельного перемішування шляхом їх розсмоктування, за 30 хвилин до їжі, 2-3 рази на день.
Маточне молочко, у вигляді спиртових розчинів — це зручна і доступна форма приготування і застосування маточного молочка. Спирт, в
цих розчинах, грає роль консерванту та розчинника, що дозволяє суміші
зберігатися тривалий час. Спиртовий розчин маточного молочка, можна
приготувати самостійно, в домашніх умовах. Для цього: змішати маточне
молочко з розчином спирту (40%) або горілки, у співвідношенні 1:2,0.
Розводити потрібно, в залежності від бажаних лікувальних властивостей.
Розчин, слабкої концентрації, застосовують для всмоктування через слизову оболонку, порожнини рота і для зрошення слизової оболонки носа.
Високі концентрації, використовуються для зовнішнього застосування.
Корисні властивості маточного молочка, застосовуються при лікуванні грипу. Для цього використовують суміш на розчині спирту (40%), у
співвідношенні 2:20. Застосовується у вигляді тампона, змоченого розчином, яким потрібно змащувати доступні поверхні слизової оболонки носа,
а особливо — входи в ніс. При захворюванні на грип, додатково зрошують порожнину рота і зів. Для зрошення, необхідно приготувати таку
суміш: розвести 20 крапель розчину (2:20), в 1 / 3 склянки води. Процедуру необхідно повторювати 3-4 рази на день.
Для інгаляції, підготувати таку суміш: розвести 1 мл спиртового
розчину (40%), у співвідношенні 1:20, з 5-10 мл стерильного фізіологічного розчину. Інгаляції слід проводити 1-2 рази на день. Перед першим
застосуванням інгаляції, необхідно провести перевірку на переносимість
маточного молочка. Для цього, закапати під язик, 5-10 крапель розчину.
Якщо на наступний день, не проявилися ознаки непереносимості даного
розчину, можна проводити інгаляцію.
Для приготування водного розчину маточного молочка, потрібно:
2 мл охолодженої кип’яченої води і 1 гр. маточного молочка. Помістити
компоненти в скляний флакон з герметичною пробкою і все ретельно
перемішати, використовуючи скляну паличку. Приготовлена суміш зберігається в холодильнику, кілька днів. Використовується для інгаляцій і
зрошення порожнини рота, а так само застосовується всередину — по 510 крапель, за півтори години до їжі, 3 рази на день.
Фармацевтична промисловість випускає свічки, з вмістом маточного молочка. Так само вони можуть бути виготовлені в аптеці. Зберігати
свічки, при температурі не більше 12 ° С, застосовувати по 3 свічки в
день, вставляючи їх у пряму кишку. У свічках, маточне молочко, комбінується з прополісом, пилком і медом, що розширює їхній спектр дії. У сучасній медицині, маточне молочко, комбінують з медом, лікарськими
травами і різними продуктами бджільництва. При цьому корисні властивості маточного молочка збільшуються, а мед відмінно консервує молочко. Такі комбінації характерні і для безлічі різних харчових добавок [1].
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ЗНАЧЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ НАЙДОВШОГО М’ЯЗА
СПИНИ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ У ХАРЧУВАННІ
Канюка О.Ю.
Інституту свинарства і АПВ НААН України

М’язова тканина — м'ясо, основний продукт харчування людини
тваринного походження, якість якого безпосередньо впливає на здоров’я
людини. При комплексному оцінюванні якості м’ясної продукції суттєва
увага приділяється оцінці найдовшого м’яза спини тварин. Жир свиней є
джерелом незамінних поліненасичених жирних кислот (лінолева, ліноленова, арахідонова), які не синтезуються в організмі людини, їх часто
об’єднують в групу вітамінів F [1].
З розвитком промислових технологій виробництва свинини, які
характеризуються поточністю, ритмічністю виробництва, механізацією та
автоматизацією, виникає потреба вивчення складових м’язової тканини
свиней — кількісного та якісного складу жирних кислот внутрішньом’язового жиру найдовшого м’яза спини.
Матеріали та методи. Експеримент було проведено в умовах промислового підприємства «Таврійський бекон» ЗАТ «Фридом Фарм Бекон».
Забій свиней (кастрати) великої білої породи проводили по досягненні
ними живої маси до 95-110 кг. Із парних туш свиней відбирали зразки
найдовший м'яз спини. Аналіз жирнокислотного складу м’язової тканини
свиней проводили на базі Полтавського науково-дослідного експертнокриміналістичного центру МВС України на хроматографі «Кристал 2000
М». Колонка HP FFAP 50m×0,32mm×0,2mkm. Газ носій — азот. Температура колонки — 210°С, детектора — 250°С, випаровувача — 220°С.
Об’єм проби 3 мкл [2]. Пробопідготовка: 0,5 г сухої розмеленої м’язової
тканини розчиняли в 3,0 мл гексана, добре перемішували та центрифугували, до надосадової рідини додавали 0,5 мл 10% розчину метилата
натрію в метанолі, добре перемішували, після розділу фаз відбирали
верхній прозорий шар.
При дослідженні найдовшого м’язу спини свиней було ідентифіковано 12 жирних кислот. З них 7 насичених та 5 ненасичених. Результати
подані в таблиці 1. Зафіксовано невелику кількість низькомолекулярних
жирних кислот С 8-12 — 0,43%. Відсоток насичених жирних кислот склав
44%. Найбільша кількість пальмітинової та стеаринової кислот — 31% та
11%, відповідно. Ненасичені жирні кислоти складали практично 56%.
Серед них найбільше превалювала олеїнова 46%.
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Таблиця 1
Жирнокислотний склад найдовшого м’яза спини свиней
великої білої породи (n=5)
Кислота
Каприлова С 8:0
Капринова С 10:0
Лауринова С 12:0
Міристинова С 14:0
Пальмітинова С 16:0
Стеаринова С 18:0
Арахінова С 20:0
сума насичених
Пальмітолеїнова С 16:1
Олеїнова С 18:1
Лінолева С 18:2
Ліноленова С 18:3
Гондоїнова С 20:1
сума ненасичених

Величина, %
0,034 ± 0,0073
0,250 ± 0,0411
0,146 ± 0,0197
2,015 ± 0,1750
30,669 ± 1,4996
11,026 ± 1,0367
0,094 ± 0,0420 (n=2)
44,176 ± 1,4116
5,233 ± 0,5400
46,039 ± 1,1142
4,140 ± 0,3875
0,384 ± 0,0871
0,452 ± 0,0420 (n=2)
55,824 ± 1,4116

Хочемо звернути увагу на те, що з 5 дослідних проб виявлено було лише в 2 зразках арахінову та гондоїнову кислоти в незначній кількості 0,094% та 0,452% відповідно.
Кількісним показником біологічної ефективності продукту є його
відповідність формулі гіпотетично ідеального жиру, яка розроблена Інститутом харчування РАМН [2]. Досліджуваний внутрішньом’язовий жир
найдовшого м’яза спини свиней великої білої породи було проаналізовано по ступеню його відповідності формулі гіпотетично ідеального жиру
(табл. 2).
Таблиця 2
Відповідність внутрішньом’язового жиру свиней до
ідеального протеїну
Співвідношення жирних кислот
Ненасичені/ насичені
Лінолева / ліноленова
Лінолева / олеїнова
(олеїнова + ліноленова)
(пентадеканова + стеаринова)

Ідеальний жир
0,6 — 0,9
7,0 — 40,0
0,25 — 4,0
0,9 — 1,42

Внутрішньом’язевий жир
1,26
10,8
0,09
4,55

Як видно з таблиці 2, жирнокислотний склад внутрішньом’язового
жиру з 4 показників знаходиться в нормі по 3 позиціям.
Отже, було встановлено газохроматографічним методом жирнокислотний склад внутрішньом’язового жиру свиней великої білої породи,
який є близьким по співвідношенню певних жирних кислот до гіпотетично ідеального жиру.
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КОЗИНЕ МОЛОКО — ВИСОКОЦІННА ОРГАНІЧНА СКЛАДОВА В
СИСТЕМІ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ
Карбан Ю.В., Васильєва О.О.
Полтавська державна аграрна академія

Нині в усьому цивілізованому світі і в Україні зростає попит на якісні та безпечні продукти харчування, а особливої популярності останнім
часом набувають так звані органічні продукти. Спостерігається суттєва
активність як малих, так і великих сільгосппідприємств у напрямку виробництва саме органічної високоцінної продукції, розпочалось формування
інфраструктури органічного виробництва. Кажучи про органічне сільське
господарство, мають на увазі систему, яка може включати в себе як виробничі технології, так і певну ідеологію. Основи такої ідеології заклав
австрієць Рудольф Штейнер, а в подальшому розвинули японці Масанобу
Фукуока та Мокіші Окада. Вони вважали, що необхідно пропонувати
продукти харчування, що не тільки підтримують життєдіяльність, а й
поліпшують здоров’я людей. Такі продукти не повинні порушувати біологічну рівновагу в природі, бути екологічно безпечним.
Останнім часом особливої уваги, в контексті органічного виробництва сільськогосподарської продукції, потребує не нова для Україні галузь тваринництва — козівництво. Цілющі властивості молока, а також
можливість використання в годівлі кіз більш широкого та дешевого набору кормів, зумовлює зростання інтересу до розвитку молочного козівництва, як у світі, так і в Україні. Проте ринок козиного молока і м'яса дотепер відчуває дефіцит: попит перевищує пропозицію.
Козівництво має давню історію — дикі кози були одомашнені більше 10 тис. років тому. Продукція козівництва — це важливе джерело
цінних харчових продуктів та сировини для різних галузей промисловості. Є п'ять важливих відмінностей, які дають козиному молоку особливе
місце для використання в спеціальних цілях: козине молоко має легше
засвоюваний жир і білок, ніж той, що міститься у коров'ячому молоці,
підвищений вміст легко засвоюваного білка важливий для дитячого харчування (людей і тварин), а також для харчування хворих. Козине молоко має тенденцію до кращого перетравлення — це добре для лікування
виразок. У слаборозвинених країнах, де мало споживання м'яса, козине
молоко важливе як регулярне джерело білка, фосфору і кальцію, недоступних через нестачу корів. Козине молоко може успішно замінити коров'яче молоко в харчуванні тих людей, які мають алергію на коров'яче
молоко [2].
Козине молоко під час доїння має низьку бактеріальну забрудненість (від 16 до 40 тис./мл). У разі зберігання молока протягом 7 годин
неохолодженим його бактеріальна забрудненість не перевищує 125-312
тис./мл, а молоко, охолоджене відразу після видоювання, добре зберігається протягом 20 год. і його бактеріальна забрудненість не перевищує
83 тис./мл [1].
Найбільш перспективними у виробництві продукції козівництва на
сьогодні є фермерські господарства та невеликі приватні ферми. На великих тваринницьких комплексах, з інтенсивними технологіями вирощування, при мінімальних затратах кормів максимально залучаються стимулятори росту, тварини не мають можливості споживати повноцінні природні корми. Козина ферма не потребує складних технологій. Найбільш
економічно вигідним є утримання тварин на глибокій підстилці із засто43

суванням механізованого гноєвидалення. Висока біологічна цінність козиної продукції забезпечується за рахунок пасовищно-стійлової системи
утримання. На сьогодні в Україні налічується близько 10 козиних ферм
[3].
З метою вивчення ефективності та перспектив роботи фермерського господарства, яке спеціалізується на виробництві екологічно чистої
продукції проведено моніторинг основних технологічних систем та параметрів вирощування та використання кіз на приватному підприємстві
«Бабині кози», яке розташоване в с. Галайки Тетіївського району Київської області. Власник ферми Бабін О. прибічник виробництва біологічно
повноцінної органічної продукції. На фермі утримують 150 голів дійного
стада кіз зааненської породи. Тривалість лактації — 10-11 міс. Жирність
молока 3,8-4,5%. При умові наявності своєї кормової бази та утриманні
зааненські кози дають до 4 літрів молока на день та близько 900 л на
рік. Ефективність виробництва у 2015 році склала 120%.
У невеликій домашній фермі «Сікорська» Зіньківського району
Полтавської області утримують 30 козематок зааненської породи, які
забезпечують достатньо ефективне виробництво молока. Так кози дають
до 5-6 літрів молока на день, жирністю 3,6-4,2%, лактація триває 6-7
міс. Рентабельність виробництва козиного молока на фермі за 20142015роки була на рівні 15-110%.
Таким чином, виробництво продукції козівництва на приватних
фермах є ефективним, перспективним і мало затратним, а розвиток галузі козівництва в системі органічного виробництва екологічно чистої тваринницької продукції стане реальним та перспективним.
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА
УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО
Каценко А.Л.
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Анотація. У статті розглянуто ціннісне відношення до здоров'я і
здорового способу життя, яке представлене як цільовий і змістовний
компонент життєдіяльного процесу. Обговорено системне вирішення
проблем формування здорового способу життя серед студентської молоді
в освітньо-інформаційному і поведінковому плані. Проаналізовані етапи
формування свідомого ставлення студентської молоді до власного здоров’я.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, фізична культура, особистість, студентська молодь.
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Вступ. Під час організації учбового процесу перед кожним вищим
навчальним закладом України стоять завдання: вести підготовку спеціалістів на високому науково-технічному рівні із застосуванням інноваційних креативних методів, покращення навчально-виховного процесу, що
забезпечують використання майбутніми фахівцями отриманих знань та
вмінь у клінічній роботі чи наукових дослідженнях. Але повноцінне засвоєння професійних знань й умінь можливе лише при відмінному стані
здоров’я, високій працездатності молодих спеціалістів, які можуть бути
набуті ними під час регулярних і спеціально організованих заняттях фізичною культурою. Тому якість підготовки, в тому числі і фізичної, до
майбутньої професійної діяльності для кожного молодого фахівця набуває не лише особистісного, але й соціально-економічного значення [2,6].
Здоров’я нації — суттєвий показник суспільного та економічного
розвитку держави, а здоров’я молоді — її майбутнє. Економічний, інтелектуальний та культурний потенціал країни знаходиться в прямій залежності від показників здоров’я майбутнього покоління [4]. Тому збереження здоров’я підростаючого покоління є пріоритетним завданням суспільства та структур державного сектору: медичної, соціальної, економічної, освітньої сфери, засобів масової інформації. Усвідомлення на
державному рівні значення профілактики, збереження, підтримки та
відновлення здоров’я нації передбачає знаходження шляхів підвищення у
молодого покоління розуміння цінності здоров'я, важливості дотримання
здорового способу життя.
Мета дослідження. Розглянути вплив шкідливих чинників на
формування здорового способу життя серед студентської молоді.
Результати дослідження та їх обговорення. Спосіб життя — це
загальна формула щоденного буття особистості, типові, часто практиковані норми поведінки людей, спосіб їхньої діяльності в праці й побуті, у
виробництві й споживанні як матеріальних, так і духовних цінностей.
Способу життя не існує у тварин. Він є тільки там, де є культура. Тільки в
людей культура організовує, надає певну ритміку й символічний сенс
сукупності подій, що характеризують спосіб життя. Культура й спосіб
життя — дві сторони одного цілого.
Виокремлюють різні види способу життя. При цьому основою можуть слугувати певні системи соціально-культурних цінностей, пріоритетів: картини світу, розуміння норм, коло спілкування, інтереси, потреби і способи їх задоволення та ін. Приміром, здоровий спосіб життя передбачає правильне харчування, дотримання правил і норм гігієни, наявність умов на роботі й удома, заняття спортом, мінімальне вживання
алкоголю тощо.
Можна також вести мову про спосіб життя "золотої молоді", номенклатури, інвалідів, про аскетичний (турбота про спасіння власної душі,
спартанська скромність), студентський (асоціюється з безтурботністю й
легким ставленням до життя), армійський, курортний, міський, сільський,
злочинний та ін.
Найважливішою якісною характеристикою суспільств є спосіб життя людей, класів, націй, суспільства в цілому. Не випадково тип громадської формації часто відносять до умов способу життя. Проблема
способу життя і його якості стає дискусійною через негативні наслідки
науково-технічного прогресу, загострення екологічної кризи, глобалізації
тощо.
У зв’язку з цим проблема формування здорового способу життя є
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надзвичайно актуальною, що зумовлюється характерним для студентської молоді поширенням тютюнопаління, вживання алкоголю й наркотиків,
нерозбірливістю у статевих стосунках, зростанням правопорушень. Тому
основою збереження та зміцнення здоров’я молоді і населення в цілому є
здоровий спосіб життя, який набуває особливого значення в сучасних
умовах проведення первинної профілактики різноманітних захворювань,
необхідності підвищення природнього імунітету та опірності до впливу
численних несприятливих чинників довкілля. В свою чергу, методи і
засоби здорового способу життя включають цілий комплекс суб’єктивних
та об’єктивних умов і чинників, від яких залежить здоров’я окремої людини та суспільства в цілому. Програма здорового способу життя базується на наступних засадах: урахування і використання індивідуальних
біоритмів, підвищення психоемоційної стійкості, рухова активність організму, режим та характер харчування, комплексне загартування організму, гігієнічна поведінка в побуті та трудовому процесі, відмова та
попередження шкідливих звичок (наркотики, алкоголь, тютюнопаління),
профілактика та лікування хвороб (головним чином хронічних) [1,5].
Основними сучасними чинниками ризику для здоров’я у молодому
віці є наступні: нераціональне харчування та гіподинамія спричиняють
появу надмірної ваги і ожиріння, що призводить до виникнення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи; тривалі психоемоційні стреси впливають на нервову систему людини, погіршуючи її розумову діяльність; алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія зумовлюють низку захворювань, які спричинюють передчасну
смерть (рак, отруєння, туберкульоз, самогубство, серцево-судинні хвороби); безвідповідальне статеве життя шкодить репродуктивній функції
(поширення венеричних захворювань, ВІЛ-інфекції, гепатитів, небажана
вагітність, безпліддя). Однак, основною причиною погіршення стану
здоров’я студентів є відсутність усвідомлення важливості дотримання
здорового образу життя як запоруки міцного здоров’я. Процес виховання
свідомого ставлення молоді до власного здоров’я починається з першого
курсу навчання у вищому навчальному закладі і забезпечується рядом
педагогічних умов, а саме: поєднанням навчального процесу з практичною діяльністю студентів; знайомством молоді з основами здорового
способу життя, формуванням свого власного здорового стилю життя;
формуванням цільової настанови і мотивації студентів на зміцнення свого
здоров’я і набування відповідних знань, умінь і навичок.
Особливе значення в умовах збереження і зміцнення здоров’я студентів мають фізичні вправи. Гіподинамія, на яку страждає 90 % студентства, призводить до патологічних змін обміну речовин, зниження
рівня активності ферментів, деструктивних змін у клітинах, що веде до
дистрофії чи атрофії тканин і є наслідком зниження рівня функціонування
систем організму [4].
Так, в стародавній Елладі на величезній скелі були висічені слова:
«Якщо хочеш бути сильним — бігай, хочеш бути красивим — бігай, хочеш бути розумним — бігай». Рух — це ознака повноцінного життя й
діяльності людини в будь-якому віці. Регулярні фізичні заняття поліпшують кровозабезпечення мозку, розширюють функціональні можливості
нервової системи на всіх її рівнях, нормалізують процеси збудження і
гальмування, становлять основу фізіологічної діяльності мозку. В свій
час, фізична активність благотворно впливає на психічну діяльність людини, сприяючи підвищенню тонусу, виникненню бадьорості та жит46

тєрадісності. У фізично тренованих людей зміцнюється імунітет, що сприяє опірності до переохолодження, перегрівання, інфекцій, коливань атмосферного тиску. Отже, боротьба з гіподинамією є необхідною умовою
збереження здоров'я і працездатності. Її має вести кожна людина, вести
постійно, пам'ятаючи слова великого фізіолога І. П. Павлова про те, що
тіло людини складається з багатьох м'язів. Не давати їм працювати —
велика шкода, яка може призвести до різкої нерівноваги усієї нашої сутності.
Тому фізична культура в структурі освітньої і професійної підготовки майбутніх фахівців виступає не лише в ролі навчальної дисципліни, але і є засобом направленого розвитку цілісної особистості.
Сучасна молодь не вважає тютюнопаління негативним фактором
впливу на здоров’я людини. Поширеність серед молоді цієї шкідливої
звички зростає, незважаючи на певні заходи профілактики (написи на
пачках цигарок про небезпеку паління, фільми з демонстрацією змін в
органах і системах організму людини під впливом паління). Розширення в
сучасній Україні ринку алкогольних напоїв, їх різноманітність, доступність
придбання, реклама, традиція вживання алкоголю серед населення стають причиною раннього вживання алкоголю молоддю, що вказує на тенденцію поширення пияцтва [2,4]. Під впливом ЗМІ та реклами у молоді
формується неправильне та небезпечне уявлення про алкоголь як засіб
розслаблення, уникнення проблем, покращення настрою, полегшення
спілкування. Загрозу появи небажаних наслідків вживання алкоголю
(розвиток хвороб, похмілля, проблем із родиною, міліцією, формування
залежності) студенти не сприймають як реально можливу, вважають її
мало ймовірною. Тому заходи первинної профілактики алкоголізму повинні бути направлені на формування негативної установки у молодого
покоління до вживання спиртних напоїв. Викликає занепокоєння стан
репродуктивного здоров’я студентської молоді. Останнім часом дошлюбні
статеві відносини серед студентів стали поширеним явищем і, в окремих
випадках, навіть нормою поведінки. Нерозбірливі статеві стосунки серед
молоді сприяють поширенню венеричних хвороб, призводять до численних хірургічних втручань з приводу переривання небажаної вагітності,
що може бути причиною майбутнього безпліддя. Важливою ланкою в
організації здорового способу життя у студентів є робота викладачівкураторів. Діяльність викладачів-кураторів має бути спрямована на формування свідомого ставлення до власного здоров’я шляхом цілеспрямованої допомоги в раціональній організації життєдіяльності студнтів.
Висновки. Отже, формування здорового способу життя студентської молоді здійснюється на трьох рівнях [2,3,6]:
1) соціальному: інформаційно-освітня робота. Тобто системне вирішення проблем формування здорового способу життя студентської
молоді в освітньо-інформаційному і поведінковому плані. Необхідно створення інформаційно-пропагандистської системи підвищення рівня знань
про негативний вплив чинників ризику на здоров'я, можливостях його
зниження. Також потрібен бути диференційований і індивідуалізований
відбір змісту, форм і методів формування здорового способу життя серед
молоді.
2) інфраструктурному: конкретні умови в основних сферах життєдіяльності (наявність вільного часу, матеріальні кошти), можливість доступу до спеціальних профілактичних процедур, що мають уповільнювати природний процес старіння, наявність належних екологічних умов,
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інших складових здорового способу життя, що стосуються переважно не
тільки фізичного і психічного, а також соціального і духовного здоров’я.
3) особистому: ціннісне відношення до здоров'я і здорового способу життя розглядається як цільовий і змістовний компонент життєдіяльного процесу.
Отже, здоровий спосіб життя — це система поведінки людини, яка
охоплює культуру руху, харчування, взаємини, повноцінне сімейне життя, творчу активність, високоморальне ставлення до довкілля, інших
людей і до самих себе; це захоплення, любов до рідних, а також бажання творити добро. З цією метою необхідно створювати і реалізовувати
програми та проекти на місцевому та державному рівнях, в яких би формувалась необхідність дотримання здорового стилю життя, розрахованi
на широке коло студентів.
Література
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Бідучак А.С. Ставлення медичних працівників до здорового способу життя
/ А.С. Бідучак // Буковин. мед. вісник. — 2014. — Т. 18, № 1. — С. 178–
181.
Кошманюк М.В. Особливості формування здорового способу життя студентів в умовах вищого навчального закладу / М.В. Кошманюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — Ужгород: УНУ,
2013. — Вип. 30. — С. 69 — 73. (Серія «Педагогіка, соціальна робота»).
Литвиненко О.М. Формування здорового способу життя в студентської
молоді / О.М. Литвиненко // Педагогіка. Наукові праці. — 2013. — Вип.
146, Том 158. — С. 42-46.
Шекера О.Г. Охорона здоров’я — найважливіша складова державної політики України / О.Г. Шекера, Н.В. Медведовська, Д.В. Мельник // Сімейна
медицина. — 2014. — № 2. — С. 10–14.
Smoking among university students: Is education important? / Chkhaidze
Ivane, Maglakelidze Nino, Maglakelidze Tamaz, Paata Gvetadze, Tamaz Lobzhanidze // Аллергология и иммунология. — 2012. — Т. 13, № 3. — C.
233–235.
The world health report 2012: a safer future: global public health security in
the 21st century. — Geneva : WHO, 2013. — 72 p.

ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ
ОБ’ЄКТІВ У МІСТАХ
Клепець О.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Одним із невід’ємних, але й найбільш вразливих елементів урбанізованого ландшафту є різні водні об’єкти — водойми і водотоки. Вони
мають важливе значення для функціонування урбоекосистеми як структурно-планувальні фактори міської забудови, чинники пом’якшення мікроклімату та очищення повітря, ланки процесів водопостачання та водовідведення, осередки існування біорізноманіття, складові естетичної
цінності урболандшафту та місця відпочинку міського населення.
Водночас під впливом міст водойми теж зазнають перетворень. Місто здебільшого негативно впливає на якість води, водних мешканців та
всю екосистему водойми за рахунок механічного засмічення акваторій,
теплового й хімічного забруднення вод, порушення природних умов фо48

рмування стоку, недотримання водоохоронних зон, посилення рекреаційного тиску на гідроекосистему та прилеглі до неї ділянки. Небажаними
наслідками такого впливу стає погіршення екологічного стану водойм,
втрата ними свого природно-господарського та рекреаційно-естетичного
значення, виснаження водних ресурсів, збіднення біологічного та ландшафтного різноманіття, а також погіршення умов життєдіяльності міських
жителів, аж до розвитку загроз для їх здоров’я.
Водойми, що використовуються з метою рекреації, мають задовольняти існуючим гігієнічним вимогам до складу та властивостей води.
Так, вміст завислих речовин не повинен перевищувати 0,75 мг/л, на
поверхні не повинно спостерігатися плаваючих плівок, плям мінеральних
масел та скупчень інших домішок. Вода не повинна набувати сторонніх
запахів та присмаків, її реакція не має перевищувати 8,5 рН, а вміст розчиненого кисню має становити не менше 4 мг/л. Крім того, у такій воді не
повинно міститися збудників захворювань, життєздатних яєць гельмінтів
та кишкових найпростіших, а вміст лактозопозитивних кишкових паличок
не повинен перевищувати 5000 бактерій у 1 л, в той час як вміст коліфагів (вірусів кишкових бактерій, що є індикаторами фекального забруднення) — 100 в 1 л [6].
Купання у водоймах із забрудненою водою може спричинити запалення шкіри, очей, слизових оболонок, а також кишкові та інші захворювання [5]. Надходження до води надмірної кількості біогенних елементів є причиною антропогенного евтрофування, про що сигналізує інтенсивне заростання макрофітами або «цвітіння» води фітопланктоном. При
появі на поверхні водойми «килиму» із синьозелених водоростей (біомаса може сягати 100-200 г/л, а чисельність — мільйони клітин на літр)
купання стає практично неможливим, а підвищена каламутність води
утруднює підводне плавання. У водоймах рекреаційного призначення
концентрація хлорофілу не повинна перевищувати 100 мг/м 3 [4]. Крім
того, висока токсичність метаболітів синьозелених водоростей зумовлює
значний ризик отруєння навіть при зовнішньому контакті у вигляді шкірно-алергійних симптомів (дерматит, зуд, коньюнктивіт, реакції дихальних
шляхів за типом бронхіальної астми) [9]. Поряд із цим, вживання риби,
виловленої із забруднених водойм, несе небезпеку харчового отруєння
та паразитарних інвазій, а купання у непристосованих для цього місцях
може мати трагічні (травматичні або летальні) наслідки.
Показово, що одним із помітних факторів зниження здоров’явідтворюючого потенціалу міських водних екосистем є здійснюване
на них рекреаційне навантаження — комплекс чинників впливу на водний об’єкт, пов’язаних із масовим відпочинком людей на воді та на прилеглих до води територіях [3]. Рекреаційне використання водойм здійснюється міським населенням у різний спосіб, що має свою специфіку
впливу на стан гідроекосистеми.
Однією з найбільш поширених форм рекреації в умовах міста є
стихійний відпочинок на березі водного об’єкту, що супроводжується
суттєвим порушенням рослинного покриву від витоптування, влаштування вогнищ, спонтанних сміттєзвалищ, а також виступає чинником неспокою для мешканців водних та навколоводних місць існування.
Активний відпочинок на воді часто приурочений до попереднього
способу водокористування і виявляється у двох формах — купання та
водного спорту. Зони для організованого купання жителів міст обладнані
на міських пляжах, де, як правило, забезпечується догляд прибережної
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території та санітарно-епідеміологічний контроль води. Стихійне купання
має місце у більшості міських водойм, незважаючи на відсутність обладнаних пляжів та подекуди «сумнівну» якість води. Екологічними наслідками цього типу впливу (особливо на пляжах із високою кількістю рекреантів) є витоптування водної рослинності, локальне забруднення зон
купання від скаламучування вод, а також через змивання мікроорганізмів
та екзогенних метаболітів, багатих на біогенні елементи, із тіл відпочиваючих. За деякими даними, протягом купального сезону від одного
відпочиваючого до води надходить у середньому 75 мг загального фосфору та близько 695 мг загального азоту [8]. Для неорганізовано відпочинку на воді норма виділення людиною цих інгредієнтів прийнята на
рівні 1,2 та 9,3 г/добу відповідно [2]. Крім цього, людина протягом 10
хвилин купання вносить у воду більше 3 млрд. сапрофітних бактерій та
від 100 тис. до 20 млн. кишкових паличок [7].
Водний транспорт включає використання моторних і весельних
плавзасобів. При цьому виникає загроза порушення берегової смуги та
знищення прибережно-водної рослинності, розмиву берегів від посиленого хвилювання, а також збагачення води біогенними елементами від
скаламучених донних відкладів, надходження у воду паливномастильних матеріалів від двигунів. Зокрема, за 1 год безперервної роботи підвісного мотору на човні у воду потрапляє в середньому 142 мл
паливно-мастильних матеріалів, що порушують кисневий режим у водоймі [1], а також 0,2-0,6 мг бенз(а)пірену, що виявляє канцерогенний
ефект на біоту [2].
Абсолютна більшість міських водойм є середовищем аматорського
рибальства. Воно може провадитись у формах вилову риби із берега, із
човна, із льоду та при підводному полюванні. При цьому, окрім помітної
трансформації берегів (витоптування рослинного покриву, влаштування
«проходів» у заростях макрофітів, обладнання містків), має місце забруднення води побутовими відходами, прикормом для риб тощо. Так, протягом доби від одного рибалки надходить у середньому 25 мг зважених
речовин, 3 мг амонійного азоту, 1 мг мінерального фосфору, 280 г речовин для прикорму риб [2].
Таким чином, серед проблем використання міських водойм для відпочинку населення можна виділити два взаємообумовлених аспекти:
1) ризик для здоров’я людини внаслідок прояву несприятливих факторів
водного середовища; 2) погіршення екологічного стану водних екосистем, спричинене різними видами антропогенного впливу, у тому числі
рекреаційним тиском. Цілком очевидно, що вирішення означених напрямків проблеми має здійснюватися паралельно та потребує розробки підходів оцінки і нормування різних видів рекреаційного навантаження на
водні об’єкти, а також організаційних і просвітницьких заходів, спрямованих одночасно на збреження здоров’я довкілля та здоров’я населення.
Зокрема, слід передбачити заходи впорядкування і благоустрою берегової та прибережної зони, мінімізації надходження біогенних і забруднюючих речовин від основних джерел, а також очищення води водних
об’єктів, що використовуються для відпочинку. Компромісним рішенням у
цьому напрямку може бути розвиток штучних аквакомплексів, що здатні
скласти альтернативу перевантаженим пляжам і дещо послабити рекреаційний тиск на водні об’єкти у містах.
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ПРОФЕСІЙНИЙ СТРЕС ЯК ФАКТОР ПОГІРШЕННЯ ЗДОРОВ’Я
ЛЮДИНИ
Коваленко Н.П.1, Шерстюк О.Л.1, Коваленко Є.А.2, Шерстюк О.О.3
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Полтавська державна аграрна академія
2Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1»,
м.Кременчук
3Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім.О.Ф.Мальцева

Серед чинників, що впливають на здоров'я людини (крім екології
та харчування), можна виділити стрес. Стрес — це сукупність фізіологічних реакцій, що виникають в організмі людини у відповідь на вплив різних несприятливих факторів (стресорів). Вплив стресу на організм людини може бути як позитивним, так негативним. До позитивних змін призводять стреси не дуже сильні й не тривалі.
Сучасний темп життя змушує наш організм працювати на знос.
Необхідність швидкого прийняття рішень та підвищена відповідальність
за прийняті рішення, зниження рівня особистих доходів, збільшення
вартості життя, страх втрати роботи, непередбачувана політична ситуація
— все це формує негативний інформаційний фон і породжує хронічне
емоційне напруження, яке прямо чи опосередковано впливає на здоров’я
та продуктивність праці. Часті стреси можуть стати причиною виникнення
фізіологічних і психологічних змін, які призводять до небезпечних ситуацій та нещасних випадків.
Стреси можуть бути: фізичні і психологічні. Фізичні — виникають
від відчуття голоду, спеки, спраги, холоду, інфекції та ін. Психологічні —
є наслідком сильного нервового перенапруження. Крім того стрес може
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носити суто професійний характер і бути наслідком роботи. У медицині
навіть з’явилося спеціальне поняття для такого захворювання — професійний стрес, який останнім часом дуже поширився.
Актуальність вивчення впливу професійного стресу обумовлена
тим, що його основний наслідок — професійне вигорання — позначається
не тільки на працівникові, який пережив стрес, але й на роботодавці, у
якого знизиться продуктивність праці і який, можливо, втратить цінного
працівника.
Причини професійного стресу можна об’єднати у чотири групи:
1) фізичні (постійний шум або вібрація на робочому місці, голосно
працююче радіо; забруднена атмосфера або шкідливі умови роботи);
2) фізіологічні (незручний графік роботи; погане харчування на
роботі);
3) соціально-психологічні (не налагоджені відносини з трудовим
колективом; перенавантаження; особисті конфлікти з кимось із колег або
начальством);
4) організаційні (несправедливе або нечітке розмежування обов'язків; високий темп роботи; монотонність роботи; короткі терміни виконання завдань — відчуття постійного цейтноту).
Залежно від причин, які викликають стрес на роботі, професійний
стрес буває декількох видів: робочий, виробничий та організаційний.
Якщо відбуваються значні порушення умов праці працівника, але він
нічого не може змінити і терпить цю ситуацію виникає робочий стрес.
Виробничий стрес є наслідком незадоволеності тим видом діяльності,
яким займається працівник. Причиною може бути неправильний вибір
професії. Організаційний стрес — це вплив режиму дня і вимог тієї організації, в якій працює працівник.
Стрес і його наслідки — прямо пропорційні явища, чим сильніший і
довший стрес, тим більший негативний вплив він чинить на здоров'я.
Стрес порушує звичний ритм життя людини. Сильне нервове перенапруження в першу чергу позначається на роботі серцево-судинної,
травної та ендокринної систем.
Вплив стресу на організм людини може проявитися не відразу, а
мати відтермінований у часі розвиток серйозного, а іноді небезпечного
для життя, захворювання.
Гормони, що виробляються організмом під час стресової напруги,
необхідні для забезпечення нормального функціонування організму, але
їх рівень не повинен бути високим. Висока кількість таких гормонів сприяє розвитку різних захворювань, в тому числі й онкологічних. Наприклад, висока концентрація глюкокортикоїдів викликає розпад білків і
нуклеїнових кислот, що в результаті сприяє дистрофії м'язів.
У кістковій тканині гормони призводять до пригнічення поглинання
кальцію, при цьому відбувається зменшення маси кісток. Підвищується
ризик розвитку остеопорозу, досить поширеного серед жінок захворювання. У шкірі загальмовується оновлення фібробластів, що викликає
витончення шкірних покривів, сприяючи поганому загоєнню при пошкодженнях.
Наслідки стресу можуть проявлятися в дегенерації клітин головного мозку, затримці росту, зниженні секреції інсуліну та ін.
Вивченням різних форм стресів, що виконують роль основних або
супутніх патогенетичних чинників, які провокують розвиток захворювань
займається новий напрямок в медицині — психосоматична медицина.
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Головну роль у профілактиці професійного стресу відіграє керівник організації. Стресових ситуацій можна уникнути, якщо вчасно і повно
інформувати працівників про психологічну ситуацію в колективі. Ефективними у боротьбі зі стресом є тренінги. Для персоналу необхідно організовувати тренінги, які допоможуть не стільки уникнути стресової ситуації,
скільки вийти з неї з гідністю. Самому керівникові необхідно відвідувати
спеціальні тренінги щодо створення сприятливої психологічної атмосфери
в колективі.
Раннє виявлення проблеми дає можливість легше її подолати. Над
усуненням наслідків тривалого стресу необхідно буде працювати не тільки психотерапевту, але і лікарям інших спеціальностей, оскільки можливе порушення функціонування різних систем організму.
Стрес та його виникнення можна навчитися попереджати і контролювати. Професійна діяльність людей, які опанували техніку особистої
психічної регуляції, стає більш успішною і ефективною. Знання своїх
сильних і слабких сторін, уміння вчасно стриматися, загальмувати свої
внутрішні пориви, дозволяє не тільки зберігати в цілості власне психічне
і фізичне здоров’я, але також і не зіпсувати стосунки зі своїм оточенням.

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ З ПОСТРАЖДАЛИМИ У
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОДАХ
Кондель В.М., Кусімо А.Т.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

За даними Pulitzer Center загальна кількість загиблих на автомобільних дорогах світу у 2015 році досягла 1 млн 240 тисяч смертей. Враховуючи щорічні темпи зростання, кількість загиблих у дорожньотранспортних пригодах може збільшитися втричі і досягти 3,6 млн у 2030
році. Смертність на 100 тисяч чол. в Україні в аваріях на дорогах складає
13,5 чол. на рік, в той час як у країнах Європи цей показник значно
менше, зокрема, у Швеції — 2,8, Великобританії — 2,9, Швейцарії — 3,3,
Голандії — 3,4, Данії — 3,5, Іспанії — 3,7, Норвегії — 3,8. Є країни, в
яких смертність на дорогах перевищує показник України, а саме: у Білорусі — 13,7, Індії — 16,6, Китаї — 18,8, Російській Федерації — 18,9, Ірані
— 32,1, а у Лівії взагалі 73,4. Крім загиблих, є велика кількість людей,
які переживають горе від втрати близьких, і яким потрібна невідкладна
допомога.
Тяжкість і глибина переживань постраждалих залежить від багатьох факторів, але за будь-якої втрати людині доведеться пережити важкий час і вирішити такі завдання: визнати факт і обставини втрати; пережити біль втрати, всі складні почуття, які супроводжують втрату; налагодити стосунки з тим оточенням, в якому сталася втрата; побудувати
нове ставлення до об'єкта втрати і продовжувати жити.
Весь процес переживання втрати складається з чотирьох фаз. Початкова фаза — фаза шоку і заціпеніння — може тривати від кількох
секунд до кількох тижнів. В цей час людина виглядає, загалом, як завжди, веде себе, як зазвичай, виконує свої обов'язки — вчиться, працює,
допомагає по господарству, але, незважаючи на оманливе зовнішнє благополуччя, об'єктивно людина знаходиться в досить важкому стані, тому
потребує постійної психологічної підтримка. На цій стадії людину ні в
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якому разі не можна залишати одну, при цьому можна навіть не розмовляти з нею, просто мовчки бути поруч. Після того, як ви закінчили свою
роботу, не залишайте постраждалого одного, переконайтеся, що він
перебуває зі своїми родичами або близькими людьми. Можливе застосування тактильних контактів. Наприклад, погладжування по спині або по
голові, здатні допомогти людини пережити цей важкий для неї час.
Наступна фаза страждання і дезорганізації триває до 6-7 тижнів
[1]. У цей період гострого душевного болю у потерпілого з’являється
безліч важких і страшних думок і почуттів: відчуття порожнечі і безглуздості існування, відчай, відчуття самотності, безпорадності, провини,
злість, тривога, страх, тому, якщо людина хоче, слід дати їй можливість
побути на самоті, але завжди бути готовим до того, що у неї виникне
потреба виговоритися. В такому випадку потрібно її вислухати і підтримати. Якщо людина плаче, зовсім не обов’язково її втішати, сльози дають
можливість найсильнішої емоційної розрядки. В кінці цієї фази можна
залучати людину до повсякденної діяльності: відправити в школу або на
роботу, почати завантажувати домашніми справами. Це дає можливість
відволіктися від основних переживань і з часом їх подолати [2].
Третя фаза — фаза залишкових поштовхів і реорганізації — триває
приблизно рік. На цьому етапі життя входить в свою колію: відновлюється сон, апетит, повсякденна діяльність. Людині доводиться вирішувати
безліч нових завдань. Поступово з’являється все більше спогадів, звільнених від болю, почуття провини, образи. На цій фазі людина як би отримує можливість відволіктися від минулого і звертається до майбутнього: починає планувати своє життя без померлого. Тому основна допомога
на даному етапі полягає в тому, щоб сприяти цьому зверненню до майбутнього, допомагати будувати всілякі плани.
Остання фаза — фаза прийняття смерті. Тривалість її може бути
від року до двох років. Дуже важливо, щоб людина пробачила себе,
відпустила образу, прийняла відповідальність за своє життя, а образ
померлого зайняв в її житті своє постійне місце. Згадуючи про померлого,
людина переживає вже не горе, а печаль, а це зовсім інше почуття. І ця
печаль вже назавжди залишиться в серці людини, яка втратила близьких
в автомобільній аварії [3].
Важливий момент, про який не можна забувати, спілкуючись з
людиною, яка переживає втрату, це культуральні особливості переживання горя. Хоча внутрішній зміст переживань не залежить від культури,
проте їх зовнішні прояви можуть різнитися. Так, наприклад, в східній
культурі прийнято яскраво висловлювати свої емоції з приводу трагічних
подій, а на заході в більшості випадків можна побачити «мовчазне горе».
Бувають випадки, коли людина «застряє» на одній з вищеописаних фаз. Це можливо за наступних підстав або причин: конфлікти або
сварки з близькою людиною перед його смертю; невиконані по відношенню до померлого обіцянки; раптова або несподівана втрата; надмірна залежність від померлого; множинні втрати протягом незначного часу;
відсутність систем підтримки особистості або життєзабезпечення. Патологічні реакції горя можуть проявлятися у вигляді підвищеної активності
без почуття втрати (експансивна або авантюрна діяльність при доброму
самопочуття і смаку до життя). Людину може переслідувати відчуття
нереальності того, що відбувається. Можуть спостерігатися психосоматичні захворювання (астма, виразка, коліт, дерматити, онкологія), зміни в
стосунках з оточуючими, друзями і родичами, а саме: уникнення спілку54

вання; соціальна ізоляція; втрата теплоти по відношенню до інших людей (переживання унікальності своєї трагедії); роздратування, злість,
бажання, щоб «не чіпали»; люта ворожість до певних осіб (часто спрямована на лікаря, представників влади, силових структур і ін.); подальша втрата форм соціальної активності (втрата рішучості й ініціативи,
неможливість виконати навіть найпростішу діяльність самостійно).
Відомо, що у дітей інші уявлення про життя і смерть, ніж у дорослих. Вважається, що діти до 2-х років взагалі не мають жодного уявлення
про смерть. Між 2-ма і 6-ма роками у них розвивається уявлення про те,
що вмирають не назавжди (смерть як від'їзд, сон, тимчасове явище). У
ранні шкільні роки діти ставляться до смерті як до чогось зовнішнього:
вони персоніфікують її або з певною особою (наприклад, привидом), або
ідентифікують з небіжчиком. Часто діти в цьому віці (5-7 років) вважають
власну смерть малоймовірною. Для дітей 6-10 років смерть стає реальнішою і остаточною. І якщо на початку цього вікового етапу вони думають, що розум, вміння та спритність дозволять їм її уникнути (так як вона
може бути персоніфікована), то до 10 років вони розуміють, що смерть —
це частина загальних інтересів і принципів, які керують світом. Діти,
дізнавшись про смерть одного з батьків або близького родича, проходять
через ті ж стадії, що й дорослі. Однак період гострого горя у них зазвичай коротше, ніж у дорослих.
Серед особливостей поведінки дітей, які пережили втрату батька,
можна виділити наступні: дитина плаче, сподівається на повернення
батька, іноді починає його шукати, іноді описує яскраве відчуття його
присутності, іноді злиться через втрату і звинувачує оточуючих, іноді
звинувачує померлого батька. Зазвичай батьки намагаються приховувати
від дітей свої почуття з приводу втрати. Це пояснюється не стільки тим,
що батьки не хочуть засмучувати дітей, скільки їх власним страхом перед
інтенсивністю дитячих емоцій. Однак приховування факту смерті одного
з батьків або заборона на вираження почуттів не несе в собі нічого, крім
наступних патологічних реакцій: енурез, заїкання, сонливість або безсоння, відкушування нігтів, анорексія (відсутність апетиту), галюцинації;
тривала некерована поведінка; гостра чутливість до розлуки; повна
відсутність будь-яких проявів почуттів; депресія (у підлітків — це гнів,
загнаний всередину) [3]. Дітям легше перенести печаль і горе членів
сім'ї, ніж мовчання або неправду, тому дитина повинна бути залучена в
переживання всієї родини і її емоції ні в якому разі не повинні бути
проігноровані. У важкий період, особливо гострого горя, дитина повинна
відчувати, «що її як і раніше люблять і що вона не буде відкинута». В цей
час їй потрібна підтримка і турбота з боку дорослих, їх розуміння, довіра,
а також доступність контакту, щоб в будь-який час дитина могла поговорити про те, що її хвилює чи просто посидіти поруч і помовчати. Для
дитини важливо висловити свої переживання: бажання поплакати або
вилити свій гнів, розповісти сумну або смішну історію про померлого,
подивитися разом фотоальбом з його фотографіями, зробити йому подарунок, намалювати свої почуття або потриматися в тиші за руки [2].
Сприятливими для дітей умовами проживання горя є наступні: добрі
стосунки з батьком до його смерті; отримання адекватної інформації,
відвертих відповідей на питання дитини; участь в процесі оплакування
разом з усією родиною; добрі стосунки з іншими родичами і впевненість
в непорушності цих відносин.
Якщо на роботі ви маєте можливість спілкування з людиною, яка
55

переживає горе, втрату, при можливості надайте їй необхідну психологічну підтримку, використовуючи навички активного слухання, пошуку
ресурсу і спілкування з потерпілим. Своєчасна допомога постраждалій
людині може допомогти їй пережити цю втрату з мінімальними негативними наслідками для життя і здоров’я.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Корінчак Л.М.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Здоров’я нації — суттєвий показник суспільного та економічного
розвитку держави. Здоров’я дітей — її майбутнє. Адже більшість хвороб у
дорослому віці є наслідком умов і способу життя у дитинстві та юності.
Людина могла б жити значно довше якби не її недбале поводження з
власним організмом. Потрібні грунтовні знання, велике бажання та сила
волі, щоб бути і залишатися здоровим.
Нині актуальність проблеми погіршення стану здоров’я населення
України є невичерпною, адже в реаліях сьогодення, в умовах складного
життя, екологічних проблем, політичної та економічної нестабільності,
соціальної дезорганізованості, безробіття, негативної реклами, розвитку
новітніх інформаційних технологій, збільшення кількості стресогенних
чинників впливу на організм людини, стан здоровя населення України
постійно погіршується.
Окрім зовнішніх негативних чинників на здоров’я людини впливає
і її спосіб життя. Тютюнопаління, вживання алкогольних та наркотичних
речовин, відсутність раціонального харчування, перевтома, недосипання,
відсутність фізичних навантажень, психічне та розумове перевантаження
— усе це у комплексі призводить до неминучого систематичного погіршення стану здоров’я не лише кожної конкретної людини, але і її сім’ї,
нації та людства в цілому.
Беручи до уваги все зазначене, ми навряд чи можемо говорити
про підвищення рівня якості життя людини, адже погіршення здоров’я
призводить до втрати нею можливості повноцінно виконувати свої сімейні, особистісні, професійні, громадські та інші функції, а отже, це неминуче призводить до зниження рівня якості життя людини. Такий стан
речей на нашу думку пояснюється тим, що високий рівень якості життя
забезпечується не стільки зовнішніми атрибутами, таким як побутова
техніка чи інтернет, а скільки внутрішніми характеристиками самого
індивіда: позитивним ставленням до життя, бажанням, активністю, настроєм, загальним самопочуттям, можливістю задовольняти свої потреби,
здатністю налагоджувати міжособистні відносини, можливістю виконува56

ти свої обов’язки, та інше.
З урахуванням того, що всі наведені характеристики людини є аспектами її здоров’я (фізичними, психологічними, соціальними та духовними), можна сказати, що рівень якості життя людини насамперед залежить від стану її здоров’я, яке останнім часом піддається серйозному
випробуванню шляхом великої кількості негативних чинників впливу на
нього.
У сучасному суспільстві вседозволеність та зміст реклами дедалі
частіше спонукають людей до тютюнопаління, зловживання алкогольних
та наркотичних речовин, споживання неякісної їжі, що в кінцевому результаті призводить до виникнення емоційного збудження та конфліктів,
тобто нездорового способу життя.
Серед молоді України надто поширеним явищем є тютюнопаління,
вживання алкоголю і наркотиків та небезпечний секс. Бажання „ йти в
ногу з часом ” спонукає деяких молодих людей до прийняття моделі модного і стильного життя, яке для багатьох з них пов’язується зі згаданими
явищами. Ситуація обтяжується у зв’язку з наявністю в Україні широкого
асортименту доступних алкогольних та тютюнових виробів, порівняно з
легким доступом до наркотиків та лібералізації статевих зв’язків [3,4,5].
Тютюнокуріння є одним з основних чинників, що впливають на
нормальний ріст та розвиток людини. Значна частина молоді вважає цю
звичку цілком припустимою і навіть такою, що забезпечує їм імідж дорослої, незалежної особистості.
В результаті проведеного дослідження було виявлено, що у віці 10
років курять лише 5% дітей і трохи більше серед12-тирічних. Проте у віці
14 років курять уже 30% дітей, а у віці 17 років — регулярно курять до
48%, як серед юнаків, і серед дівчат.
Алкоголізм та пияцтво також є дуже поширеним явищем в Україні.
Упродовж століть склалася традиція усі значні події відзначати застіллям
із вживанням алкоголю, свідками (а інколи й учасниками!) якого нерідко
стають діти. Тож не дивно що деяким молодим людям смак спиртного
знайомий ще з раннього дитинства. Часто вони вперше вживають міцні
напої зі згоди батьків. Факти свідчать про те, що у віці 10 років 17%
дітей уже куштували алкоголь, а у віці 15 років відсоток таких наближається до 67. Споживання алкоголю поступово зростає у віці з 14 до 18 і
стабілізується у віці 19-22 роки.
Молоді люди повідомляють, що вживають алкоголь, щоб зробити
життя менш монотонним, більш цікавим, а часом і для того, щоб забути
про деякі негаразди у своєму житті.
Основними засобами профілактики тютюнопаління та алкоголізму
є пропагування здорового способу життя (в фізичному, психологічному
та соціальному аспектах).
Проблема здорового способу життя молоді набула такої актуальності, що сьогодні ми говоримо про неї, як про альтернативу глобальній
загрозі всій нації. Для вирішення її насамперед необхідно усвідомити
значущість самого поняття «здоровий спосіб життя».
Принципи формування способу життя залежать від рівня розвитку
цивілізації і можливостей їх індивідуальної реалізації у формі фізіологічно
обґрунтованих біологічних, духовних і соціальних потреб людини.
Здоровий спосіб життя має провідне значення у формуванні і відтворенні здоров'я людини, забезпеченні високої якості її життя і активного
довголіття. Для ведення здорового способу життя людині необхідні моти57

ваційні стимули, які засновані на усвідомленні кожним потреби охорони і
зміцнення власного здоров’я [1,2].
Здоровий спосіб життя необхідно розглядати в практичній роботі
навчальних закладів, як один із пріоритетних напрямів гуманізації освіти.
Значущість формування ціннісних орієнтацій в аспекті цієї проблеми
зумовлена необхідністю збереження і вдосконалення фізичного, психічного і соціального благополуччя учнів. Здоров’я і фізична дієздатність є
умовою і базисом для покриття потенціалу особи. Від того, наскільки
успішно вдається сформувати і закріпити валеологічні орієнтації і навички здорового способу життя у підлітковому віці, залежить в подальшому
реальний спосіб життя людини [1].
Систематичне дотримання здорового способу життя може забезпечити збереження і зміцнення здоров’я людини, а для того щоб здоровий
спосіб життя став нормою існування, необхідно формувати у ньому потребу.
Здоровий спосіб життя концентрує у собі зв’язок способу життя і
здоров’я людини, об’єднує все, що сприяє виконанню нею професійних,
громадських і побутових функцій в оптимальних для здоров’я і розвитку
умовах. Він виражає певну зорієнтованість діяльності індивіда на зміцнення і розвиток особистого і громадського здоров’я, і тому здоровий
спосіб життя — це найбільш ефективний спосіб збереження і зміцнення
здоров’я людини, а сформована потреба у здоровому способі життя забезпечує систематичне його дотримання.
Особливої уваги у цьому контексті потребують вихователі дитячих
садків, учителі шкіл та педагоги, адже саме вони виховують, навчають,
сприяють становленню світогляду дітей — майбутнього нашої країни. На
нашу думку, виховати ціннісне ставлення до власного здоров’я та сформувати у них потребу у здоровому способі життя можливо лише шляхом
демонстрації їм власного прикладу, а отже, учителі повинні бути до того
готовими (дотримуватися здорового способу життя, бути здоровими та
мати високий рівень якості життя).
Пріоритетним завданням системи освіти є формування в особистості відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я свого
оточення як найвищих суспільних та індивідуальних цінностей. В умовах
розбудови українського суспільства, проблема стану фізичного та психічного здоров’я молодого покоління набуває особливої гостроти, оскільки
сучасна ситуація обтяжується високими показниками захворюваності
молоді, зниженням якості медичного обслуговування, погіршенням екологічної ситуації, морально-духовною кризою.
Сучасні вчителі, які вже мають досвід роботи в школі, не є винятком і так само, коли потрапляють під дію негативних чинників, втрачають
своє здоров’я та, як наслідок, мають низький рівень якості життя. У
зв’язку з цим, на нашу думку, необхідною формою роботи з педагогічним
колективом є формування потреби у здоровому способу життя.
Спосіб життя людини — це інтегральне, багатофакторне поняття,
яке об’єднує різноманітні фактори, умови і форми життєдіяльності людини, завдяки яким забезпечується формування певного рівня її здоров'я,
виконання фізичних, духовних і соціальних функцій.
Отже, щоб досягти ефективних зрушень у галузі здоров’я необхідно змінити спосіб життя самої людини на такий, який би забезпечував не
лише збереження, але і зміцнення здоров’я, тобто на здоровий спосіб
життя. І саме тому, вирішити проблему погіршення здоров’я у масштабах
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людства можна лише шляхом зміни ставлення до свого здоров’я кожною
людиною.
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РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА СЕЧОКАМ'ЯНУ ХВОРОБУ
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2Центр медичної реабілітації та санаторного лікування
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1Львівський

Актуальність. Сечокам’яна хвороба (СКХ), яка проявляється
утворенням каменів у нирках, сечовивідних шляхах та сечовому міхурі ‒
поширене захворювання, увага до якого прикута із давніх часів. Всебічна
допомога хворим на СКХ та їх фізична реабілітація постійно знаходяться
в центрі уваги фахівців у зв’язку із неухильно зростаючою поширеністю
патології серед населення нашої країни. Факт розповсюдженості СКХ,
більшість авторів пояснює зовнішніми та внутрішніми факторами, які
провокують її появу, а саме соціальними, побутовими, екологічними,
способом життя, урбанізацією населення, гіподинамією, погіршенням
якості продуктів та структури харчування, старінням населення,
поширеністю та хронічністю супутніх хвороб, які опосередковано
сприяють її розвитку [1; 6].
Мета дослідження — обґрунтувати ефективність застосування
лікувальної фізичної культури для хворих на сечокам’яну хворобу після
екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних науковометодичної літератури; документальні методи (вивчення історії хвороби).
Результати й обговорення. Складність етіології і патогенезу сечокам’яної хвороби та недостатньо висока ефективність її лікування,
зумовлюють необхідність пошуку нових консервативних методів запобігання розвитку цього захворювання. До таких методів належить лікувальна фізкультура, яка відіграє важливу роль у фізичній реабілітації
хворих на сечокам’яну хворобу. Її універсальна дія на організм як здорової, так і хворої людини пов’язана з біологічною потребою всього живого
до руху. Адже людське тіло збудоване так, що у ньому майже половину
маси складає м’язова система, яка пов’язана з усіма ланками
життєдіяльності організму [1; 7; 8].
Скорочення м’язів є природним збудником їхньої дії, які
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викликають переміщення у просторі всього тіла або його окремих ланок.
Це призводить не тільки до їх зміцнення, але й супроводжується
фізіологічним впливом на забезпечуючі системи організму — серцевосудинну, дихальну, нервову, ендокринну, травно-видільну.
Під впливом фізичних навантажень відбуваються фізіологічні процеси, які охоплюють усі без винятку органи шляхом взаємодії нервової і
гуморальної систем, моторно-вісцеральними рефлексами. Інформація про
роботу м’язів по нервових і гуморальних шляхах надходить у ЦНС і центр
ендокринної системи (гіпоталамус), інтегрується, а потім ці системи регулюють функцію і трофіку внутрішніх органів [2; 4; 8]. Розрізняють чотири основних механізми лікувальної дії фізичних вправ на організм хворого (В.К. Добровольський): тонізуюча дія, трофічна дія, формування компенсацій та нормалізація функцій, які мають місце також і у лікувальнореабілітаційному процесі хворих на сечокам’яну хворобу.
Тонізуюча дія фізичних вправ проявляється у підвищенні рівня рухової активності хворого, що призводить до активізації обмінних процесів
в організмі, а це, у свою чергу, сприяє зниженню маси тіла, поліпшенню
діяльності серцево-судинної і дихальної систем, підвищує загальний тонус організму.
Трофічна дія фізичних вправ у реабілітації хворих на сечокам’яну
хворобу зумовлена тим, що правильно організований руховий режим є
головним фактором нормалізації пластичних і енергетичних процесів в
організмі.
Використання фізичний вправ для формування компенсацій у хворого сечокам’яною хворобою має місце, перш за все, у разі порушення
функції однієї нирки, або при знижені секреторно-екскреторної функції
обох нирок. У цих випадках призначення спеціальних фізичних вправ
дозволяє за механізмами моторно-вісцеральних рефлексів активізувати
рухову функцію сечовивідних шляхів, підвищувати і знижувати внутрішньочеревний тиск, викликаючи ритмічне вертикальне струшування органів черевної порожнини, що підвищує скорочувальну функцію сечоводів
і, отже, сприяє просуванню і відходженню конкрементів.
Щодо застосування фізичних вправ з метою нормалізації функцій
та відновлення фізичної дієздатності хворого на сечокам’яну хворобу, то
можна без перебільшення, стверджувати, що без достатньої рухової активності важко розраховувати на досягнення значної ефективності у
лікувальні. Адже нормалізація функцій нирок під впливом комплексного
лікування і оптимальної рухової активності забезпечує клінічне і функціональне видужування хворого [3; 5; 7].
Своєрідність методу лікувальної фізкультури зумовлена тим, що
основний засіб її впливу на організм хворої людини — це фізичні вправи,
що передбачають свідому і активну участь хворого у лікуванні та реабілітації [6; 7].
Основною формою лікувальної фізичної культури, яка сприяє вирішенню основних завдань спеціального тренування є лікувальна гімнастика. Адже в процедурах лікувальної гімнастики поєднуються загальнорозвиваючі та спеціально розвиваючі фізичні вправи, що дає можливість
цілеспрямовано впливати на порушені функції організму. Лікувальна
гімнастика включає в себе комплекси спеціальних фізичних вправ різної
інтенсивності. Вони застосовуються залежно від форми сечокам’яної
хвороби, функціонального стану нирок і сечовивідних шляхів, наявності
та локалізації каменя і спрямовані на підсилення перистальтики сечово60

дів та полегшення просування і відходження невеликих конкрементів.
Особливо сприятливо діють фізичні вправи на організм хворого
уролітіазом у поєднанні з внутрішнім вживанням мінеральної води по
типу “Нафтуся”, оскільки в основі хвороби лежать функціональні порушення центральної нервової системи, обміну речовин, застій сечі в сечовивідних шляхах і ін. Завдяки комплексному лікуванню частково усуваються умови для подальшого каменеутворення і росту каменів [3; 4; 8].
До спеціально розвиваючих фізичних вправ відносяться вправи,
при яких тулуб і нижні кінцівки знаходяться в різних вихідних положеннях: стоячи, лежачи на животі і спині, колінно-кистьове. Застосовувались
вправи з предметами і без них, у чергуванні напруження і розслаблення
м’язів різних частин тіла (особливо черевного преса), а також вправи
динамічного і циклічного характеру, ходьба ритмічна (зі зміною темпу) на
пальцях ніг, на п’ятках, випади, підскоки, різні струси органів черевної
порожнини типу “вібрація” на п’ятках біля гімнастичної стінки з високою
частотою, біг підтюпцем зі змінами темпу.
Механізм дії спеціальних фізичних вправ полягає у чергуванні підвищення і зниження внутрішньочеревного тиску, в помірному ритмічному
струшуванні органів черевної порожнини і зачеревного простору по вертикальній осі і переміщенні органів черевної порожнини у різних напрямках, що посилює скорочувальну здатність гладкої мускулатури нирок і
сечоводів, і тим самим сприяє просуванню чи відходженню каменів [2; 5;
6].
Важливим є включення у процедуру лікувальної гімнастики дихальних вправ, а особливо діафрагмального дихання. Оскільки дихальні
вправи покращують і активізують функцію зовнішнього дихання, сприяють правильному дозуванню фізичного навантаження при виконанні
вправ, а також збільшують рухливість діафрагми, що має велике значення у регуляції внутрішньочеревного тиску.
Висновки. На основі аналізу науково-методичної літератури з питань застосування лікувальної фізичної культури у реабілітації хворих на
сечокам’яну хворобу, встановлено, що особливе місце серед засобів
фізичної реабілітації займає лікувальна фізична культура, так як рухова
активність — найважливіша умова формування здорового способу життя
та основа правильного проведення лікувально-реабілітаційних заходів.
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ФОБІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Кусімо А.Т.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Одна людина боїться будь-яких соціальних контактів, публічних
виступів. Інша, панічно боїться зайти в ліфт, і навіть тоді, коли він найсучасніший і найнадійніший. Страх замкнутого простору, бруду, захворювань, павуків, мишей, змій, управління автотранспортом, темряви,
безсоння, води, висоти і т.п. Сюди можна додати безліч страхів, тільки
офіційних назв існує понад 300. Часто страхи заважають жити людині,
руйнують плани, не дозволяють досягти бажаних успіхів, і навітьф ламають долю! Це може бути навіть доросла людина з неабиякими здібностями, але на жаль, присутня повна безпорадність щодо контролю своїх
страхів. І все тому, що страхи і фобії не мають, вікових, інтелектуальних,
матеріальних та статусних обмежень.
Сучасна наука констатує наявність складних клінічних форм страхів (фобій) в кожної дев'ятої людини планети. За своє життя кожна четверта людина знаходиться хоча б один раз під впливом того чи іншого
тривожного розладу. Не існує людини яка була б винятком з цієї статистики, більше того соціально-економічна нестабільність, сучасні кризові
явища, відсутність впевненості в майбутньому, ментальні особливості і
національні традиції сімейного виховання сприяють масовому зростанню
тривоги і страхів у пересічних громадян [1].
Слово фобія міняло своє значення протягом кількох століть. Зазвичай під фобіями розуміють патологічні страхи та ірраціонально-різке
ставлення до живої істоти, предмета чи явища.
Фобія (від грецького страх) — це тривалий і безпідставний страх
перед предметами ситуаціями чи діями. Велику увагу проблемі страхів
приділяв Д. Дж. Речмен, який створив концепцію травматичного обумовлення. Згідно неї події чи ситуації, які є причинами болю, можуть викликати страх незалежно від наявного відчуття болю [2]. Значний внесок у
вивчення проблеми тривожності зробив А. М. Прихожан. Не менш значну
роботу у даному напрямку провела білоруський лікар і вчена І. А. Хрущ,
яка розробила комплексну терапію розладів.
Люди з фобіями відчувають велику напругу і страх, які можуть негативно впливати на соціальне, професійне чи особисте життя.
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Фобії — поширене явище у сучасному суспільстві. Найчастіше від
фобій потерпають жінки.Фобії поділяються на три категорії: агорафобія,
соціофобії і специфічні фобії [4].
Агорафобія (від грецького «страх ринкової площі») — це страх появи в громадських місцях, особливо без супроводу. Соціофобії — страх
соціальних ситуацій або ситуацій виступу, коли може виникнути замішання. Всі інші фобії класифікуються як специфічні фобії [7].
У людей з агарофобією страх і хвилювання викликає відвідування
громадських місць і перебування поза межами власного будинку. Найчастіше вони бояться появи тривожних симптомів, як наприклад, прискорене серцебиття, запаморочення, уповільнення дихання, і що вони будуть
нездатні впоратися з ними чи отримати допомогу.
Багато людей, які страждають агорафобією, відчувають сильні і
раптові спалахи страху, що супроводжуються нападами паніки, коли
вони потрапляють в громадські місця. Цей випадок агорафобії вважають
панічним розладом з агорафобією, особливим типом тривожних розладів,
оскільки в цьому розладі міститься щось більше, ніж всеосяжна боязнь
виходу з дому [9].
Соціофобії. Значна кількість людей хвилється під час зустрічей з
іншими людьми. Це можуть бути як бесіди, так і виступи перед публікою.
Для прикладу оперна співачка Марія Каллас, часто тремтіла від страху,
очікуючи за лаштунками моменту виходу на сцену. Такі нормальні соціальні страхи доставляють деякі незручності, але люди, не дивлячись на їх
наявність, продовжують активно працювати [9].
Люди, що страждають від соціофобії, мають сильні, стійкі і необгрунтовані страхи виступі та соціальних ситуацій, в яких можуть розгубитися. Соціофобія дуже впливає на життя людей. Вони не в змозі взяємодіяти з оточуючими людьми чи виступати перед ними. Якщо подбна ситуація виникає в роботі, то такі люди можуть не впоратися із відповідальним завданням. Той, хто не може їсти в присутності інших, може відхиляти запрошення на вечерю і інші соціальні можливості [5].
Специфічна фобія — це стійкий страх перед специфічним об'єктом
або ситуацією — звичайно, іншими, ніж перебування в громадському
місці (агорафобія), або соціальними ситуаціями, що викликають розгублення (соціофобія). Зустрічаючись з таким об'єктом чи потрапляючи в
таку ситуацію, люди, які страждають цим розладом, відчувають приступ
страху. Поширеними специфічними фобіями є сильний страх перед певними тваринами або комахами, боязнь висоти, закритих приміщень та
грози [1]. Вплив специфічних фобій на життя людини залежить від того,
що викликає страх. Деяких речей простіше уникнути, ніж інших. Люди,
що бояться собак, комах або води, будуть так чи інакше зустрічатися з
предметами свого страху. Їх старання уникнути зустрічі з ними повинні
бути дуже старанними і можуть сильно порушити хід їх життя. Люди, що
бояться змій, зустрічають їх дуже рідко. Фобії, які тривають або починаються в дорослому віці, мають тенденцію зберігатися і зменшуються лише
в результаті лікування [9].
Існує багато теорій виникнення фобій. Так Зигмунд Фрейд вважав,
що фобії є результатом зайвого використання людиною захисних механізмів витіснення і перенесення для контролювання прихованої тривоги
(психодинамічна теорія). Такі люди часто відтісняють сигнали, що викликають тривогу, глибше в несвідоме (витіснення) і переміщають свої страхи на нейтральні об'єкти або ситуації, з якими легше впоратися і які про63

стіше контролювати (перенесення). Хоча нові предмети страху часто
пов'язані із загрозливими сигналами, людей не турбує цей зв'язок [10].
Біхевіористська теорія. Біхевіористи вважають, що люди з фобіями
формують свій страх перед певними об'єктами, ситуаціями або подіями
шляхом класичного обумовлення. Одного разу відчувши страх, люди
уникають страшних об'єктів або ситуацій, втрачаючи можливість отримати контроль над своїм страхом.
Біхевіористсько-біологічна теорія. Деякі фобії поширені в більшій
мірі, ніж інші. Фобічні реакції на тварин, висоту і темряву зустрічаються
частіше, ніж фобічні реакції на м'ясо, траву, будівлі. Біхевіористи часто
пояснюють це припущенням, що люди як вид мають схильність до формування певних страхів. Цю схильність ще називають готовністю, оскільки люди теоретично «підготовлені» до формування одних фобій, а до
формування інших більш стійкі [10].
Фобія як наслідок страху робить помітний вплив на перцептивнокогнітивні процеси, поведінку індивіда. Це одна з найбільш небезпечних
емоцій. Страх обмежує свободу людини, її сприйняття, мислення і поведінку, супроводжується надзвичайно високим рівнем активації вегетативної нервової системи, відповідальної за роботу серця та інших органів
[8].
Наслідки довготривалих фобій, які можуть переростати у депресії,
в дистреси, впливають на організм, що може проявитися в порушеннях
роботи серця, надниркових залоз, репродуктивних органів і селезінки.
Як результат тривоги, викликаної страхом в організмі людини підвищується вироблення гормону, який впливає на роботу імунної системи
— кортизолу. Як наслідок людський організм відкривається бактеріальним і вірусним інфекціям, онкозахворюванням, аутоімунним розладам —
СНІДу, червоному вовчаку, фиброміалгії, синдрому хронічної втоми і
ревматоїдного артриту; астмі, діабету, проблемам з травленням, дегенеративним захворюванням на кшталт розсіяного склерозу і хвороб опорно-рухового апарату; люди стають схильними до підвищеного кров'яного
тиску і хронічного запалення стінок кровоносних судин і артерій, що
збільшують ймовірність серцевої недостатності.
У разі неможливості подолання фобії вона може перейти в деструктивні форми жаху і паніки, а також закріпитися в формі тривожного
розладу, тому необхідний вплив на фобії з метою позбавлення від них
назавжди.
Вирізняють 2 основних способи впливу на фобії:
1. Терапевтичний (з допомогою медичної допомоги).
2. Психологічний (психологічне вплив)
Крім традиційних засобів лікування як бета-адреноблокатори, антидепресанти, інші заспокійливі методи, і терапії поведінки, медитації.
Терапія відновлення душевної і психічної рівноваги фокусується на зміні
реакції на предмет чи ситуацію, що викликають страх. Поступове ознайомлення з причинами фобій може навчити перемагати страхи. Наприклад, коли людина боїться літати в літаку, то вона зможе домогтися прогресу в терапії, якщо перейде від думок про польоти, до дій: почне оцінювати фотографії літаків, ходити у аеропорт, сидіти в літаку і нарешті,
полетить куди-небудь. Деякі авіакомпанії пропонують програми допомоги
тим, хто боїться літати. Отже, група людей, об'єднана одним страхом,
може сидіти разому літаку, але цей літак може злетіти у будь-який час,
оскільки є свого роду тренувальною декорацією [3].
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Медитація віддавна застосовується як засіб саморегуляції, психокорекції, терапії, і психотерапії. У основі медитації лежать дані про те, що
ця техніка надає позитивний вплив на психосоматичні порушення, пов'язані зі стресом і тривогою. Проведено дуже багато робіт, в яких вивчали
можливість застосування медитації зменшення страху [6].
Отже, з фобіями потрібно боротись, інакше вона будуть супроводжувати людину все її життя. Діапазон фобій надзвичайно широкий і
обмежується хіба що нашою фантазією. Фобії бувають постійні і тимчасові. Є страхи, які природні за своєю природою і є нормальною реакцією на
негативну подію або наслідком отриманої інформації. Необов'язково вдаватися до допомоги ліків, найголовніше, мати постійну взаємодію з джерелом страху. Лікування проводиться поступово, і за участю інших осіб,
які допомагають проводити методику лікування. Фобії (а точніше самі
страхи) потрібно виявляти в дитинстві, бо саме в дитинстві, їх ще можна
вилікувати, адже недарма, при лікуванні фобій, повертаються саме в
дитячі роки.
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ХАРЧУВАННЯ У РАННЬОМУ ЖИТТІ І «ПРОГРАМУВАННЯ»
ДОВГОВІЧНОСТІ
О.М. Вайсерман
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України, Київ

Дані експериментальних і епідеміологічних досліджень свідчать
про те, що неадекватне харчування в критичні періоди розвитку може
призводити до довготривалих змін структури і функції окремих органів і
гомеостатических шляхів, тим самим «програмуючи» стан здоров'я і дов65

говічність. Докази залежності рівня здоров'я і схильності до хронічних
захворювань від характеру харчування на початку життя отримані в
«квазі-експеріменталних» дослідженнях, зокрема, при вивченні довгострокових наслідків голоду під час раннього розвитку. Виявлено, що
важливу роль в цих процесах відіграють зміни, що відбуваються на рівні
епігенетичної регуляції активності генів. У доповіді будуть представлені
концептуальні моделі і дані досліджень, що підтверджують можливість
«раннього програмування» здоров'я і тривалості життя.

ФАКТОРИ ПЕРЕДЧАСНОГО СТАРІННЯ І СПРОБА ПОБУДУВАТИ
КОМПЛЕКСНУ ВАЛЕОЛОГІЧНУ СИСТЕМУ
ОЗДОРОВЛЕННЯ/«ОМОЛОДЖЕННЯ» ЛЮДЕЙ
Ліпський П.Ю.
Еколого-медична академія, Міжнародний університет розвитку людини
«Україна»

На сьогодні геронтологами напрацьовано багато експериментального матеріалу стосовно механізмів старіння, сформульовано багато гіпотез, деякі з них претендують на статус теорії. Але ні одна з них не задовольняє повністю практиків, геріатрів і медиків. Та в системі медикобіологічних наук і, зокрема, в геронтології зріє період інтеграції теоретичних знань та побудови практичних систем попередження передчасного
старіння, подовження активного довголіття. Ми зробили спробу інтеграції, синтезу відомих концепцій геронтологічної і валеологічної практики
та багаторічних власних теоретичних і практичних результатів досліджень. Цеглинами фундаменту даного узагальнення були дослідження
української геронтологічної школи Олександра Богомольця: концептуальні роботи В.Фролькіса, В.Безрукова, О.Коркушко, Г. Бутенка, роботи з
проблем інсулінорезистентності В.Шатило, з обгрунтування гіпоксичного
фактора антистаріння В.Березовського, вивчення епігенетичних факторів
старіння О.Васермана і багато ін. Використані також концептуальні роботи В.Анісімова і В.Хавінсона. Власні дослідження проводилися на базі
Еколого-медичної академії та Державного центру інноваційних біотехнологій (Проект «Молекулярні механізми передчасного старіння») і продовжені в Університеті «Україна».
Мета даної статті представити в популярному викладі власну гіпотезу про механізми передчасного старіння та обгрунтувати можливість
побудови практичної системи оздоровлення/омолодження людини без
використання фармакохімічних засовів.
Основні положення пропонованої інтегральної гіпотези
старіння. Старіння — це прогресуюче з віком звуження адаптаційних
можливостей організму, зниження надійності функціонування систем та
зростання імовірності смерті людини. Процес старіння в людини може
проходити по двох типах: 1) нормальне, фізіологічне старіння — корелює
з довголіттям — близько 10% людей старіють по даному типу; 2) прискорене, патологічне (передчасне) старіння обтяжене хворобами старості —
близько 90% людей «ідуть» по цьому типу [3]. На генетичному рівні
старіння організму людини — це процес реалізації генетичної
інформації в конкретних умовах життя. Генетичний потенціал довголіття (тривалості життя) у різних людей неоднаковий. Умови життя вно66

сять вирішальний вклад в кінцевий результат — тривалість та якість
життя конкретної людини. Якщо людина отримала від батьків з наборами
хромосом статевих клітин хороший «потенціал довгожительства» та веде
здоровий спосіб життя, то вона буде щасливим довгожителем. Але генетичний потенціал не завжди може реалізуватися через несприятливі
умови життя. В процесі вікового розвитку (онтогенезу) відбувається «переключення» генів, одні — «включаються» в роботу (експресія білківпродуктів чи поява певних молекул РНК), інші — «виключаються».
Принцип зворотності процесів старіння. Процес старіння не є
незворотній. Окремі «гени юності» при певних умовах можуть «включатися» в роботу в старості. Останні дослідження показали, що і весь процес старіння не є незворотним. Нами знайдено 9 достовірно описаних
випадків «збою генетичної програми розвитку», що виражалося в поступовому омолодженні організму, починаючи з 40-50 років. Онтогенез від
старіння пішов до молодості, тобто в протилежну сторону (системне антистаріння). Отже, можливий процес омолодження. Омолодження —
процес розширення адаптаційних можливостей організму, активізація
обмінних процесів, досягнення сприятливих природних гормональних
співвідношень, гармонізація діяльності імунної системи і зменшення імовірності смерті (наше визначення). Вчені намагаються приблизно оцінити
долю впливу різних факторів, які визначають стан здоров’я і довголіття
людини: медицина — 10%, спадковість (набір генів) — 15-20%, екологічні фактори — 15-20%, спосіб життя — 50%. Ці данні про співвідносний
вплив різних чинників дуже приблизні та, на думку різних дослідників,
дещо відрізняються, але певна істина тут, безперечно, є. Крім того, з
часом та зі зміною умов життя співвідносна доля впливу різних чинників
може змінюватися. Наприклад, при погіршенні якості довкілля, появі
нових ксенобіотиків, екологічні чинники стають визначальними. При
цьому і доля генетичних чинників може зростати через виникнення нових
мутацій. Але беззаперечним є факт вирішального впливу способу
життя на здоров’я і довголіття людини. З цього випливає, що знання
про фактори здоров’я людини, про свій організм з його неповторною
генетичною конституцією може мати вирішальне значення для сповільнення процесів старіння, виключення передчасного, патологічного старіння з його «букетом» геріатричних ускладнень та хвороб.
Валеологічна концепція третього стану здоров’я людини. У
80-х роках ХХ століття в авіакосмічній медицині була розроблена концепція третього стану. Сутність її в тому, що в більшості випадків між станом повного здоровя і хворобою (два стани, якими традиційно оперували
медики) є третій стан: «ще не хвороба, але вже і не здоров’я». В цьому
стані можна виділити декілька ступіньок, по яких людина може скочуватися до хвороби, або виходити з хвороби до стану здоров’я, як «повного
фізичного, психічного та духовного благополуччя». В 3-му стані у людини ще не проявляються симптоми, вона іще не звертається до лікаря.
Здоров’я і 3-й стан — це поле діяльності валеології, інтегральної науки
про підтримання здоров’я людини. З третього стану повернути людину до
стану здоровя коштує на 2-порядки менше, ніж лікування і виведення з
лікування до стану здоров’я (закон 2-х порядків) [3].
За даними деяких авторів, «усунення» негативних чинників додає
певну кількість років життя: куріння (паління) — 8 років, ожиріння — 9
років, емоційні стреси — 3-5 років, поліпшення довкілля (екологічні фактори) — 5-8 років.
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Приведемо данні про чинники, які вкорочують тривалість життя
сучасної людини (за даними вчених Інституту геронтології АМН України):
несприятливі соціально-економічні умови; перенапруження нервової
системи, стреси; екологічні фактори (забруднення середовища життєдіяльності); обмеження рухової активності; нездорове харчування (незбалансоване, нераціональне, з дисбактеріозами, недостатньо насичене
необхідними мікрокомпонентами, вітамінами); шкідливі звички тощо.
Володимир Фролькіс запропонував теорію вітаукту (антистріння).
Діалектична взаємодія процесів старіння та компенсаторна регенерація
(відновлення структур і функцій) створюють певний «фенотип здоров’я».
Герокритичні точки онтогенезу (ГТО). Нами запропоновано
враховувати при профілактиці (стримуванні) процесів передчасного старіння та оздоровленні/омолодженні організму певні періоди і точки на
параболі онтогенезу. Після вступу організму в ці точки, починається
прискорене старіння. Таких «герокритичних точок» [1, 2] ми знайшли
декілька, одні з них більш значимі за вкладом в процеси старіння, інші —
менш значимі. Вони можуть бути як біологічно, так і соціально детермінованими. ГТО: інсулінорезистентність (ІР), лептинорезистентність, клімакс та інші мають молекулярно-генетичну природу (в більшій мірі генетично детерміновані). А ГТО «вихід на пенсію» і зміна способу життя
(зниження загального тонусу організму, рухової активності (гіподинамія),
зменшення мотивації до активного життя та ін.) має соціально-трудову
компоненту впливу.
Інсулінорезистентність — актуальна ГТО. Сутність ІР полягає в
тому, що втрачається чутливість периферичних тканин організму (печінки, м’язів, жирової тканини) до регуляторного впливу інсуліну. У зв’язку
з цим наступає гіперінсулінемія (ГІ) як компенсаторна реакція організму.
ІР і ГІ ініціюють розвиток метаболічного синдрому, що характеризується
дисліпідемією та іншими порушеннями. Таким чином, з’являється цілий
«букет» ранніх і пізніх ускладнень цукрового діабету 2-го типу (ЦД-2) і
розвивається серцево-судинна та інші види патології. Список різноманітних синдромів та симптомів, що викликаються станом ІР, досить великий:
ушкодження судин — ангіопатії: мікроциркуляторного русла (сітківки
ока, нирок) та магістральних артерій (коронарних, мозку, кінцівок); ураження нервів (нейропатії), в результаті чого відбувається демієлінізація
чутливих, рухових, вегетативних нервових провідників. В залежності від
того, які саме нервові волокна пошкоджуються, виникає багато симптомів старості.
Гіперглікемічна причина геріатричних хвороб. Отже, першопричиною більшості геріатричних патологій, симптомів та синдромів є
гіперглікемія (ГГ), яка і викликає ІР, гіперінсулінемію та метаболічний
синдром і т.д. Тому ми назвали раніше нашу гіпотезу передчасного старіння «гіперглікемічною» [2]. Бо першопричина всього переліченого і не
переліченого є гіперглікемія. Якщо концентрація глюкози в крові піднімається до 10-12 ммоль/л і більше, то включається компенсаторний механізм скиду глюкози в сечу — глюкозурія. Гірше, коли в деяких людей
глюкозурія включається при вищих концентраціях глюкози в крові. Глюкозурія в свою чергу призводить до розмноження нетипових у нормі
популяцій бактерій і грибків в уретрі, тому з’являються симптоми уретриту. ГГ викликає підвищення концентрації глюкози у слині, що веде до
стоматитів та руйнування зубів через розмноження нетипової мікрофлори
у ротовій порожнині. Підвищення концентрації у сльозі може викликати
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конюктивіти. Таким чином, ми виявили ланцюги причинно-наслідкових
зв’язків, які свідчать про патологічну дію ГГ. Зараз з’явилося таке поняття як глюкозотоксичність. Отже, ГГ (а вона не болить) поступово руйнує
наш організм з середини. Тому вся стратегія попередження передчасного
старіння має бути спрямована на недопущення порушення глюкозного
гомеостазу. Зниження концентрації глюкози в крові — гіпоглікемія —
призводить до гіпоглікемічної коми, втрати свідомості і можливої смерті.
Підвищення концентрації глюкози — прискорене старіння.
Основний механізм дії гіперглікемії на клітини і тканини організму — неферментативне глікозилювання білків, які при цьому
перестають нормально виконувати свої функції (молекулярні механізми
неферментативного глікозилювання білків проаналізуємо в іншій роботі).
Нормоглікемія — здоров’я і довголіття. Отже, підтримання
глюкозного гомеостазису є архіважливим для організму в плані підтримання міцного здоров’я і сповільнення процесів старіння.
Зворотність процесів клімаксу. Від клімаксу, що наступив, можна повернутись до нормального функціонування організму як у чоловіків так і у жінок. Це доведено в експериментах на тваринах, а також
описані випадки такого повернення до нормального вікового функціонування статевої системи у жінок з народенням дитини. Молекулярні та
ендокринні механізми розвитку клімаксу та прискореного старіння після
цієї ГТО представимо в наступних робдотах.
Основні підходи до омолодження організму. На основі напрацювання геронтологів можна сформулювати основні підходи до омолодження організму людини на інтегральному рівні. Тобто, враховуючи
молекулярні та клітинні механізми старіння (пошкодження макромолекул
радикалами, неферментативним глікозилюванням, обмеження числа
клітинних поділів (ліміт Хейфліка) та відомий нині механізм укорочення
теломер та теломеразної активністі) все-таки вирішальним є результат на
рівні організму. Ось перелік підходів до омолодження організму: дихальні
практики та системи (гіпоксія, гіперкапнія); здорове харчування; детоксикація (в тому числі ентеросорбція); депаразитація; гіпобіоз; психологічна та психофізіологічна саморегуляція; оздоровлення через гіпердинамію (гіперкінезію), оздоровчі гімнастичні практики; курортологія; формування валеологічної компетентності.
На практиці різні з перелічених вище підходів можуть бути використані «пересічними» жителями (громадянами) в різній мірі. Курортологія для переважної більшості людей зараз малодоступна через економічні
причини. Інші, через недостатність матеріально-апаратного забезпечення чи знань. Тому найбільш важливим фактором за силою впливу стає
саме формування масової валеологічної компетентності людей.
Сутність нашого підходу до омолодження. Наша система омолодження побудована на використанні досягнень сучасної медикобіологічної науки, на принципах доказової медицини. Особливо великі
можливості відкриває сучасна імунологія. Зараз можна говорити про
певні можливості впливу на поведінку імуноцитів, диференціацію їх в
певних напрямках, проліферацію для імунного захисту, але не виходячи
за межі норми. Інакше проліферація може мати злоякісний характер. При
цьому ми не використовуємо фармакохімічних препаратів.
Отже, ми говоримо про можливості розширення адаптаційних можливостей організму (омолодження) на основі побудови персоніфікованих програм з врахуванням генетичних факторів індивідуальності, епіге69

нетичних факторів впливу та факторів середовища життя. Наша система
оздоровлення/омолодження включає декілька етапів: психологічна підготовка, очищення організму (детоксикація та депаразитація), нормалізація
регуляторних порушень (імунодефіцити, імуноагресія, циркуляторні порушення, порушення обміну), гармонізація біологічного і паспортного
віку, часткове омолодження (косметичне), системне омолодження.
Ми виккористовуємо нові дані про єдину нейро-ендокринно-імунну
регуляцію стану здоров’я в організмі. Нами розкрито імунобіологічну
природу біологічно активних точок (БАТ) китайської медицини, які 5
тисяч років використовуються для зцілення організму без знання молекулярно-клітинних механізмів та гістологічного субстрату цих точок та
меридіанів (це викладемо в іншій роботі). Таким чином, ми об’єднали
досягнення східної (китайської) медицини, отримані віковою практикою,
з нашою традиційною доказовою медициною, а також використали віковий досвід нашої народної медицини. Для подолання хронічних недуг,
особливо викликаних резистентними штамами мікроорганізмів, використовуємо новітні біорезонансні технології [4].
Для побудови персоніфікованих програм омолодження потрібні
знання про генетичну конституцію організму. Для цього використовуємо генетичні маркери (чим їх використовується більше, тим краще:
еритроцитарні ізоантигени, лейкоцитарні, плазменні; інші доступні менделюючі ознаки: смакова чутливість до фенілтіокарбаміду, тип вушної
сірки, 124 ознаки дерматогліфіки пальців, долонь і підошв ніг та ін.).
Перспективним є також використання іридології та іридодіагностики.
Ведучим чинником оздоровлення та омолодження в умовах нинішніх реалій України є формування валеологічної компетентності населення, на основі чого можна будувати національні програми оздоровлення українського народу [1].
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ВИВЧЕННЯ ЦІЛЮЩОГО ВПЛИВУ «АПІТЕРАПЕВТИЧНОГО
БУДИНОЧКА» («ВУЛИКОТЕРАПІЇ») НА ЗДОРОВ’Я І
ДОВГОЛІТТЯ ЛЮДИНИ — ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Мартиненко О.П.
Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я «МАКБЕЗ»
ГО «Товариство бджолярів «Бальзам»
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

На сьогоднішній день бджолярами — практиками розроблено та
використовується більше 150 різних варіантів конструкцій апітерапевтичних будиночків. Вони мають як різні розміри так і різні варіанти конструкцій, під час їх створення використовувалися різні будівельні матеріали, оздоблення та облаштування. Але основним об’єднуючим фактом є
наявність вбудованого (розміщеного) місця проживання бджолиної сім’ї,
що і є головним дієвим осередком впливу на людину. Два таких апітерапевтичних будиночки ми і презентуємо на нашому науково — методичному майданчику «Бальзам».

.
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Фото: апітерапевтичних будиночків
Мета даної статті є актуалізація доцільності продовження науко72

вих досліджень щодо впливу апітерапевтичного будиночку на людину,
узагальнення надбань та практичне використання у проектах пов’язаних
з реабілітацією людей після травмуваня та хвороби.
З досвіду, практичних спостережень бджолярів — практиків та
здійснених дослідженнь були отримані перші реальні наукові підтвердження позитивного впливу на організм людини і це пояснюється:
По — перше: Енергетична оболонка — Біополе — хвильова система з торсіонних полів (полів крутіння), заснованих на орієнтовано спрямованому обертанні елементарних часток. Біополе несе інформацію про
будову фізичного тіла, постійно приймає відомості з навколишнього середовища й відповідно корегує життєві процеси організму, посилаючи в
навколишнє середовище, відповідну інформацію. здійснюючи зв'язок з
родинними структурами, сигналізуючи їм про небезпеку (це вже доведено у наукових розробках вчених). Вплив біополя бджолиної сім’ї є.
По — друге: Вібрації, що утворюються за рахунок руху бджіл, їх
крилець, як правило монотонні — ритмічні і тому діють заспокійливо з
розслаблюючим ефектом та мають свою певну амплітуду коливань. Якщо
розглядати організм людини як сім’ю органів, що в свою чергу складаються з клітин, які подібні і є найпростішим організмом, приходимо до
висновку, що ритм коливань частини клітин органу (які відрізняються
своїм ритмом від здорових клітин), призводить до неритмічності — хвороби органу, а в цілому і організму людини.
Тому, вібрації бджолосім’ї у контакті з організмом людини дають
можливість до запуску механізму саморегулювання та налаштування
організму до самовідновлення, та позбавлення від хвороби.
По — третє: В результаті виконання своєї основної функції у природі — опилення ентомофільних рослин, з метою підвищення їх врожайності, життєдіяльність бджолосім’ї направлена на переробку нектару,
пилку, смолистих речовин — прополісу та мікроелементів природного
походження. Протягом переробки цих природних речовин для свого
існування, утворюється не тільки продукти бджільництва — мед, перга,
віск, прополіс та інше, а і їх випари, які створюють стерильну насичену
атмосферу летючих аромосполук, які через органи дихання, травлення,
шкіру, позитивно впливають та поліпшують стан і роботу травної, нервової, серцево-судинної систем, та і в цілому організму людини.
По — четверте: Температура, що утворюється у бджолиному гнізді
близька 37 градусів С, що в свою чергу близька до температури тіла
людини, та під час знаходження останньої у безконтактному середовищі
створює їй комфортні умови.
По — п’яте: Ліжко апітерапевтичного будиночка має тверду поверхню, яка під час лежання, надає можливість хребту зайняти своє природне положення та за рахунок вібрацій отримати можливість збалансуватися.
Вплив життєдіяльності бджолиної сім’ї на організм людини, не можна порівнювати з дією хімічних — фармпрепаратів (крапельниць та
пігулок), їх дія зовсім різна та інша.
Цей вплив, можливо не слід називати лікуванням, тому, що лікуванням займається офіційна медицина, а ми пропонуємо оздоровлення за
рахунок впливу факторів життєдіяльності бджолосім’ї для посилення
імунітету та включення природних рецепторів організму до самовідновлення.
Вже більше двох років поспіль наукові інструментальні досліджен73

ня вуликотерапії проводять наші друзі науковці з кафедри біокібернетики
та аерокосмічної медицини Національного авіаційного Університету за
сприянням Кузовика В’ячеслава Даниловича, доктора технічних наук, голови Асоціації біомедикотехнічної галузі України. Є і інші дослідження, але на практиці, хотілося б, мати більш реальні результати та
прилади оцінки та контролю стану людини до моменту оздоровлення,
визначення кількості та часу перебування, а також контроль результату.
Отже тут ще є велике поле для наукових досліджень.
Висновки: 1. Головним пріоритетом застосування вуликотерапії
ми вважаємо створення апіосередків в реабілітаційних центрах з метою
реабілітації людей з пониженою функцією імунітету, які перенесли стрес,
учасників АТО та інвалідів.
2. Пропагування та впровадження для ефективного використання
природних якісних продуктів бджільництва, введення їх у культуру харчування української сім’ї, в раціон харчування під час тренувань спортсменів у дошкільних та шкільних навчальних закладах.
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ЛІКУВАЛЬНЕ ПЛАВАННЯ В КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ ХВОРИХ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ
Матрошилін О.Г., Павлів І.Я.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Актуальність. На даний час Всесвітньою організацією охорони
здоров’я (ВООЗ) та Міністерством охорони здоров’я України встановлено
невпинне зростання захворюваності бронхіальною астмою (БА) серед
дитячого населення, що складає 10 — 20% від усіх хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЗЛ) [3].
Не дивлячись на суттєве досягнення у медикаментозному лікуванні бронхіальної астми актуальним залишається питання пошуку ефективних немедикаментозних методів реабілітації хворих з даною патологією
спрямованих на зменшення медикаментозного навантаження та побічної,
в тому числі алергічної дії лікарських препаратів, які хворі змушені застосовувати тривало по життєвих показах [1].
В останні роки встановлено позитивний вплив лікувального плавання у відновному лікуванні хворих бронхіальною астмою зокрема в
реабілітації дітей проте воно не завжди використовується із за відсутності
умов його впровадження в процес відновного лікування [2,5,6,8,9].
Організація дослідження. Під нашим спостереженням знаходилося 9 дітей у віці 9 — 12 років (з них 6 хлопчиків і 3 дівчинки) хворих
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бронхіальною астмою, інфекційно-алергічною формою помірної важкості
у фазі стійкої ремісії з тривалістю захворювання від 3-х до 5-ти років, які
знаходились на диспансерному обліку у міській дитячій поліклініці і на
протязі 2015 — 2016 років займались лікувальним плаванням у спеціальній медичній групі на базі басейну дитячого спортивного комплексу
«Спортовець» міста Трускавець.
Згідно анамнестичних даних амбулаторних карт 6 дітей (66,7 %)
скаржилися на підвищену втому, задуху при фізичному навантаженні, 5
дітей (55,5 %) на періодичні головні болі, 3 дітей (33,3 %) на періодичний тривалий кашель.
Дані антропометричних показників дітей, зарахованих у спеціальну медичну групу (ріст, маса тіла, окружність грудної клітки) були в межах вікової норми.
Контроль за станом бронхолегеневої системи у процесі занять
здійснювався за даними спірометрії у діагностичному відділенні міської
лікарні з використанням комп’ютерного спірометра пневмотахометричного типу «Спіро-Спектр» із визначенням наступних показників: об’єму
форсованого видиху за 1 секунду (ОФВІ), пікової (максимальної) швидкості видиху (ФЖЕЛ) і життєвої ємності легень (ЖЄЛ) [4].
Отримані дані показників стану бронхолегеневої системи в процесі
спостереження були доповнені нами додатковими показниками функціонального стану органів дихання: величиною екскурсії грудної клітки,
тестами Штанґе і Ґенча.
Заняття плаванням здійснювались у формі уроку два рази на тиждень, зміст якого залежав від ступеня плавальної підготовленості дітей із
дотриманням всіх педагогічних принципів його проведення.
У підготовчій частині уроку використовувались загальнорозвиваючі і спеціальні вправи у воді біля бортика басейну, дихальні вправи із
затримкою дихання на вдиху, у позі «поплавок», «медуза», дихальні
вправи з опорним видихом у воду, навчання техніці плавання брасом на
грудях і спині, плавання кролем на грудях [6].
Основна частина уроку включала плавання із засвоєними стилями
і рухові ігри у воді. У заключній частині використовувалися вправи на
розслаблення в поєднанні з дихальними вправами.
Отримані дані були статистично оброблені за допомогою програми
Windows Excell.
Результати дослідження. Аналіз проведеного дослідження показав позитивний вплив занять лікувальним плаванням на функціональний стан органів дихання дітей із захворюванням бронхіальною астмою,
що позначалось в зменшенні або зникненні підвищеної втоми і головного
болю у 8 дітей (88,9%), кашлю та задухи при фізичному навантаженні у
7 дітей (77,6 %).
На протязі періоду дослідження поряд з вищенаведеними показниками покращення загального стану дітей суттєво покращилися функціональні показники системи органів дихання. Отримані дані наведені у
таблиці 1.
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Таблиця 1.
Динаміка середніх показників бронхолегеневої системи у
дітей бронхіальною астмою в процесі занять лікувальним
плаванням (М ± m)
Показники

На початку занять

Окружність грудної клітки (см)
Екскурсія грудної клітки (см)
ОФВІ (мл) за сек.
ФЖЄЛ (л) за хв.
ЖЄЛ (л) за хв.
Частота дихання (хв.)
Проба Штанґе (сек.)
Проба Ґенча (сек.)

6,2 ± 2,3
4,5 ± 0,6
1814 ± 97
110,75 ± 27,6
1900 ± 0,61
25,1 ± 1,23
18,0 ± 2,0
10,4 ± 1,2

В процесі занять
Через 10 — 14 місяців
65,5 ± 1,3
7,7 ± 0,37
2249 ± 117
112,5 ± 27,9
2700 ± 0,49
19,0 ± 0,05
29,4 ± 2,6
15,0 ± 2,6

Загальнозміцнюючий і загартувальний ефект занять плаванням
проявлявся в зниженні частоти загострень у 4-х (44,4 %) досліджуваних
дітей на протязі 2015 року, а у випадку їх появи скороченням термінів їх
медикаментозної корекції на 7 ± 2 дні.
Отримані нами результати дослідження впливу оздоровчого плавання на стан здоров’я дітей хворих бронхіальною астмою є підтвердженням його ефективності і підставою для його впровадження в процес
реабілітації дітей з даним захворюванням.
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РЕКРЕАЦІЙНИЙ ЕКОЛОГО-ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОЛИНИ
РІЧКИ МЖА
Молчанюк О.В., Пальчик О.О., Шепель І.М., Дехтярьова О.О., Чернікова Н.В.
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

Рекреація відноситься до такого вибіркового виду діяльності, який
стає необхідною умовою нормальної життєдіяльності людини, засобом
компенсації напруги і відновлення працездатності. Головне її завдання —
відновлення та розвиток фізичних та психічних сил кожного члена суспільства, всебічного розвитку його духовного світу.
Термін «рекреація» тісно пов’язаний з терміном «екотуризм»
(еcotourism), який був запропонований у 1980 р. мексиканським економістом-екологом Гектором Цебаллос-Ласкурейном (Hector CeballosLascurain). На його думку, це поняття означає поєднання подорожі з
дбайливим ставленням до природи і дозволяє об’єднати радість знайомства і вивчення зразків флори і фауни з можливістю сприяти їх захисту
[5].
Екотуризм сьогодні це комплексний, міждисциплінарний напрямок,
що забезпечує взаємозв’язок інтересів туризму, охорони природи і культури, і його роль може бути досить істотною. Екотуризм стає явищем, що
характеризує кінець двадцятого століття та, ймовірно, також двадцять
перше [9].
На думку дослідника Д. В. Каргаловой, «екологічний туризм формує систему уявлень про цінності природних ресурсів, стимулює пізнавальну активність особистості, спонукає до оволодіння новими екологічними знаннями та їх використання в цілях поліпшення стану навколишнього середовища» [4].
Об’єктами екотуризму можуть бути як природні, так і штучні елементи. Природні ресурси використовуються таким чином, щоб задовольнити економічні, соціальні та естетичні потреби, але при цьому зберегти
культурну унікальність, найважливіші екологічні особливості, різноманіття біологічних видів і життєво важливі системи [8].
Таким чином, екотуризм може бути включеним у систему екологовалеологічної освіти як один з її прикладних компонентів. Його практична значимість реалізується у вихованні і формуванні духовно-моральної
особистості. При цьому вирішальна роль екотуризму полягає у встановленні природовідповідних якостей людини. В процесі спілкування з природою вона починає усвідомлювати себе як частину природи і природу в
собі. Гармонія, яку людина відчуває, зливаючись з природою, формує в її
свідомості почуття любові, поваги, ощадливості, відповідальності по відношенню до неї. Однак це поняття ще не в достатньо повній мірі розроблене [7].
На Заході рекреація є складовою частиною екотуризму.
О. А. Альмухамедова звертає увагу на те, що формування мережі природоохоронних територій — процес безперервний, пов’язаний з виявленням своєрідних і унікальних природних об’єктів, створенням природноантропогенних систем, що виконують природоохоронні, рекреаційні чи
інші, вельми значущі для людини, функції. Однак усвідомлене відношення до цих територій не тільки фахівців, але і населення області в цілому
залежить від ступеня інформованості про значущість, унікальність та
вразливість цих об’єктів. Затребуваність цієї інформації багато в чому
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визначається еколого-туристичним потенціалом цих територій [1].
На думку Т. В. Ніколаєнко, під рекреаційним потенціалом територій слід розуміти сукупність природних, культурно-історичних і соціально-економічних передумов для організації рекреаційної діяльності на
певній території [6].
Дуже часто рекреаційний потенціал передбачає наявність на території унікальних або, принаймні, цікавих не тільки для місцевих жителів
об’єктів.
Н.Ф. Реймерс розуміє під рекреаційним потенціалом один з показників природно-ресурсного потенціалу — ступінь здатності природної
території чинити на людину позитивний фізичний, психічний та соціально-психологічний вплив, пов’язаний з відпочинком [6].
На думку деяких авторів, природно-рекреаційний потенціал території являє собою сукупну можливість задоволення потреб духовного і
фізичного розвитку суспільства і відтворення головної продуктивної сили
— людини — шляхом раціонального використання властивостей і якостей
природних ресурсів і об’єктів [2].
Рекреаційні ресурси — це компоненти природного середовища і
феномени соціокультурного характеру, які завдяки особливим властивостям (унікальність, оригінальність, естетична привабливість, лікувальнооздоровча значимість) можуть бути використані для організації різних
видів і форм рекреаційної діяльності. Для них характерні: контрастність
зі звичним середовищем проживання людини в поєднанні природних і
культурних середовищ. Рекреаційними ресурсами визнаються ті території, які відповідають двом критеріям: місце відрізняється від середовища
проживання, звичного для людини; представлено поєднанням двох або
більше природних середовищ.
Залежно від походження природні рекреаційні ресурси поділяються на фізичні, енергоінформаційні та біологічні [3].
До фізичних рекреаційних ресурсів належать всі компоненти неживої природи з фізико-географічними ресурсами: геологічні, геоморфологічні, кліматичні, гідрологічні, термальні. Енергоінформаційні рекреаційні ресурси являють собою поля ноосферної природи, що слугують
факторами атрактивності місцевості або ландшафту і позитивно впливають на психо-фізичний стан людини. Цей тип ресурсів є основою для
розвитку культурного та релігійного туризму.
Під біологічними рекреаційними ресурсами розуміють всі компоненти живої природи. Всі природні рекреаційні ресурси (фізичні, біологічні,
енергоінформаційні) об’єднані між собою і непорушно пов’язані потоками
речовини і енергії, формують комплексні рекреаційні ресурси природнотериторіальних рекреаційних груп. Звичайно, на цій основі виділені такі
типи природних рекреаційних ресурсів: геологічні, морфологічні, кліматичні та ін. Кожен тип цих ресурсів володіє властивими, притаманними
тільки їм ознаками, на основі яких виділяють наступні види: можливість
використання і ступінь атрактивности; лікувально-оздоровчі властивості
та історична унікальність; екологічні критерії.
Враховуючи все вищевикладене, нами проведено аналіз природно-рекреаційного потенціалу проектованого національного природного
парку (НПП) «Мжанський», з оцінкою можливості використання даної
території для екотуризму.
У наш час існують різні методики оцінки рекреаційного та екологічного потенціалу територій. В основі цих методик покладене визначення
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класифікаційних ознак оцінки еколого-туристичного потенціалу. Е.А.
Котляров об’єднує їх у три групи: 1. Первинні, що включають природні
умови та ресурси (атрактивність елементів ландшафту, біорізноманіття,
наявність крупних видів тварин, можливість відпочинку, сприятливі кліматичні умови; 2. Вторинні, що включають соціально-культурні умови та
ресурси (наявність природних та історичних пам’яток, комфортність та
тривалість подорожі та ін.); 3. Лімітуючі умови (небезпечні природні
явища, небезпечні та отруйні види тварин, паразитичні комахи, наявність
отруйних рослин) [10].
Аналіз природно-кліматичних ресурсів району дослідження підтверджує можливість їх використання в якості рекреаційних. В ході дослідження видового різноманіття ссавців підтверджена реєстрація 66 видів,
що становить 50 % теріофауни України. Літературні дані свідчать, що за
20 років в Україні кількість видів зросла на 30,7 %, тоді як в регіоні досліджень — на 37,5 %, що свідчить про перспективність біологічних рекреаційних ресурсів досліджуваного національного парку.
Крім природних комплексів, характерних для долини р. Мжа, територія, пропонована для створення парку, містить ряд історичних
пам’яток, які є туристичними об’єктами.
Таким чином, проектований природний парк «Мжанський» має всі
компоненти природного середовища, які завдяки своїй унікальності,
оригінальності, естетичній привабливості повинні бути використані для
організації різних видів і форм рекреаційної діяльності.
Література
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Альмухамедова О.А. Роль экотуризма в устойчивом развитии рекреации /
О.А. Альмухамедова // Известия ЮФУ. Технические науки. — №6 (143).
— 2013. — С. 8-16.
Власова Е.Я. Рекреационные ресурсы, природно-рекреационный потенциал территории: сущность, особенности и функции. / Е.Я. Власова, Полякова Л.А. // Известия Уральского государственного экономического
университета. — 2011. — № 4 (36). — С. 108-114.
Зайцев В.П. Рекреационные ресурсы — основа активного отдыха человека. / В.П. Зайцев, С.С. Ермаков, С.В. Манучарян // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта.
— 2011. — № 3. — С. 52-61.
Каргалова Д.В. Потенциал экологического туризма в развитии экологической культуры населения региона / Д.В.Каргалова // XV Международная
конференция «Образование в интересах устойчивого развития» (Россия,
Москва, 27-28 июня 2009 г.): тезисы докладов и презентаций XV Международной конференции «Образование в интересах устойчивого развития». Санкт-Петербург, 2009. — С. 221.
Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма: Учебное
пособие. М.: КНОРУС, 2005. — С. 9.
Кусков А. С., Голубева В. Л., Одинцова Т. Н. Рекреационная география:
учеб.-метод. комплекс. М.: Изд-во МПСИ; Флинта, 2005.
Леонов В.В. Экотуризм как интегрированная основа экологического образования / В.В. Леонов // Среднерусский вестник общественных наук: Философия и проблемы гуманитарного знания. — №1. — 2012. — С. 21-23.
Пензина О.С. Возможности использования опыта ЕС по продвижению
экологического продукта в российских условиях // Вестник СанктПетербургского университета. — Сер. 5. – Вып. 3. – 2008. – С 140.

79

9.

Экологический туризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации,
российский и зарубежный опыт / Ред.-сост. Е.Ю. Ледовских, Н.В. Моралева, А.В. Дроздова. Тула, 2002. — С. 82.
10. Котляров Е.А. География отдыха и туризма. Формирование и развитие
территориальных рекреационных комплексов. — М. : Мысль, 1978. —
238 с.

ВИКОРИСТАННЯ КУЩОВИХ РОСЛИН ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
ОКОЛИЦЬ С. ЛЯШКІВКИ ЦАРИЧАНСЬКОГО Р-НУ В НАРОДНІЙ
МЕДИЦИНІ
Дерев’янко Т.В. , Сиса І.Є.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

На сьогодні рослини є одним із основних джерел для отримання
різноманітних лікарських речовин. Більше 30% усіх лікарських препаратів отримують з рослинної сировини. Тому досить актуальним питанням є
виявлення серед дикорослої флори тих видів, препарати з яких мають
виражену фармакологічну дію і терапевтичний ефект, а також оцінити
ресурси лікарських рослин.
З цією метою нами було проведено дослідження лісових насаджень (на базі природного широколистяного лісу сформовані невеликі
штучні насадження) околиць с. Ляшківки Царичанського району з метою
виявлення цілющих деревних рослин і складання флористичного списку
перспективних для використання лікарських видів тощо. Особливу увагу
привертають чагарникові види (5), які характеризуються цінними фітотерапевтичними властивостями та широким застосуванням в народній медицині.
Бузина чорна — Sambucus nigra L. У лісових насадженнях околиць
с. Ляшківки зустрічається досить часто. Квітки бузини містять глікозиди
самбунігрин і рутин, ефірну олію, органічні кислоти (кавову, валеріанову, яблучну, хлорогенову), дубильні речовини, вітамін С. Плоди рослини
багаті вітамінами, органічними кислотами, цукром та амінокислотами. В
ягодах також міститься природний барвник, який можна використовувати
у харчовій промисловості, а також тирозин [1, 2]. Застосовується як
потогінний, сечогінний і протизапальний засіб. Рекомендують при простудних захворюваннях, хворобах дихальних шляхів (при бронхіальній
астмі). Бузина діє жовчогінно, тому її доцільно включати в збори при
лікуванні печінки і жовчовивідних шляхів. При хворобах нирок і сечового
міхура настій бузини надає протизапальну, сечогінну і спазмолітичну дію.
Як проносний засіб настої і киселі з ягід бузини застосовують в педіатрії.
У народній медицині бузину застосовують і при лікуванні діабету, ревматизму, подагри, а також зовнішньо при опіках, попрілостях, фурункулах,
трофічних виразках, для компресів і припарок, для полоскання горла та
порожнини рота.
Глід звичайний — Crataegus oxycantha L. використовують при різних захворюваннях серцевого м’яза (зокрема, при коронарних порушеннях, що супроводжуються симптомами стенокардії), при гіпертонічній
хворобі, при артеріосклерозі, нервово-психічному збудженні, запамороченні, при гострому суглобовому ревматизмі. Квітки та плоди рослини
містять кислоти (урсолову, хлорогенову), флавоноїди, сапоніни, сорбіт,
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холін, дубильні речовини і ефірні масла. Препарати глоду зменшують
збудливість нервової системи і усувають хворобливі симптоми, характерні в клімактеричний період [2, 3].
Шипшина звичайна — Rosa canina L. полівітамінна рослина (С, А,
В2, К, Р — в плодах і вітамін Е — в насінні), яка має заспокійливу, антимікробну, в’язку, протизапальну, кровоспинну, сечогінну і регулюючу дію.
Лікувальні властивості мають плоди, квітки, листки та коріння. Застосовується при лікуванні неврозів, астенії, недокрів’я, хвороб обміну, гіпертонічної хвороби та атеросклерозу [1, 2, 3]. Вона підвищує опірність
організму до інфекційних і простудних захворювань, полегшує їх перебіг,
прискорює загоєння ран і переломів. Шипшину бажано додавати в усі
лікарські збори. У народній медицині доцільно використовувати при хворобах сечового міхура й нирок (при каменях і піску) як засіб, що знеболює й прискорює процес розсмоктування каменів. Для цього рекомендується вживати саму тільки шкірочку з плодів, висушену й настояну.
Терен колючий — Prunus spinosa L. використовують як дієтичний і
лікувальний засіб при захворюваннях шлунку та кишечника. Плоди,
квітки і кору терну застосовують як кровоочисний засіб, особливо при
нашкірних висипах, масових фурункулах. Квітки терну корисні при різних хворобах печінки. Корені і молода деревина мають потогінні властивості. Плоди терну містять дубильні й ароматичні речовини, пектини,
яблучну кислоту, вітамін С, цукри, глікозид пруназин, червоний барвник
та мінеральні солі; квітки — ефірну олію, ціаногенний глікозид, флавоновий глікозид, кемпферин, віск та мінеральні солі; листя — дубильні речовини, вітамін С, яблучну кислоту, пектини та глікозид пруназин. У корі
значна кількість дубильних речовин, а в корінні знайдено флавоноїди [1,
2]. Листки терну рекомендують як сечогінний і проносний засіб. Відвари
з коренів і листків використовують для полоскання ротової порожнини
при захворюванні зубів.
Ліщина звичайна — Corylus avellana L. Плоди містять жири, білки,
азот. Горіхове масло має у своєму складі ненасичені жирні кислоти: олеїнову, лінолеву, міристинову, пальмітинову, стеаринову. Листя містять
ефірну олію та глікозид, а кора — ефірну олію і таніни, флобафени, лігноцериновий спирт, бетулін. Листя мають сечогінну і загальнозміцнюючу
дію, використовуються для лікування нервових захворювань, анемії,
запаленні передміхурової залози, хворобах печінки, лімфатичних вузлів.
Настої і відвари допомагають при сечокам'яній хворобі, недокрів'ї, рахіті,
авітамінозі та кишкових захворюваннях. Листова обгортка горіха застосовується в лікуванні шлунково-кишкового тракту, печінки і недокрів'ї.
Особлива увага приділяється ядрам плодів. Багатий склад корисних речовин допомагає при ревматизмі, анемії, пухлинах і стомлюваності. Кора
має антисептичну та судинозвужувальну властивість [1, 2, 3].
Таким чином, досліджені кущові види володіють цінними лікувальними властивостями, які мають перспективи для подальшого широкого
застосування в медицині, зокрема народній, в дослідженому адміністративному регіоні.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЛУЧНОЇ ФЛОРИ У
ЖИТТІ ЛЮДИНИ
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Рослинний світ відіграє надзвичайно важливу роль в існуванні,
функціонуванні біосфери та житті людини. Флора лучних фітоценозів,
унаслідок різних ступенів зволоження та родючості ґрунтів, дуже різноманітна. На таких лучних ділянках можуть зростати представники більше
ніж 70 родин рослин, які мають важливе народногосподарське значення
[1, 3, 5].
Під час обстеження лучних травостоїв околиць м. Карлівки Полтавської області нами виявлено 60 видів рослин, які відносяться до 20 родин. Провідну роль на луках відіграють багаторічні трав’янисті рослини,
напіврозеткові,
літньо-зелені,
стрижнекореневі
і
кореневищнополікарпічні види, що є характерним для трав’яних флороценотипів [4].
Серед них найширше використовуються у житті людини бобові, злакові,
гречкові та айстрові представники лучної флори, інші застосовуються
менше.
Приклади застосування окремих виявлених видів наведено нижче.
Куколиця біла (Melandrium album (Mill.) Garcke) Рослина охоче поїдається на пасовищі великою рогатою худобою та вівцями. В народній
медицині корені використовують при тахікардії, ревматизмі, хворобах
нирок, безсонні, шлункових хворобах, зубному болі, для припарок до
затверділих фурункулів, гемороїдальних вузлів та пухлинах залоз з метою їх розм’якшування і зняття больових відчуттів [2].
Спориш звичайний (Polygonum aviculare L.) Лікарська, кормова,
медоносна й фарбувальна рослина. У науковій медицині настої і відвари
кореневища застосовують як протизапальний і в'яжучий засіб, особливо
при кишкових захворюваннях; зовнішньо використовують для полоскання ротової порожнини при різних запальних процесах, лікування ран,
фурункульозу, при деяких гінекологічних розладах. Подрібнені кореневища входять до складу в'яжучих шлункових чаїв. У народній медицині
використовують відвари як сильний кровоспинний засіб, а також при
запаленні сечового міхура й жовчно-кам'яної хвороби. Протипоказань до
застосування немає [5].
Конюшина лучна (Trifolium pratense L.) Відповідно до досвіду народної медицини, настої і відвари верхній частині рослини (голівчасті
суцвіття з верхівковими листками) слід застосовувати як потогінний,
сечогінний, відхаркувальний (при лихоманці та застуді) і бактерицидний
засіб. Використовують настої і відвари конюшини при набряках серцевого і ниркового походження, ревматизмі, запаленні сечового міхура. Припарки з відварами листя прикладають до пухлин і ран, а свіжий сік рослини використовують для лікування алергічних захворювань [5].
Перстач сріблястий (Potentilla argentea L.) Рослина містить дубиль82

ні речовини і аскорбінову кислоту. В медицині використовують надземну
частину у складі збору, який призначають при лікуванні папіломатозу
сечового міхура, анацидного гастриту та виразковій хворобі шлунка. В
народній медицині використовували як кровозупиняючий засіб, при проносі, ангіні, туберкульозі легенів, гіпертонічній хворобі, ревматизмі, міозиті, як протиглистне; зовнішньо — як ранозагоювальне, для полоскань
при кровоточивості та ясен, виразках язика та слизової оболонки рота
[2]. Зафарбовує тканину та бавовну у червоний колір. Медоносна рослина.
Подорожник великий (Plantago major L.) у науковій медицині застосовують як протизапальний, снодійний, знеболюючий, ранозагоювальний, бактерицидний і протиалергічний засіб. Відвар з листя застосовують при бронхітах, туберкульозі та інших захворюваннях дихальних
органів, та шлунково-кишкового тракту, в тому числі при виразковій
хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, при запаленні нирок. Спиртовий екстракт листя рослин знижує артеріальний тиск. У народній медицині настій листя рекомендований при лихоманці, проносі, геморої, при
запаленні сечового міхура, раку шлунка і легень. Свіже листя прикладають до фурункулів, ран і порізів. Мазь з порошку сушеного подорожника
— ефективний засіб для лікування гноячкових захворювань шкіри. Не
можна вживати препарати подорожника при гастритах і виразковій хворобі шлунка [5].
Латук компасний (дикий) (Lactuca serriola Torner) виявляє седативну, спазмолітичну й сечогінну дію. Настій листя застосовують при нервовому безсонні, підвищеній рефлекторній збудливості, болях, бронхітах,
ларингітах, коклюші, бронхіальній астмі та як допоміжний засіб при лікуванні епілепсії. Як діуретичний засіб латук рекомендують при захворюваннях сечового міхура і при водянці. Рослина отруйна. Передозування небезпечне! [6]
Пирій повзучий (Elytrigia repens ( L.) Nevski) в науковій медицині
кореневища застосовують як сечогінний, потогінний і відхаркувальний
засіб. Сік свіжого листя пирію в народній медицині використовують для
лікування застуди, бронхіту, запалення легенів, сечо-жовчнокам'яній
хворобі, остеохондрозі, фурункульозі. Цілющі ванни з настоєм трави
пирію корисні при діатезі (золотусі), геморої і рахіті. Рослина добре відомі котам і собакам — саме цю травичку прикушують вони при своїх нездужаннях. Пирій — цінна кормова рослина, в сільському господарсві,
тварини охоче поїдають молоді пагони до колосіння [5].
Цикорій дикий (Сіchorium intybus L.) застосовується у народній
медицині при атеросклерозі, ожирінні, порушенні мінерального обміну,
ниркової та жовчнокам’яної хвороби, подагрі, остеохондрозі, хворобах
суглобів. Препарати цикорію застосовують при неврозах, істерії і при
астенії. Цикорій знижує рівень цукру в крові, і тому його застосовують
при легких формах діабету [2].
Жовтозілля звичайне. (Senecio vulgaris L.) У практиці народної медицини його лікарський настій надземної частини застосовується як засіб, який може регулювати менструації. Препарати, виготовлені з сировини рослини використовуються при запаленні дванадцятипалої кишки і
шлунку, при гострих кишкових та шлункових спазмах. Настоянка застосовується як засіб, що зупиняє кровотечі. Сік — дієвий засіб від глистів
та при кашлі. Рослина отруйна [2, 5].
Цмин пісковий. (Helichrysum arenarium (L) Moench.) Застосовуєть83

ся як жовчогінний засіб при хворобах печінки і жовчного міхура. У народній медицині цмин використовують при жовтяниці, водянці, цирозі
печінки, жовчнокам'яній і нирковокам'яній хворобах, при простуді, хворобах шкіри, туберкульозі легень, після пологових кровотечах, жіночих
хворобах, ревматизмі і, крім того, як глистогінний засіб. Відвари кошиків
і сухий порошок з них мають інсектицидну дію, пригнічують і вбивають
шкідливих комах, особливо міль [2].
Оман високий (Inula helenium L.) У ветеринарії відвар оману використовують як кровоспинний, відхаркувальний, глистогінний засіб, а
також як апетитний засіб при порушенні травлення. Міцним відваром
лікують хвороби шкіри у тварин [2]. Корінь оману служить цінною сировиною для консервної і кондитерської промисловості. З кореневищ виду
можна добувати синю фарбу, яка придатна для фарбування шерсті. Оман
високий має садові форми. Він придатний для оформлення узлісь, струмків, берегів водойм у парках і лісопарках, а також для насаджень на
вогких місцях уздовж залізниць і шосейних доріг. Відноситься до охоронюваних на Полтавщині видів.
Вовконіг європейський (Lycopus europaeus L.) застосовують у медицині при неврозі, тиреотоксикозі (базедовій хворобі) з приступами
серцебиття, для послаблення зобогенного ефекту, при набряках, маткових кровотечах [2].
Алтея лікарська (Althaea officinalis L.) У народній медицині застосовується при легеневих захворюваннях. Рослину можна використовувати для одержання з її стебел волокна, а з насіння — олії [2].
Чорнокорінь лікарський (Cynoglossum officinale L.) — медоносна,
харчова, лікарська, отруйна, фарбувальна, олійна рослина. У народній
медицині чорнокорінь досить популярний, корінь його застосовують як
заспокійливий, болетамувальний і відкашлювальний засіб та при кровохарканні і проносах. Cильнодіючий нервовий засіб, тож застосовувати
рослину потрібно з обережністю [6].
На луках ростуть і специфічні за своїм значенням види — ефіроолійні, інсектицидні, медоносні, харчові тощо. Особливістю видів лучних
фітоценозів є те, що вони можуть мати поліфункціональне значення і
використовуватись за кількома напрямками [4].
Отже, представники флори обстежених лучних фітоценозів мають
широке застосування в житті людини. Саме тому, вони потребують подальшого вивчення з метою раціонального, невиснажливого використання
та збереження для нащадків.
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АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД ЇЇ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
Кривич І.П., Страшко С. В., Палієнко К.В., Гусєва Г.М., Якименко Т.С.,
Чумак Ю.Ю.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м.Київ

Протягом багатовікової історїї людства, па різних етапах розвитку
суспільства, вивченню проблеми здоров’я завжди приділялася велика
увага. Представники різних наук та фахів робили спроби проникнути в
таємниці феномену здоров’я, визначити його сутність для того, щоб навчитися вміло керувати ним, економно використовувати здоров’я протягом усього життя та знаходити засоби його збереження, зміцнення.
Згідно з визначенням ВООЗ, здоров’я є станом повного соціального, біологічного та психічного благополуччя людини, а не тільки відсутністю хвороб і фізичних вад. Здоров’я — одне з головних джерел повноцінного життя, щастя, радості, успіху. Воно є не лише особистим надбанням людини, а є суспільним багатством, одним з найважливіших показників добробуту народу. На жаль, багато людей лише тоді починають посправжньому цінувати своє здоров’я, коли воно вже втрачене.
З проголошенням України незалежною державою в фокусі уваги
завжди залишалась сфера охорони здоров’я. З метою подальшого розвитку процесу реформування галузі розроблена Національна стратегія
реформування системи охорони здоров’я України на період 2015-2020
роки, яка є складовою Національного плану дій з реформування, затвердженого Президентом України від 12 січня 2015 р.№5/2015 “Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020” та Урядом України (Програма діяльності Кабінету міністрів України, схвалена Верховною Радою України 11
грудня 2014 р. №26-VIII). Стратегія є рамковим документом, що формує
контекст, бачення, принципи, пріоритети, задачі та основні подальші
кроки реформування української системи охорони здоров’я.
В Україні йде процес адаптації до міжнародних вдосконалень політики в галузі охорони здоров’я в Європі- загальноєвропейська політика “
Здоров’я для всіх (ЗДВ-21)”, метою якої визначено реалізацію кожною
людиною в повній мірі свого потенціалу здоров’я. Під потенціалом здоров’я розуміють максимально досяжний рівень здоров’я людини. Україна
одна з перших заявила про наміри дотримання політики ЗДВ-21. В
зв’язку з цим у державі були розроблені і впроваджуються національні,
державні і цільові програми: ”Діти України”, “Генетичний моніторинг
України”, “Здоров’я літніх людей”, “Комплексні заходи боротьби з туберкульозом”, ”Дитяча онкологія”, “Програма профілактики СНІДу та наркоманії”, ”Здорова нація — здорова держава” та інші. Реалізація заходів,
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передбачених цими програмами, дозволяє суттєво поліпшити здоров’я
людей, а здоровий спосіб життя є запорукою фізичного, психічного, соціального, духовного благополуччя, гармонійного розвитку особистості.
За 25 років незалежності України було чимало здобутків, між тим,
суспільні перетворення в Україні, які супроводжувались гострою і затяжною соціально-економічною кризою, вкрай негативно позначилися на
відтворенні населення і обернулися значними демографічними втратами.
Населення України давно вже не 52 мільйонів, кількість дітей не сягає і
20% населення країни. З 1989 року в Україні зафіксовано демографічну
кризу.
У XXI cтоліття Україна вступила з одним з найгірших серед європейських націй показниками життєздатності населення та тягарем багатьох невирішених соціально-демографічних проблем, які істотно ускладнилися після відкритої агресії Росії проти України.
Згідно даних Інституту демографії і соціальних досліджень НАН
України (ІДСІ) ім.М.В. Птухи, чисельність населення України за оцінкою
на 1 січня 2015р. становила 42 929 298 осіб, з них 29 673 113 осіб
(69,1%) проживало в містах, а 13 256 185 осіб (30,9%) –у сільській місцевості. За останні 5 років (2010-2015р.р.) населення скоротилося на 0,7
млн. осіб ((2010 рік-43 617,1; 2011- 43 434,2; 2012 рік — 43 289,4; 2013
рік — 43 204,4; 2014 рік — 43 073,1; 2015 рік — 42 928,9). На 1 вересня
2016 р. Чисельність населення без урахування АР Крим, м. Севастополя
складає42 642 434 осіб. За січень-липень 2016 року населення України
зменшилося на 110 330 осіб, природне скорочення населення-117 101,
міграційний приріст-6771 осіб.[5]
Перевищення числа померлих над кількістю новонароджених в
Україні показує масштабність депопуляції і прискорені темпи скорочення
чисельності населення: від’ємний коефіцієнт природного приросту населення України найвищий серед 17 європейських держав. Слід зазначити,
що депопуляція у сільській місцевості почалася з 1990р., а у 2000р. вона
повністю охопила і населення міст. При цьому в 2014 році інтенсивність
природного зменшення сільського населення була значно вищою, ніж
міського: при загальному природному зменшенні населення України (3,9%) в містах воно становило (-2,9%), у селах — (-6,1%). Рівні народжуваності й смертності в Україні настільки несприятливі, що якби вони
збереглися протягом декількох десятиріч при нульовому сальдо міграції,
то вже через півстоліття населення нашої країни скоротилося б у двічі.
Прогноз до 2050р.: чисельність населення України буде 36 млн. за даними ООН. У динаміці населення України за регіонами відмічаються певні
відмінності, зумовлені особливостями як природного руху, так і міграційними процесами. Йдеться про області з високим рівнем постаріння населення — Вінницьку, Житомирську, Харківську, Чернігівську, Київську,
Одеську, Сумську та Черкаську.
У 2014 році число народжень в Україні порівняно з 2013 роком в
абсолютному вимірі зменшилась на 9,3 тис. осіб. Загальний коефіцієнт
народжуваності (у 2013р. дорівнював 11,0‰)– знизився порівняно з
попереднім роком на 1,8%. Зміни в рівнях народжуваності, які відбулися
в Україні за останні 16 років, йдуть паралельно зі значною трансформацією вікової моделі масової репродуктивної поведінки. Молоді люди нині
беруть шлюб значно пізніше, ніж два десятиріччя тому, пізніше народжують дітей. Модель багатодітних родин в Україні- у минулому. Зараз
переважає настанова на двохдітну сім’ю.[1]
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За останні п’ять років (2010-2015р.р.) загальний показник смертності в Україні утримується на надто високому, як для європейської країни рівні — 15,3 — 14,7%. Сучасний рівень смертності в Україні відзначається суттєвими регіональними відмінностями: у 2014 році показник загального коефіцієнта смертності коливалася в межах від 10,4‰ у м.
Києві до 19,2‰ у Чернігівській області, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях -12,8‰, в Сумській -17,2‰. Значною мірою такі коливання пояснюються дією структурного чинника — у західних областях
відносно молода вікова структура населення, на півночі, сході і в центрі
нашої країни більш стара.
Одним із найвідчутніших індикаторів суспільно-економічного благополуччя є показник смертності дітей віком до одного року. Незважаючи
на неоднозначну оцінку достовірності даних про смертність немовлят,
важно зазначити, що Україні вдалося досягнути певних успіхів у царині
збереження життя новонароджених. Так, у 1993 році та 1995 році зафіксовано найвищий показник — 15‰ , що майже удвічі перевищував показники розвинутих європейських країн. Протягом 1996-2000р.р. показник стало знижувався. У 2010 — 2014р.р. цей показник мав позитивну
динаміку: 2010р. — 9,2‰ ; 2011р. — 9‰ ; 2012р. — 8,4‰ ; 2013р. —
8,1‰ ; 2014р. — 7,7‰. У 2015 році найвищі рівні смертності зафіксовано в Луганській, Харківській, Кіровоградській областях, а найнижчі — у
Волинській, Київській та Івано-Франківський.
За поєднанням рівнів смертності у різних вікових групах у 2014р.
на території України можна виділити такі регіони: до територій з високим
рівнем смертності у всіх вікових групах слід віднести 8 областей: Чернігівську, Житомирську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Луганську,
Донецьку, Запоріжську і Одеську. Найсприятливіша ситуація щодо смертності спостерігалася в 2014 році лише у м. Києві та Львівській області:
тут рівні смертності у всіх вікових групах є однаково низькими.
У
дитячих вікових групах (0-15 років) при низьких рівнях смертності найменші відмінності за статтю та типами поселень притаманні Вінницькій,
Хмельницький, Полтавській та Черкаській областям. На відміну від населення дитячого і працездатного віку у старшій віковій групі відмінності у
рівнях смертності за типами поселень мають односпрямований характер:
в усіх регіонах України смертність сільського населення похилого віку
вища, ніж міського. Найсуттєвіші статеві відмінності смертності у похилому віці здебільшого спостерігаються у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Рівенській та Закарпатській областях.[2]
Динаміка тривалості життя населення України у 1990-х роках і на
початку XXI столітті була неоднозначною. Загалом у тенденціях тривалості життя за вказані роки можна виділити декілька коротких періодів:
період загального і стрімкого скорочення тривалості життя — 19901995рр, і період короткочасного незначного підвищення тривалості життя — 1996-1998рр, період зниження і стагнації тривалості життя на дуже
низькому рівні — 1999-2005рр, період підвищення тривалості життя,
який розпочався у 2006 році.
В Україні у 2013 році середня очікувана тривалість життя при народженні порівняно з 2009 роком збільшилась для чоловіків на 1,76 року
і становить 66,12 року, а для жінок — на 1,17 року — з 74,85 до 76,03
року.
Попри певне зростання очікуваної тривалості життя населення України у 2013 році порівняно з 2009 роком її рівень залишається одним з
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найнижчих у Європі, особливо у чоловіків. На сьогодні розрив між очікуваною тривалістю життя у чоловіків і жінок становить 9,9 року (в містах
— 10,6 року), тобто перевищення смертності чоловічої над жіночою
більш як втричі.
Таким чином, особливістю демографічної ситуації в Україні є кризовий стан здоров’я і життєздатності населення.
Вивчення тенденції захворювання та поширеності хвороб є одним
із важливих показників.
Так, захворюваність населення України за даними звернень у лікувально — профілактичні заклади протягом 1990-2000р.р., становила
59,0 — 67,7 тис. випадків на 100 тис. населення з коливаннями в окремі
роки. У цілому рівень захворюваності населення України в 2000 році
(67 677,8 на 100 тис. нас.) мав майже таку саму величину, як і в 1991
році (67 395,5 на 100 тис.нас.). Структура захворюваності за 10-річний
період змінилась у зв’язку зі зменшенням питомої ваги хвороб органів
дихання, травм та отруєнь і збільшенням частки хвороб системи кровообігу, сечостатевої системи, кістково-м’язової системи та сполучної тканини.
Протягом цього 10-річного періоду поширеність хвороб серед населення України зросла. Якщо в 1991 році рівень її становив 120,4 тис.на
100 тис. нас., то у 2000 році він досягнув 148,1 тис. на 100 тис. нас.
Основну структуру поширеності хвороб в Україні, як і в більшості європейських країн, становлять хронічні та інфекційні хвороби, зокрема хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, ендокринні та алергійні захворювання, а також соціально небезпечні інфекційні хвороби,
зокрема туберкульоз, ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом. Збільшення поширеності хвороб в окремих вікових групах населення має суттєві відмінності. Найбільшими темпами зросла поширеність
хвороб серед підлітків (на 73,7%), найменшими — серед дітей (на
13,1%), причомукількість хворих дівчат в 1,5 рази була більша, ніж хлопців (42,7% і 28,6% відповідно). Перші рангові місця у структурі поширеності хвороб дітей шкільного віку на 1000 дитячого населення займали
хвороби органів диханння (507,5‰), нервової системи і органів чуттів
(131,2‰), хворби органів травлення (129,1‰), інфекційні і паразитарні
хвороби (62,2‰), хвороби шкіри та її придаткового апарату (61,7‰),
травми і отруєння (48,3‰), хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини (47,8‰). У підлітків (15-17 років) на 1000 населення захворювання органів дихання (373,9‰), захворювання нервової системи
і органів чуттів (165,7‰), захворювання органів травлення (102,5‰),
хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини (57,7‰), хвороби сечостатевої системи (45,4‰), інфекційні і паразитарні хвороби
(33,6‰). Найбільш високі показники поширеності хвороб у дітей і підлітків у 1995 році були у м.Києві (1659‰), Черкаській (1257,9‰), Чернігівській
(1209,4‰),
Дпіпропетровській
(1181,6‰),
Харківській
(1173,6‰) областях згідно епідеміологічних досліджень ДУ Харківського
науково- дослідного інституту охорони здоров’ я дітей і підлітків АМН
України (за 1990-1995рр.)[2,4]
Важливою характеристикою соціального благополуччя населення
є стан психічного здоров’я. В умовах соціально-економічної нестабільності збільшилась кількість випадків психічних захворювань з ускладненням
їх перебігу. Продовж 1990-2000 років захворюваність на розлади психіки
зросла на 9,7%, а поширеність хвороб — на 4,6% і становила у 2000 році
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1202549 осіб, що дорівнює 2% від загальної кількості населення України.
У структурі захворюваності переважали психічні розлади непсихотичного
характеру. Міське населення має вищі рівні захворюванності порівняно із
сільським.
Починаючи з 2005р. рівень захворюваності та смертності почав
знижуватися. Основними причинами смертності населення України у
2000-2010р.р. були захворювання системи кровообігу (61,5‰), новоутворення (12,8‰), нещасні випадки, отруєння та травми (10,0‰),
хвороби органів дихання (4,2‰) та органів травлення. Як і в минулому
десятиріччі спостерігався високий рівень смертності серед населення
працездатного віку, особливо чоловіків. Це є наслідком не стільки біологічних факторів, скільки результатом нездорового способу життя, несприятливих умов праці, зловживання алкоголем та курінням, стресів,
викликаних соціальними причинами.[1]
У 2012 році в Україні померло 663,1 тис. осіб, загалом природнє
скорочення населення склало 142,4 тис. осіб. Основними причинами
смертності були серцево-судинні захворювання (66 %) та злоякісні пухлини (14%). Смертність внаслідок хвороб системи кровообігу в 2012 році
становила 958,3 особи на 100 тис. населення, причому спостерігалось
більш, ніж в півтори рази перевищення її рівня серед сільського населення у порівнянні із міським. Смертність від злоякісних пухлин у 2012 становила 203,4 на 100 тис. населення, причому більш ніж 50% смертності
від ракових захворювань припадає на п’ять локацій: легені, шлунок,
ободова і пряма кишки, молочна залоза у жінок.[3]
Порівнюючи смертність від серцево-судинної патології і від ракових новоутворень в Україні з відповідними показниками більшості країн
Європи,виявлено значне їх переважання.
Аналіз захворюваності населення України в 2010-2014р.р. виявив
зростання її показників у період 2010-2011р.р., після чого в 20122014р.р. спостерігалось їх поступове зниження по відношенню до
2010р.(-8,92% у 2014р. до 2010р. та -8,36% до 2013р.)
Крім того, у 2013 році показники захворюваності мали тенденцію
до зростання по деяких інфекційних і паразитарних хворобах, а також
новоутвореннях.
Основну структуру поширеності хвороб у 2014р., як і в більшості
європейських країн, становлять неінфекційні хронічні хвороби, зокрема
хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, розлади психіки та
поведінки, травми, отруєння, хвороби органів лихання, травлення, сечостатевої системи, кістково-м’язової системи та сполучної тканини тощо.
В цілому рівень захворюваності населення у 2014 році склав
67677,8 на 100 тис. населення. Спостерігалась тенденція до зниження
показників поширеності хвороб серед всього населення України практично по всім класам хвороб по відношенню до 2010 і 2013 років. Зростання
у 2014р. по відношенню до 2013р. спостерігалось тільки за класом “Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин”, за
яким показник склав 8342,3 на 100 тис. населення (-20,40 % до 2010р.)
і (-18,72% до 2013р.)[6]
За данними досліджень Асоціації “Українский центр нових технологій здоров’я” спільно з МОЗ України, проведенними з лютого по квітень
2015 року у 42 містах країни, було втановлено, що від надмірної ваги та
ожиріння страждає близько 60% населення. Надмірна вага майже одна89

ково поширена серед чоловіків та жінок і може бути причиною розвитку
великоі кількості хронічних хвороб.[3]
Слід зазначити, що за період 2010-2014р.р. відбулася зміна показників поширеності хвороб серед усього населення по відношенню до
2010р.: у Тернопільській (-0,52%), Івано-Франківській (-0,65%), Чернігівській (0,8%), Запорізьській (-1,12%), Рівенській (-1,42%), Кіровоградській (-1,81%), Хмельницький (-1,93%), Сумській (-1,96%), Житомирській (-3,16%), Дніпропетровській (-4,6%), Миколаївський (-4,61%) областях.[3]
Зниження показників захворюваності у 2014р. не свідчить про покращення стану здоров’я населення в державі. Такі значні позитивні
тенденції за окремими класами захворювань здебільшого пояснюються
складними демографічними процесами, що відбулися в країні, погіршенням соціально-економічного становища населення і як наслідок недбалим
ставленням до власного здоров’я та неналежним проведенням запланованих профілактичних заходів.
Найвищі рівні захворюваності населення у 2014р. спостерігалися у
м. Києві (88 020,4 на 100 тис. нас.), при цьому показник знизився відносно 2010р. (95 665,4 відповідно) на 7,99%; в Івано-Франківській області
(87 142,5 на 100 тис. нас.), де рівень захворюваності знизився порівняно
з 2010р. (88 226,3 відповідно) на 1,23%; у Дніпропетровській області
(85 195,3 на 100 тис. нас.) також з тенденцією до зниження відносно
2010р. (-1,12% 86 160,6 на 100 тис. нас.); у Львівській області (79 992,0
на 100 тис. нас.) зі зниженням показника на 4,96% порівняно з 2010р.
(84167,6 відповідно). У 2014р. визначено зростання рівня захворюваності населення Миколаївської області (-4,61% 64 020,0 на 100 тис. нас.)
відносно 2010р. (61 196,4 на 100 тис. нас.).[6]
Підвищення рівня захворюваності населення країни в 2014р. відносно 2013р. відбулося в шести областях: Івано-Франківській — 0,36%
(з 86 932,1 у 2013р. до 87 142,5 на 100 тис. нас у 2014р.), Кіровоградській (0,39% з 60 144,9 до 60 377,2), Дніпропетровській (1,57% з 83 874,3
до 85 195,3), Запорізькій (1,92% з 56 616,9 до 57 702,3), Полтавській
(2,21% з 54 579,3 до 55 783,3), Миколаївській (4,49% з 61 269,9 до
64 020,0 відповідно).[2]
При аналізі доповіді МОЗ України (2014р.) про стан здоров’я населення України та вивчення тенденцій захворюваності та поширеності
хвороб на тимчасово окупованих територіях АР Криму та м. Севастополь,
а також на території проведення антитерористичної операції в Донецькій
та Луганській областях, зазначено, що дані з вищезазначених регіонів
наразі або відсутні, або часткові, тому не можуть бути використані для
порівняння та аналізу. Рівень первинної захворюваності знизився на
13,3% — з 72 255,4 на 100тис. населення у 2010р. до 62 654,2 на
100тис. у 2014році. Такі значні позитивні тенденції загальних показників
поширеності хвороб та первинної захворюваності серед всього населення
України у 2014р. відносно попередніх років пояснюються використанням
в офіційних статистичних розрахунках неповних даних в вищезазначених регіонах.[6]
Отже, згідно демографічних і статистичних даних МОЗ України та
ДУ “Українського інституту стратегічних досліджень” МОЗ України , в
щорічних доповідях зазначено, що за 25 років незалежності України
проблемам поліпшення здоров’я приділялось недостатньо уваги. Витрати
на охорону здоров’я в Україні серед європейських держав низький, серед
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45 країн ЄвропиУкраїна за цим показником займає 41 місце. Тривалість
життя в Україні в середньому на 10-12 років менше, ніж у країнах Європи. Структура захворюваності за останній 10-15 річний період змінилась.
Серед окремих вікових груп населення особливо тривогу викликають
найменш захищені версти населення: діти і підлітки.
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ОТРУЙНІ ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ НАШИХ КЛУМБ
Пилипенко М.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Наша природа надзвичайно багата на різноманітні рослини. Вони
прикрашають вулиці, сади, парки, ліси та підвіконня квартир. Проте
серед них зустрічаються дуже небезпечні для здоров’я. Найбільшою групою ризику є діти, які, зацікавившись яскравим виглядом квітів, часто їх
куштують на смак. Отруйними рослинами вважаються ті, які, потрапивши
в організм людини або тварини навіть у малих дозах, спричиняють патологічні зміни, що іноді призводять до летальних наслідків. У процесі життєдіяльності такі рослини виробляють і накопичують отрути різного хімічного складу. Отрути рослинного походження можуть діяти при контакті
(завдають шкоди під час торкання до рослини), внутрішньо (при куштуванні отруйних частин рослини) та інгаляційно (при вдиханні отруйних
фітоекскретів).
Отрута в рослинах розподілена нерівномірно: подекуди накопичується в насінні або корінні, іноді отруйною є вся рослина. Одні рослини
накопичують отруту під час квітування, інші — під час дозрівання плодів.
Кількість отрути в рослині може залежати від характеру кліматичних
умов і складу ґрунту. Людям відомо понад 10 тисяч видів отруйних рослин. Із них на території України зростає близько 600 видів, більшість із
яких становлять покритонасінні [7]. Значна кількість отруйних рослин
має декоративні властивості і може зростати на звичайних клумбах.
Наголосимо на небезпеці отруєння деякими з них.
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Конвалія звичайна (Convallaria majalis L.) ‒ вид із монотипного роду трав’янистих багаторічних рослин родини Лілійних (Liliaceae). Квітує з
кінця весни до середини літа. Плоди конвалії поїдаються птахами і насіння переносяться у шлунку птахів на далекі відстані. Росте конвалія у
мішаних і листяних лісах, це тіньовитривала рослина. Розмножується
насінням і вегетативно. Має декоративні, лікарські, ефіроолійні, отруйні
властивості [1]. Рослина містить глікозиди, що регулюють серцеву діяльність і на сьогодні не мають рівноцінних синтетичних замінників. Крім
цього, до її складу входять біологічно активні речовини капілярозміцнюючої, протизапальної, спазмолітичної, судиннорозширюючої дії, а також
терпеноїди, флавоноїди, кумарини, сапоніни, стероїди, ефірні олії та
цукор, яблучна й лимонна кислоти. Квітки конвалії містять ефірну олію
(до 0,9 %), яка дуже цінується у парфумерії, із них готують есенцію, що
входить до складу найвищих сортів парфумів. Вся рослина конвалії є
отруйною. Худоба, наївшись конвалії, гине. У людини при отруєнні конвалією з’являється нудота, запаморочення, судоми. Заходами першої
допомоги в цьому випадку є викликання блювоти і промивання шлунку.
Дурман звичайний (Datura stramonium L.) ‒ однорічна трав’яниста
рослина родини Пасльонових (Solanaceae) з гіллястим порожнистим стеблом. Листки яскраво-зелені, з блідою нижньою поверхнею. Квіти великі,
з лійкоподібними білими віночками. Квітує з липня по кінець жовтня.
Плід — коробочка, вкрита численними колючками. Дурман є однією з
найбільш отруйних рослин. Містить алкалоїди гіосциамін і скополамін,
вміст яких варіює від 0,2% до 0,5% [4]. Деякі представники цього роду
відомі з давніхчасів в Індії, де навіть існувала професія «отруйників датурою». Пізніше народна медицина застосовувала наркотики із дурману
проти астми і коклюшу. Симптомами отруєння є сильний головний біль,
сухість у роті, нервове збудження, психічні розлади. Детоксикація включає в себе промивання шлунку водою із активованим вугіллям або міцним чаєм, що містить танін, який володіє терпкою дією. Підійде слабкий
розчин марганцівки і сольовий розчин (15-30 г звичайної солі на склянку
води). Можна дати проносний засіб, краще сольовий: 30 мг сульфату
натрію або магнію, розчиненого у чверті склянки води. При лихоманці
покласти на голову холодний мокрий рушник, робити обтирання прохолодною водою. Людину слід помістити до темної кімнати. Якщо є ознаки
зупинки серця і дихання, проводиться комплекс реанімаційних заходів:
масаж серця, штучне дихання із рота в ніс.
Рицина звичайна (Ricinus communis L.) — рослина із родини Молочайних (Euphorbiaceae). На батьківщині у тропічній Африці це багаторічна рослина з деревоподібним стеблом до 10 м. В Україні це однорічна
рослина (щорічно вимерзає) до 2-3 м. Стебло прямостояче, колінчасте,
порожнисте, розгалужене, разом з гілками зеленого, червоного, фіолетового або майже чорного кольорів. Плід — овально-куляста тригнізда
коробочка, яка може розтріскуватися, гола або зі шпичаками, тринасінна, тристулчаста. Залежно від сорту колір насіння може бути сірим, сіроблакитним, світло- або темно-червоним; колір мозаїки різноманітний:
брунатний, рожевий, світло-сірий. Цвіте через 40-50 днів після появи
сходів протягом 1 місяця.
Для медичних потреб використовують рицинову олію — Oleum
Ricini, яку одержують з насіння. Плоди, що розтріскуються, збирають у 34 прийоми в міру достигання китиць, зрізаючи їх серпом або ножем і
обмолочуючи. Сорти з коробочками, що не розтріскуються, збирають
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спеціальними комбайнами, потім обмолочують молотаркою і додатково
очищують на віялках.
Насіння рицини звичайної містить: жирну невисихаючу олію — до
60%; білкові речовини (до 17%): альбуміни і глобуліни, фермент ліпазу,
токсальбумін рицин — до 2-3%; алкалоїд рицинін — 0,1-1%; клітковину
— до 18%. Рицин — протоплазматична отрута, що інгібує синтез білка на
рівні рибосом, це нестійка речовина, яка легко піддається деструкції та
гідролізу при нагріванні.
Слід пам’ятати, що насіння рицини надзвичайно отруйне. Вживання трьох насінин у дорослих викликає найсильніше запалення слизової
оболонки тонкої кишки, блювання, ріжучий біль у животі. Кількість рицину в одній насінині смертельна для дитини, у восьми насінинах — для
дорослої людини. Заходами детоксикації є промивання шлунку, при цьому слід розчинити активоване вугілля у 2%-му розчині харчової соди.
Дельфіній (Delphinium) — рід багаторічних трав’янистих рослин
родини Жовтецевих (Ranunculaceae). Листя пальчасто-розсічене; квітки
обох статей, у гроноподібних або волотистих суцвіттях, неправильні,
великі, здебільшого сині, голубі, фіолетові; оцвітина з 5 пелюсток, верхня з них зі шпоркою. У наших умовах запилюються джмелями. Має господарське значення як декоративна і отруйна рослина та як матеріал для
селекційної роботи.
Трава рослин містить 0,34-1,23% алкалоїдів, органічні кислоти та
мінеральні солі. Серед алкалоїдів переважає метиллікаконітин (до
0,65%). Впливаєпереважно на н-холінореактивні системи скелетних
м’язів, метиллікаконітин сильнішеблокує н-холінореактивні системи вегетативних вузлів, внаслідок чого значно знижується артеріальний тиск
[6].
Мак опійний, або снодійний (Papaver somniferum L.) — однорічна
трав’яниста гола або розсіяно щетиниста рослина родини макових, з
якого отримується опіум та багато його похідних (опіатів), таких як морфій, тебаїн, кодеїн, папаверинтаноскапин. Біноміальна назва перекладається як «снодійний мак», посилаючись на його наркотичні властивості.
Насіння широко використовується в їжу та містить цінну олію, крім того,
рослина використовується для декоративних цілей. Мак снодійний містить 26 алкалоїдів ізохінолінової структури, кількість яких у сухих головках становить 1-2,5%. Практичне значення мають алкалоїди морфін,
кодеїн і папаверин [4].
Наперстянка, або дигіталіс (Digitalis) — рід трав’янистих рослин,
що належить до родини Подорожникових (Plantaginaceae). Квіти розміщені на високому стеблі, трубчасті і відрізняються кольорами за видами,
від фіолетового до рожевого, білого і жовтого. Найбільш відомим видом
наперстянки є наперстянка пурпурова (Digitalis purpurea L.). Ця дворічна
рослина вирощується як декоративна через її яскраві квіти, які варіюють
за кольором, із різними фіолетовими відтінками, а також від світло-сірого
до чисто-білого. Також квіти можуть мати на пелюстках різноманітні
цяточки і плями.
Глікозиди, які містяться у листі наперстянки, регулюють діяльність
серця, посилюють сечовиділення і зменшують набряки. Будь-яке самостійне використання рослини суворо заборонено. Усі види — отруйні
рослини, містять складні глікозиди (у всіхчастинах рослини, але головним чином у листі), які сильно впливають на роботу серця. Дигіталіс і
дигоксин (глікозиди наперстянки) являють собою найсильніші серцево93

судинні отрути, що крім того, мають місцеву подразнюючу дію. Симптоми
отруєння: серцевий напад (у важких випадках — зупинка серця), нудота, блювота, біль у животі, діарея, головний біль, падіння пульсу, задишка, запаморочення, ціаноз, іноді також тремтіння, конвульсії, делірій і
галюцинації [5].
Отже, до найбільш отруйних представників нашої флори декоративних рослин належать конвалія звичайна, дурман звичайний, дельфіній, рицина звичайна, наперстянка та мак опійний. Вирощування їх на
клумбах вимагає обережності та знання заходів екстренної детоксикації і
симптоматичної терапії.
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СУЧАСНІ ПИТАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ І ПРОФІЛАКТИКИ
ПЛОСКОСТОПОСТІ
Підлужна С.А., Рогуля В.О.
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Плоскостопість — це одна з розповсюджених деформацій стопи,
що характеризується сплющенням її склепіння. Розрізняють поздовжнє і
поперечне склепіння. На нормальній стопі поздовжнє склепіння має форму ніші і простягається від основи великого пальця до початку п′ятки та
від внутрішнього краю підошви до її середини. Основною силою, яка
підтримує склепіння стопи, є м′язи -супінатори ( передній і задній великогомілкові) і м′язи-згиначі ( особливо довгий згинач великого пальця).
При зниженні поздовжнього склепіння стопи виникає поздовжня
плоскостопість, а поперечного — поперечна плоскостопість. Іноді ці форми плоскостопості поєднуються. Поздовжня плоскостопість часто супроводжується відведенням переднього відділу стопи, підняттям її зовнішнього краю і пронацією п′ятки, так званим вальгусом стопи. У таких випадках внутрішня кісточка помітно виступає, а зовнішня — западає.
При плоскостопості одночасно із зменшенням висоти склепінь відбувається скручування стоп, у зв′язку з чим осьове навантаження припадає на сплющене внутрішнє склепіння. Ресорна роль стопи різко знижується. При сплющенні склепіння суглобово-зв′язковий апарат розтягується, м′язи слабнуть, кістки стопи опускаються і стискують нервові гіло94

чки підошовної поверхні стоп, що спричиняє біль у різних ділянках стопи, п′ятки. Больові відчуття можуть також виникати на тильній стороні
стопи, кісточках, у м′язах гомілки, стегна та навіть у поперековій ділянці
спини. Пацієнтів непокоїть підвищена втомлюваність під час ходьби або
тривалого стояння, головний біль. У них змінюється хода, часто спостерігається сколіоз, слабне м′язова система, знижується фізична працездатність, можуть виникати порушення внутрішніх органів.
В етіології плоскостопості розрізняють вроджені і набуті форми цієї
вади. Набута плоскостопість може бути:
а) рахітичною, яка виникає у дітей внаслідок м'якості кісток і зниженої їх опірності масі тіла;
б) травматичною, яка є результатом різних травм ніг;
в) паралітичною, що розвивається внаслідок паралічу м'язів, які
підтримують склепіння стопи;
г) статичною, яка утворюється внаслідок невідповідності сили м'язів масі тіла, яке вони тримають. Основними причинами виникнення статичної стопи бувають: слабкість м'язового тонусу, постійна надмірна втома внаслідок тривалого перебування дитини на ногах, невідповідність ступеня навантаження фізичному
розвиткові дитини і недостатньо розвинуті м'язи ніг.
Основними принципами профілактики і лікування хворих з плоскостопістю І-ІІ ступеня є:
1. Використання раціонального взуття, яке слід підібрати за розміром і формою стопи. Підошва повинна бути з пружним супінатором на
середніх (для жінок 3-4 см) підборах. Не можна носити взуття на м′якій
еластичній гумовій підошві (кеди, кросівки, гумові чоботи тощо). Якщо
відсутня належна викладка у взутті, хворим рекомендують вкладні супінатори. Супінаторами слід користуватись постійно, навіть у домашніх
капцях.
2. Зміцнення м′язів стопи, що передбачає масаж і спеціальний
комплекс вправ лікувальної фізкультури. Влітку хворим рекомендують
ходити босоніж по жорсткій землі або гравійній поверхні( пляжі), яка б
викликала подразнення і рефлекторне напруження м′язів стопи. Рекомендується фарадизація м′язів.
Плоскостопість лікують комплексно, тривало. Широко використовують ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапію, загальні гігієнічні засоби.
При значній плоскостопості корекції досягають гіпсовими пов′язками з
фіксацією стопи у варусному положенні, а інколи застосовують хірургічне
втручання.
Лікувальна фізична культура застосовується при всіх видах плоскостопості, її завдання: зміцнення всього організму, підвищення силової
витривалості м′язів нижніх кінцівок; корекція деформації стоп, усунення
вальгусної установки п′ятки і збільшення висоти склепінь стопи; виховання і закріплення стереотипу правильної постави тіла та нижніх кінцівок при стоянні і ходьбі. ЛФК призначають за трьома періодами ( ввідний, основний і заключний).
Ввідний період. Спеціальні вправи для м′язів гомілки і стопи виконують у положенні лежачи і сидячи, що виключає вплив маси тіла на
склепіння стоп. Спеціальні вправи чергують із вправами на розслаблення
та загальнорозвиваючими для усіх м′язових груп. У цей період бажано
вирівняти тонус м′язів гомілки, покращити координацію рухів.
Основний період. У цьому періоді слід досягти корекції положен95

ня стопи і закріпити його. Використовують вправи для зміцнення переднього і заднього великогомілкових м′язів і згиначів пальців, вправи з
поступовим збільшенням навантаження на стопи. В комплекси включають вправи з предметами: захват пальцями ніг дрібних предметів (камінців, кульок, олівців, квасолі тощо) та їх перекладання, збирання пальцями ніг килимка з м′якої тканини, катання підошвами палиці. Для закріплення корекції використовують спеціальні види ходьби — на пальцях,
п′ятках, зовнішній поверхні стоп, з паралельною постановкою стоп. Виправленню положення п′ятки сприяють також ходьба по нахиленій поверхні, ребристій дошці. Частину спеціальних вправ слід виконувати у
фіксованому положенні головок плеснових кісток на поверхні підлоги, у
якому напруження згиначів пальців призводить не до їх згинання, а до
збільшення висоти поздовжнього склепіння. Усі спеціальні вправи включають у заняття разом із загальнорозвиваючими при зростаючому дозуванні і поєднуються із вправами на виховання правильної постави.
Заключний період. У цьому періоді до лікувальної та ранкової гігієнічної гімнастики додають лікувальну ходьбу, теренкур, гідрокінезіотерапію та спортивно-прикладні вправи. Використовують плавання вільним
стилем, рухливі і спортивні ігри, їзду на велосипеді, ходьбу на лижах,
ковзання, близький туризм. Однак обмежують вправи з навантаженнями
у вихідному положенні стоячи, стрибкові вправи.
Існують спеціальні вправи, які рекомендується застосовувати на
заняттях з ЛФК при плоскостопості у різних вихідних положеннях. До них
відносять положення лежачи на спині, сидячи, стоячи, у русі.
Лікувальний масаж проводять 1,5-2 міс. курсами протягом всього
періоду лікування плоскостопості для: усунення або зменшення болю у
деформованих стопах, м′язах кінцівок та покращення крово-і лімфообігу
в них; поліпшення скорочувальної здатності і сили м′язів гомілки та зміцнення зв′язкового апарату стоп; нормалізації склепіння стоп; підвищення
загального тонусу організму.
Фізіотерапію призначають одночасно з іншими засобами фізичної
реабілітації. Її завдання: ліквідувати біль, поліпшити кровообіг і трофіку
тканин стопи і гомілки; зміцнити нервово-м′язовий і зв′язковий апарати
стопи; загартування організму. Використовується діадинамотерапія,
електростимуляція великогомілкового м′яза та довгого м′яза — розгинача пальців, теплі ванни для ніг, обтирання, обливання, купання, сонячні
та повітряні ванни.
Лікувати плоскостопість набагато важче, ніж запобігти їй. Тому у
боротьбі з плоскостопістю головне –профілактика: носіння раціонального
взуття, заняття лікувальною фізичною культурою, ходьба босоніж по
нерівній жорсткій поверхні тощо.
Ефективність фізичної реабілітації при плоскостопості проявляється у зменшенні або повному зникненні неприємного відчуття і болю при
тривалому стоянні і ходьбі, усуненні дефекту стоп, нормалізації постави
та ходи, поліпшенні фізичної працездатності.
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НАДЛИШОК ФТОРУ В ПИТНІЙ ВОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА
ФТОРИСТА ІНТОКСИКАЦІЯ
Подошвелева О.Г. Горнак О.С.
Полтавська ЗШ №26

Проблема забезпечення населення якісною питною водою для
Полтавської області є одним із пріоритетних напрямків сучасних досліджень, вирішення якої необхідне для збереження здоров’я, покращення
умов для діяльності й підвищення рівня життя людей [2]. Інформація про
те, що фтор є найбільшим забруднювачем питної води, раніше в наукових дослідженнях замовчувалася. Для Полтавської області підвищений
вміст фтору в питній воді сьогодні є особливою медико-соціальною проблемою, адже саме неякісна вода спричиняє 80% хвороб.
Відомо, що у водах Бучакського водоносного горизонту (розповсюджений на території Полтавської області), що формується під фторовмісними гірськими породами, концентрація фтору перевищує норму (1,5
мг/л) і сягає іноді 12 мг/л, що є причиною ендемічних захворювань населення. Саме тому наша область, а також Кіровоградська, Дніпропетровська та Донецька за геохімічним регіонуванням території України належить до четвертого регіону з найвищим вмістом фтору в питній воді (див.
рис. 1).

Рис. 1. Геохімічне регіонування території України за вмістом
фтору в питній воді
Підвищений вміст фтору в підземних водах спостерігається в Лохвицькому, Миргородському районах від 2,02-10 мг/л, від 1,21-2,01 мг/л
— в Чорнухинському, Лубенському, Великобагачанському, Семенівському, Шишацькому, Новосанжарському, Карлівському, Оржицькому районах.
Високий рівень невідповідності досліджених проб питної води за
вмістом хлоридів, фтору спостерігається в Глобинському (7,5%), Лохвицькому (8,6%), Лубенському (18,7%), Козельщинському (20%), Котелевському (20%), Решетилівському (37,6%), Н. Санжарському (25,4%),
Карлівському (34,5%) районах.
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Згідно даних наукової літератури, при потраплянні в організм фторидів відбувається ураження різних органів і тканин: печінки, нирок,
серця, кісткової тканини (Любченко Н.Н., Левченко Н.І., Іванова Є.Н.,
Жовтяк Є.П. Фролова Г.І.). Зокрема, ревматичні захворювання в Україні
за розповсюдженням займають третє місце після хвороб органів кровообігу та травлення. Статистичні дані висвітлюють зростання чисельності
захворювань кістково-м’язової системи та сполучної тканини в Україні на
14,7% за період з 1997 по 2016 рр. Крім того, фтор проявляє мутагенну,
ембріотропну й гонадотропну дію (Фолін А.С., Фадєєв А.І., Богатова
Є.В.), а також концентрується в нирках і призводить, при тривалому
потраплянні в організм, до їх ураження (Хаврель А.І., Петрова Т.А.).
Дослідження компанії Проктер і Гембл показало, що концентрація
фториду в питній воді навіть в половині концентрації викликає генетичні
ушкодження. У тканинах людини і піддослідних мишей фторид викликає
хромосомні аберації. Доктор Д. Ямояніс стверджує, що від фтористої
інтоксикації органів щорічно помирає 30-50 тис. чол. Фторид викликає
ушкодження імунної системи людини, тобто синдром імунодефіциту. Пригнічення фторидами ферментної системи людини викликає передчасне
старіння (табл. 1) від тотального руйнування колагену, тобто сполучної
тканини й імунної системи, генетики [4].
Таблиця 1.
Вміст фтору в людей із віком (мг/кг) за даними Р.Д.
Габовича
Н10азва тканини

10 років
0,16
0,18
–
0,13
0,41
0,24
0,41
0,28
0,28
0,61
–
–
67,0
310,0
105,0

Мозок
М’язи скелету
М’язи серця
Кров
Легені
Печінка
Нирка
Селезінка
Щитовидна залоза
Підшлункова залоза
Шкіра
Волосся
Нігті
Кістки
Зуби

Вік
50 років
0,37
0,25
–
0,26
0,7
0,38
0,68
0,81
0,69
0,84
3,95
52,8
75,4
450,0
207,0

84 роки
0,84
0,81
–
0,38
1,08
1,17
0,54
–
6,35
2,67
–
72,3
89,0
882,0
283,0

Р.Д. Габович [1] у своїх роботах доводить, що рівень фтору в тканинах організму з віком зростає (табл. 1). Так, у кістках постійних мешканців одного й того ж населеного пункту рівень фтору збільшується на
0,02% щорічно. Наукові спостереження дають підстави зробити припущення, що фтор може бути одним із маркерів процесів старіння організму
людини.
Надлишок фтору в питній воді варто пов’язати з демографічними
процесами на Полтавщині. У відповідності до результатів статистичних
досліджень доктора Ямояніса [4] можна стверджувати про безпосередній
вплив надлишку фтору на тривалість життя й репродуктивні функції
населення Полтавської області. Зазначимо, що загальний рівень народжуваності в області нижчий від середнього по Україні на 1,3%, рівень
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смертності — один із найвищих в Україні, перевищує середньостатичне
значення на 2,2%, а природне скорочення населення області у 2015 р.
на 1 тис. осіб майже вдвічі перевищувало загальноукраїнський показник.
Високі концентрації фторидів впливають на рівень інтелекту. Вони
мають значно нижчий рівень ІQ (коефіцієнт інтелекту) у порівнянні з
дітьми, які проживають у місцевості з низьким вмістом фторидів [1]. Ученими також виявлено зв’язок між уповільненням фізичного розвитку
дітей і техногенним забрудненням фторидами місця проживання цих
дітей.
Моніторинг стоматологічної захворюваності у дітей, які проживають на таких забруднених територіях України, свідчить про високий рівень розповсюдженості зубощелепних аномалій і деформацій. Поширення ортодонтичної патології в Полтавській області спостерігається у 84,6%
випадків [3]. При концентрації вище 1,2 мг/л, розвивається флюороз
різного ступеня тяжкості.
Для недопущення фторзалежних захворювань населення області
необхідні ґрунтовні впровадження профілактичних заходів: колективні,
спрямовані на зменшення вмісту фтору у питній воді, та індивідуальні
профілактичні заходи. Для мешканців Полтавської області, де добове
споживання фтору максимальне в Україні, виправданими є спеціальні
методи профілактики фтористої інтоксикації та флюорозу, адже самостійно усунути надлишок фтору з питної води неможливо.
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ЩОДО ЙМОВІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ЗООНОЗІВ ЛЮДИНИ І
ТВАРИН МІГРУЮЧИМИ ПТАХАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Попельнюх В. В., Дупак В. С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Спалахи епідемій тією чи іншою мірою пов’язані із зоонозними,
природно-опосередкованими вірусними чи бактеріальними інфекціям.
Прикладами зоонозних хвороб є сказ, малярія, лихоманка Західного Нілу,
африканська чума свиней, лихоманка долини Ріфт, губчаста енцефалопатія, бруцельоз, паратуберкульоз [1; 2; 13]. Деякі з таких захворювань
є новими, неописаними та не мають засобів профілактики (Хендра- та
Нипай-лихоманки, атипова пневмонія, високопатогенний грип птиці,
ньюкаслська хвороба, нещодавно описана хвороба Шмалленберга) [13].
Особливе місце серед представників дикої фауни, як потенційного
носія та розповсюджувача збудників інфекційних хвороб, займають пта99

хи. В еволюційному плані вони є одним із найдавніших резервуарів збудників вірусних, бактеріальних, грибкових, паразитарних хвороб. Диким
птахам належить особлива роль у формуванні сучасних ареалів інфекційних хвороб людини, тварин і птахів. На відміну від інших наземних
хребетних, віруси, бактерії та паразити птахів можуть дуже швидко поширюватись на великі відстані за короткий проміжок часу, що пов’язано
з особливостями біології та екології представників орнітофауни:
здатністю до польоту та довгим міграціям, надзвичайною мобільністю,
розповсюдженню на всій Земній кулі від Антарктиди до Арктики, великим
різноманіттям видів (сьогодні їх нараховується близько 8600) та величезною чисельністю (приблизно 100 мільярдів особин) [7].
Прикладом того, що птахи є складовою ланкою ланцюга розповсюдження збудників інфекційних захворювань, може бути їх участь у
поширенні арбовірусів. Встановлено, що птахи відіграють роль у збереженні арбовірусів між сезонами та приймають участь у їх трансконтинентальних переносах [10].
Особливої актуальності набула проблема ролі птахів у перенесенні
різних штамів грипу. Грип — це одна з особливо-небезпечних вірусних
хвороб птахів та людини, яка відноситься до інфекцій, що здатні викликати надзвичайні епідемічні та епізоотичні ситуації. На сьогодні, згідно з
діючою номенклатурою з класифікації, вірусу грипу А існують 16 підтипів
гемаглютиніну та 9 нейрамінідази. Всі підтипи гемаглютиніну зустрічаються у вірусів птахів, та лише деякі підтипи характерні для вірусів ссавців (Н1, Н2, Н3 — у людей, Н1 та Н3 — у свиней, Н3 та Н7 — у коней)
[2]. Дикі птахи є глобальним резервуаром інфекції грипу, який у них (в
більшості випадках) протікає практично безсимптомно, у вигляді ентериту, що свідчить про високий ступінь адаптації та дозволяє вважати їх
природними господарями вірусів грипу А [6; 7; 8].
Аналіз накопичених даних протягом останніх 60 років показав, що
основним резервуаром вірусів грипу в природі є птахи біляводного та
водного комплексів, а також представники горобцеподібних. Від них
ізольовані штами, які містять всі гени вірусів, що викликали пандемії та
епізоотії, а також віруси з всіма відомими сполученнями гемаглютиніну та
нейрамінідази [8].
Крім грипу та арбовірусних інфекцій доведеним фактом є участь
птахів у розповсюдженні цілого ряду збудників. Це, перш за все — параміксовіруси (виявлені в представників родин горобцеподібних, пастушкових, папугових, а також качок, гусей, курей, голубів, індиків), поксвіруси
— віспа птахів (виявлена більш як у 60 видів), герпесвіруси (збудники
чуми качок, інфекційного ларинготрахеїту, хвороби Марека), аденовіруси
(за результатами серологічних досліджень CELO — інфекція виявлена у
курей, індиків, фазанів, дроздів, лебедів, папуг, качок та інших видів
мігруючих птахів), ортоміксовіруси (захворюваність на грип зареєстрована у багатьох видів свійської птиці та диких птахів: курей, качок, японських перепілок, куріпок, голубів, мартинів, крячків, цесарок, пінгвінів та
інших у більшості країн світу), а також реовіруси, бірнавіруси та пікорнавіруси [7].
Зафіксовані випадки перенесення та безпосереднього захворювання птахів на сальмонельоз; пастерельоз (цесарки, голуби, фазани,
кури, індики, качки, гуси та багато диких видів), туберкульоз (виявлено
серед горобців, шпаків, голубів, фазанів, мартинів, гусей, лебедів, куріпок, індиків), респіраторний мікоплазмоз (у природних умовах вражає
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куріпок, курей, лисок, лебедів) [7; 1].
Дикі та синантропні птахи можуть також відігравати певну роль у
поширенні таких захворювань як вібріоз, псевдомоноз та ботулізм. Зокрема, переносниками ботулізму є 36 видів птахів, серед яких соколи,
мартини, чаплі, дрозди. У поширенні такого небезпечного захворювання,
як орнітозу основна роль належить птахам [7]. 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 кількістю птахів. Наприклад, для Полтави це може бути
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 [9].
Також у зграйних птахів антропогенних біотопів виявлено підвищену кількість гельмінтних захворювань. Так, дослідження 1980-1983 рр.
у м. Москва виявили високу кількість гельмінтозів серед зграйних воронових. Від 8,6% до 63,3% заражених птахів 8 видами гельмінтів, два з
яких: Syngamus trachea та Thominx contorta можуть паразитувати і в
домашніх тварин [5].
Україна, зокрема й Полтавщина, географічно займає центральне
місце в Європі, розташована на перехресті міграційних шляхів птахів. За
останніми даними орнітофауна нашої країни представлена 414 видами
птахів, 207 з яких гніздяться, решта — використовують її територію для
транзиту. Через Україну проходять 4 глобальних міграційних потоки:
Азово-Чорноморський (Приморський), Дніпровський, широкофронтальний меридіанний та Поліський північноширотний [7; 3; 11].
Найбільш напружена орнітологічна обстановка створюється на
півдні України, а саме на Азово-Чорноморському узбережжі. Тут концентруються птахи, що летять з півночі Європи на південь та вздовж
моря, осідаючи на численних водоймах. З іншого боку, уздовж АзовоЧорноморського узбережжя проходить головний міграційний шлях птахів
з Казахстану, Каспійського моря та Південно-Східної Європи, та через
гирло Дону далі на південний-захід Європи. Азово-Чорноморське узбережжя є однією з найбільш напружених в орнітологічному відношенні
територій Східної Європи. Значна кількість біляводних птахів гніздиться
та зимує на півдні країни. Фактично, весь південь України знаходиться в
зоні підвищеного ризику поширення інфекцій, які переносяться дикими
птахами протягом усього року. Другий за значимістю регіон, де під час
сезонних міграцій також складається напружена орнітологічна ситуація,
розташований в межах Полісся, заплаві р. Десна та вздовж Дніпровського каскаду водосховищ, який включає і Полтавщину. Тут також перехрещується декілька міграційних шляхів, що ведуть до Західної Європи з
Північно-Західного Сибіру, та прямі континентальні шляхи з Балтії та
Скандинавії та півночі Східної Європи [7].
Полтавська область є територією через яку проходять 3 з 4 міграційних шляхів України: Дніпровський, широкофронтальний меридіанний
та Поліський північноширотний [3; 11].
Під час зупинок мігранти постійно контактують із місцевими видами, що є безпосереднім шляхом передачі вірусних і бактеріальних захворювань. Не слід забувати, що перелітні гніздові птахи під час зимівлі в
інших регіонах земної кулі також постійно контактують з патогенними
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мікроорганізмами, а повернувшись до місця гніздування здатні інвазувати
осілі види. Так, у серпні 2016 року в Полтавській області зареєстрований
випадок захворювання на гарячку Західного Нілу в мешканця Оржицького району. Найбільш вірогідно, інфікування хворого відбулося в природних умовах у кінці квітня — на початку травня під час риболовлі в пониззі р. Сула, де він зазнав значного нападу комарів (через територію зараження пролягає Дніпровський міграційний шлях). Час зараження збігався
з прильотом птахів, які і є посередниками передачі даного захворювання
[4].
Узагальнюючи вищенаведену інформацію підтверджується факт
перенесення птахами трансмісивних захворювань, що викликаються
рядом мікроорганізмів. З огляду на наведені дані можна стверджувати,
що перелітні птахи можуть бути причиною виникнення спалахів епідемій
ряду хвороб свійських тварин та людей на території України і, зокрема, в
Полтавській області. Тому, проведення постійного епізоотологічного моніторингу дикої орнітофауни має велике значення з точки зору прогнозування епізоотичної та епідемічної ситуації в країні. Він є ключовою ланкою у системі раннього попередження та організації заходів з запобігання поширенню захворювань [7].
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ — НАПРЯМОК БОРОТЬБИ З
НЕІНФЕКЦІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ
СТАН ПРОБЛЕМИ
Потяженко М.М., Невойт Г.В.
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Не дивлячись на значні наукові досягнення фундаментальної і клінічної медицини XX-ХХІ сторіччя, стрімкий успішний розвиток фармакології і, як наслідок, фармакотерапії, теперішня медико-демографічна
ситуація в Україні свідчить про незадовільний стан здоров’я населення.
Зазначене проявляється в високій смертності, насамперед чоловіків працездатного віку, на фоні низької народжуваності і у високому рівні поширеності неінфекційних захворювань (НІЗ), що включають чотири основних типи захворювань: 1) серцево-судинні; 2) онкологічні; 3) хронічні
респіраторні (хронічні обструктивні захворювання легень, астма); 4)
цукровий діабет [1, 2, 6]. На сьогоднішній день НІЗ являється визнаною
всесвітньою загрозою здоров’ю людей всієї планети: на НІЗ страждає до
60% дорослого та майже 20% дитячого населення; НІЗ негативно впливають на тривалість життя, визначають інвалідизацію та передчасну
смертність населення; щорічно у світі від НІЗ вмирає 38 млн. людей, при
цьому 16 млн. людей, що вмирає від НІЗ, входять у вікову групу до 70
років. НІЗ зумовлюють соціально-економічні наслідки планетарного масштабу: за прогнозами, швидке зростання економічного тягаря цих захворювань перешкоджає проведенню ініціатив щодо зменшення масштабів
бідності в країнах з низьким рівнем доходу, особливо в зв'язку зі зростанням витрат сімей на медичну допомогу і ставлять під загрозу прогрес
на шляху досягнення висунутих ООН «Цілей тисячоліття в галузі розвитку та діяльність після 2015 року» [2].
Останнє десятиріччя світова спільнота розпочала активну офіціа103

льну боротьбу з НІЗ. З 2009 року функціонує Альянс НІЗ (англ. Alliance
NCD), створений на сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я чотирма
міжнародними організаціями — Міжнародною діабетичною федерацією,
Міжнародною спілкою боротьби з туберкульозом і хворобами легень,
Міжнародною організацією боротьби з раком, а також Всесвітньою федерацією серця. Зараз Альянс НІЗ об'єднує більше 2000 неурядових організацій в 170 країнах і створює мережу з 28 національних і регіональних
альянсів НІЗ. У 2011році Генеральна Асамблея ООН з попередження та
боротьби з НІЗ ухвалила «Політичну декларацію ООН про профілактику
та боротьбу з НІЗ», а у 2013 році для координації боротьби з епідемією
НІЗ створила «Цільову Міжвідомчу групу ООН з попередження та боротьби з НІЗ». З 2013 року ВООЗ активований і працює «Глобальний план дій
з профілактики НІЗ та боротьби з ними на 2013-2020 роки». Цей план
спрямований на скорочення числа випадків передчасної смерті від НІЗ на
25% до 2025 року за допомогою 9 добровільних глобальних цілей. Ці 9
цілей передбачають боротьбу з такими факторами, як вживання тютюну,
шкідливе вживання алкоголю, нездоровий режим харчування, недостатня фізична активність, які збільшують ризик розвитку цих захворювань у
людини — тобто орієнтовані саме на запровадження здорового способу
життя (ЗСЖ). У 2014 році ВООЗ прозвітувала про поточні результати —
"Доповідь про ситуацію в області НІЗ в світі, 2014 рік». З 2015 року країни приступили до встановлення національних цільових орієнтирів і оцінки досягнутого прогресу щодо базових показників 2010 року, зазначених
в "Доповіді про ситуацію в області НІЗ в світі, 2014 рік". У 2018 році планується проведення Генеральної Асамблеї ООН, а саме третьої наради
високого рівня з НІЗ для розгляду прогресу в досягненні країнами добровільних глобальних цілей до 2025 року [1, 6].
А що ж Україна? Для України НІЗ становлять ще більшу загрозу,
оскільки: 1) близько 28 млн. (75%) випадків смертей від НІЗ, приходиться на країни з низьким та середнім рівнем доходу; 2) 13 млн. (82%) випадків передчасної смерті у віці менше 70 років відбувається в країнах з
низьким та середнім рівнем доходу! Даний дисбаланс визначився в
останні десятиріччя внаслідок активного впровадження практики популяризації ЗСЖ у розвинутих країнах. Зменшення в розвинутих країнах
показників захворюваності і смертності від НІЗ, ще раз підтвердило, що
модифікація образу життя і зниження факторів ризику може уповільнювати розвиток захворювань, як до, так і після появи клінічних симптомів
[2].
Враховуючи ситуацію в країні та світову позицію стосовно НІЗ, було створено «План заходів Міністерства охорони здоров'я України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної
угоди у 2015 році», та активовано «проект Національного плану заходів
з імплементації та реалізації засад європейської політики «Здоров'я2020: основ Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства
в інтересах здоров'я і благополуччя" щодо неінфекційних захворювань
на період до 2020 року» [3]. Також згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 23.08.2016 №556 офіційний перелік пріоритетних тематичних
напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до
2020 року містить такі теми, як «цільові прикладні дослідження з питань
гармонізації системи “людина — світ” та створення новітніх технологій
покращення якості життя», «створення стандартів і технології запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпе104

ки продуктів харчування» [4]. Зазначене підтверджує факт визнання
значимості ЗСЖ на державному рівні країни.
А що ж лікарі нашої країни та світу не знали раніше про значення
ЗСЖ в профілактиці і лікуванні НІЗ? У світі напрацьована колосальна
наукова база стосовно значення ЗСЖ і профілактиці і лікуванні НІЗ. Продовжує вона розроблятись і в Україні, знаходячи законодавче затвердження: 1) Методичні рекомендації з приводу консультування пацієнтів
щодо основних засад здорового харчування, затверджені наказом МОЗ
України від 14.01.2013 року. № 16. Методичні рекомендації для медичних працівників закладів охорони здоров’я з надання лікувальнопрофілактичної допомоги особам, які бажають позбутися залежності від
тютюну, затверджених наказом МОЗ України від 26.09.2012 року № 746.
Також в Україні наказом МОЗ від 25.12.2014 року № 1003 затверджено
КН та УКПМД «Депресія», відповідно до них регламентується проведення
скринінгу депресії, як фактору ризику, та призначення немедикаментозного і медикаментозного лікування пацієнтам лікарями загальної практики-сімейними лікарями або іншими спеціалістами — не лікарямипсихіатрами, що відповідає загальним підходам у світі і дозволяє в цілому
підвищити якість медичної допомоги, зокрема в галузі профілактики серцево-судинного захворювання (ССЗ). Але до недавнього часу не існувало
законодавчих механізмів, які б примушували лікаря в нашій країні
обов’язково проводити скринінг факторів ризику НІЗ та санітарноосвітню роботу з кожним пацієнтом. Тобто кожен лікар мав можливість
сам вирішувати яку інформацію стосовно ЗСЖ, в якому обсязі він надасть
хворому, або не надасть зовсім. Сьогодні вже являється чинним Наказ
Міністерства охорони здоров’я України від 13.06.2016 року №564 «Про
затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в частині профілактики серцево-судинних
захворювань». Згідно затвердженого наказом «Клінічного протоколу
профілактики серцево-судинних захворювань на первинній ланці»: 1)
Усім пацієнтам, які звертаються до лікаря-кардіолога з метою встановлення діагнозу ССЗ, при первинному контакті проводиться оцінка ризику
розвитку ССЗ та ступеня корекції наявних факторів ризику; при цьому у
пацієнтів, у яких не виявлено ознак ССЗ, проводиться обов’язкове визначення ризику їх виникнення за шкалою SCORE, і за наявності навіть
1-4% ризику повинно призначатись до обстеження. 2) Усім пацієнтам, які
звернулися закладів вторинної та третинної медичної допомоги з метою
отримання консультації щодо ССЗ, незалежно від наявності або відсутності ССЗ та ступеня серцево-судинного ризику, обов’язково надаються
рекомендації щодо дотримання ЗСЖ та інформація щодо основних його
компонентів. Таким чином законодавством закріплено обов’язкове навчання пацієнта лікарем, а як бажане продовжує залишатись: надання
інформації щодо заходів профілактики у друкованому вигляді за наявності відповідної матеріально-технічної бази; забезпечення участі пацієнта
в програмах немедикаментозної корекції факторів ризику — школи здоров’я, програми відмови від тютюнокуріння, лікування ожиріння тощо (за
їх наявності); направлення пацієнтів, які потребують підвищення рівня
фізичної активності, до лікаря з лікувальної фізкультури. Також згідно
протоколу рекомендовано усім пацієнтам проводити заходи з підсилення
мотивації щодо дотримання засад здорового способу життя та виконання
рекомендацій щодо корекції факторів ризику [5].
Здається, якщо на рівні законодавства зобов’язати лікаря, то краї105

на має досягти успіхів в запровадженні ЗСЖ і в боротьбі з НІЗ. Але залишається відкритим ряд проблемних питань, головними з яких є «чому
людина сама не бажає вести ЗСЖ?», «чи існують алгоритми і механізми
ефективного запровадження ЗСЖ?». В зв’язку із зазначеним колективом
кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними
та венеричними хворобами ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» ініційована науково-дослідна робота «Розробка алгоритмів і технології запровадження здорового способу життя у хворих на
неінфекційні захворювання на підставі вивчення психоемоційного статусу». В ході виконання низки досліджень буде зроблена спроба комплексно фундаментально теоретично обґрунтувати технології та методологічний підхід запровадження здорового способу життя у НІЗ пацієнтів в
сучасних економічних умовах.
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ПРИРОДНІ ЧИННИКИ ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ
ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Почерняєва В.Ф., Баштан В.П., Васько Л.М., Жукова Т.О., Нестуля К.І.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Онкологічні хвороби, поряд із серцево-судинними, займають чільне місце як причина смертності населення високорозвинутих країн.
Тому виникла нагальна необхідність акцентувати увагу на заходах
запобігання розвитку онкологічних захворювань і створення єдиної системи профілактики, ранньої діагностики та реабілітації онкологічних
хворих.
Онкогенез — складний каскадний процес, в якому задіяні молекулярно-генетичні механізми, перспективи розвитку якого, в значній мірі,
залежать від стану імунної системи.
Це призводить до посилення процесів вільнорадикального перекисного окислення (ВРПО) ліпідів, пригнічення імунітету, прямої канцерогенної (мутагенної) дії. Унаслідок цього виникають онкогенні мутації, які
стосуються генів факторів росту, рецепторів до них, генів, які відповідають за репарацію ДНК при ушкодженні, зниження активності імунної
системи, найголовніша роль якої утримування стабільності генотипу,
різке збільшення частки гліколізу, що зменшує частку аеробномітохондріального окислення. Як наслідок — порушення клітинного дихання, гальмування детоксикаційної функції печінки і нирок, порушення
функції сполучної тканини щодо виведення токсинів (клітинного дренажу
та лімфодренажу), поява резистентності до апоптозу, вихід у кров онкогенних маркерів (α — фетопротеїн).
Загальна програма превентивних заходів щодо стримування розвитку неоплазій, яку свідомо мусить виконувати кожна людина полягає у
наступному:
1. Уникати дії чинників, які посилюють процеси вільнорадикального перекисного окислення ліпідів і пригнічують імунітет.
2. Повноцінний сон (синтез мелатоніну). Мелатонін (М) синтезується епіфізом із незамінної для людини амінокислоти триптофану, яка надходить в організм із їжею. Синтез М залежить від
ступеня освітленості та здійснюється під дією ферментів, на активність яких впливає режим освітлення. За антиоксидантною
активністю М прирівнюється до ключової ланки системи антиоксидантного захисту — системи токоферолу. За даними [1] М
стимулює імунну систему: активує гемопоез в червоному кістковому мозку, стимулює тимус і Т — лімфоцити, що є факторами елімінації онкоклітин, які утворюються кожну добу. Крім того, М блокує поділ всіх стовбурових і онкоклітин (крім гемопоетичних) на стадії метафази. Найбільш ефективний для запобігання розвитку пухлин молочної залози і простати.
3. Санація осередків інфекції (одонтогенної, мигдаликів тощо), в
тому числі глистної інвазії. Особливо звертаємо увагу на гельмінтози, які можуть маскуватися під безліч захворювань — від
дизбактеріозу до алергії і бронхіальної астми, від респіраторних захворювань до мігрені.
Продукти життєдіяльності гельмінтів мають загальнотоксичну дію,
пригнічують кровотворення, викликають анемію і лейкопенію. Паразити
провокують виникнення апендициту, кишкової непрохідності, дискінезію
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кишечнику і жовчовивідних шляхів. Ураховуючи значний «внесок» паразитарних захворювань у розвиток ендотоксикозу, лікування глистяних
інвазій та інших паразитарних захворювань є обов’язковим у програмах
профілактики неоплазій. Рішення про схеми та режими лікування приймає лікар індивідуально в кожному конкретному випадку.
1. Ліквідація гіпоксії і поновлення функції дихальних ферментів.
Провідну роль у процесах вироблення енергії в клітинах відіграють мітохондрії (Мх). [3] Саме мітохондріальна дисфункція
відіграє вирішальну роль у реалізації ушкоджувальної дії токсикантів різної природи, особливо на ті органи і тканини, які
характеризуються високим рівнем енергетичного обміну. Унаслідок цього порушується енергетичний обмін і наростає гіпоксія. Отже, гіпоксія має характер універсального патологічного
процесу. Незалежно від специфіки ушкоджувального фактора
гіпоксія супроводжує всі форми патології. Зараз посилену увагу
в ініціації онкогенезу звертають на гіпоксію [6].
Корекція енергетичного дизбалансу — важке і трудомістке завдання, в основі якого лежить розуміння роботи дихального ланцюга і
циклу Кребса.
Стратегія енерготропної терапії передбачає такі завдання: активувати доставку кисню; гальмувати активність гліколізу; нормалізувати
роботу кисень-транспортних систем енергозабезпечення; активувати
мітохондріальні системи енергозабезпечення; комплексно діяти на всі
ланки енергетичного обміну задля запобігання тканинній гіпоксії [4].
Така стратегія метаболічної енерготропної терапії спрямована на
підвищення ефективності тканинного дихання і окислювального фосфорилювання шляхом додаткового введення: коферментів і вітамінів (тіаміну, рибофлавіну, берлітіону, піридоксину, ліпоєвої кислоти); препаратів,
які покращують перенесення електронів у дихальному ланцюзі (Сo Q10,
цитохром, цитофлавін, бурштинова кислота, аскорбінова кислота, вітаміни К, К3, коензим-композитум, каталізатори циклу лимонної кислоти);
препаратів, які посилюють антиоксидантний захист і запобігають вільнорадикальному ушкодженню мембран мітохондрій: аскорбінова кислота,
токоферол,
біофлавоноїди,
β-каротин,
α-ліпоєва
кислота,
Nацетилцистеїн — попередник глутатіону. Вміст глутатіону в клітині також
підвищує куркумін (жовтий пігмент спеції каррі) [1].
Дослідження вчених щодо розробки методів і засобів метаболічної
корекції станів, обумовлених ішемією і реперфузією, гіпоксією і реоксигенацією клітин, зосереджено на пошуку препаратів, які мають антиоксидантні та мембранопротекторні властивості, особливо для захисту мембран мітохондрій, і не мають побічних ефектів за їх використання. З цієї
точки зору рослинні антигіпоксанти вигідно відрізняються від синтетичних, оскільки мають триваліший ефект, широкий спектр активності, поєднання з антиоксидантною дією. Протигіпоксичний ефект рослин
пов’язують із умістом у них флавоноїдів, каротиноїдів, компонентів циклу
лимонної кислоти, вітамінів і мікроелементів (селен, цинк, мідь, магній
тощо). Рослини з найбільш виразною антигіпоксичною та антиоксидантною дією: гінкго білоба, полин гіркий, бузина чорна, горобина звичайна,
горобина чорноплідна, пижмо звичайне, глід, арніка гірська та ін. [1]
1. Періодичне проведення детоксикаційно-дренажної терапії. Дезінтоксикація — це активізація видалення токсинів із органів і
тканин природними способами, тобто за рахунок нормалізації
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діяльності гепатобіліарної системи, шлунково-кишкового тракту, нирок, сечового міхура, лімфатичної системи, шкіри і слизових оболонок дихальних шляхів. Ефективна дезінтоксикаційно-дренажна терапія можлива за умов комплексного впливу на
всі ланки метаболізму, транспортування, виведення ендотоксинів і ксенобіотиків [2].
2. Тримати на достатньому функціональному рівні систему антиоксидантного захисту організму. Виконання цього принципу можна досягти надаючи організму біологічно активні речовини
природного походження у вигляді раціонального харчування.
3. Дотримуватися правил антиканцерогенного харчування [1].
Розроблена програма заходів не поширюється на запобігання пухлинному процесу зумовленому спадковими чинниками, але значно стримує його прогресування. В значній мірі заходи призначені для запобігання всіх хронічних неінфекційних
захворювань, пов’язаних зі старінням організму. Автори покладають велику надію на первинну ланку медико-санітарної допомоги по реалізації даної програми, яка має виняткову соціальну значимість і не вимагає значного фінансування, а лише
просвітницької роботи.
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ВПЛИВ КСЕНОБІОТИКІВ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА СТАН
САПРОФІТНОЇ МІКРОФЛОРИ КИШКІВНИКА
Почерняєва В.Ф., Васько М.Ю.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Як показують дослідження вчених, 70% імунітету зосереджено в
кишківнику і забезпечується його лімфоїдною (імунокомпетентною) тканиною та сапрофітною мікрофлорою. 25% слизової оболонки кишківника
складається з імунологічно активної тканини, а кожен її метр містить
близько 1010 лімфоцитів. Мікрофлора кишківника надзвичайно чутлива
до дії чужорідних хімічних сполук, зокрема ксенобіотиків продуктів харчування, до яких відносяться консерванти, барвники, ароматизатори
тощо. Ці речовини порушують оптимальне середовище існування мікрофлори та її функціональну активність [1, 2, 3].
Останнім часом в Україні підвищилась захворюваність на імунозалежні вірусні інфекції, зокрема грип та гострі респіраторні інфекції. Слід
зазначити, що причин зниження активності імунної системи досить багато: нейро-емоційна напруга, стреси, дія фізичних чинників (електромагнітне поле, іонізуюче та сонячне опромінення), відсутність у продуктах
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харчування компонентів для синтезу імунних тіл, тощо. Численними клінічними дослідженнями було показано, що пробіотики, які створюють
умови для функціонування сапрофітної мікрофлори, підвищують активність імунної системи незалежно від того, що стало причиною імунодефіциту. При цьому відбувається нормалізація різних рівнів імунної системи,
як місцевого імунітету слизових оболонок, так і гуморального імунітету. У
зв’язку з цим постає нагальна необхідність у безпечних та ефективних
засобах масової профілактики населення, які могли б використовувати і
діти, і дорослі [2].
Найраціональнішим є шлях використання продуктів харчування з
підвищеною фізіологічною цінністю, до яких належать і кисломолочні
напої. Здійснюючи пробіотичну дію та сприятливо впливаючи на мікрофлору кишківника, вони, за даними вчених, підтримують імунітет людини
на достатньому рівні [4, 5, 6.
Тому метою нашої роботи стало вивчення впливу ксенобіотиків,
які містяться у продуктах харчування, на функціональний стан кишкової
мікрофлори і на підставі отриманих результатів визначити кисломолочні
продукти ринку м. Полтави, що мають найбільш виражену функціональну
цінність.
Аналіз нормальної мікрофлори людини за зразками сапрофітних
бактерій музею культур ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна акдемія» показав, що основу кишкової мікрофлори, яка забезпечує імунітет
складають анаеробні бактерії, зокрема Bacteroides, Bifidobacterium,
Eubacterium, Clostridium, Peptococcus та ін. Аеробних бактерій значно
менше. Сюди відносять роди Escherichia, Lactobacillus, Enterobacter, Enterococcus, Klebsiella, Salmonella і т.п.
Вивчено широкий асортимент кисломолочних напоїв від різних виробників в магазинах м. Полтави та проведено аналіз їх складу. За результатами проведеного дослідження було встановлено, що на ринку м.
Полтави представлена велика кількість кисломолочних напоїв (кефіри,
йогурти, біокефіри, ряжанки) найрізноманітніших торгових марок України. Це торгові марки «Щодня», «Волошкове поле», «Галичина», «Чудо»,
«Гармонія», «Фанні», «Добряна» та багато інших. Тому для вивчення
складу кисломолочних напоїв ми дослідили задекларований виробником
склад за даними етикеток кефіру, йогурту, біокефіру та ряжанки торгових фірм взятих в довільному порядку.
Аналіз складу кисломолочних продуктів показав, що практично всі
вони мають значний термін придатності — 14-18 діб. А деякі йогурти,
наприклад «Активія», «Чудо» — до 30 діб. Це свідчить про те, що виробники використовували консерванти, які пригнічують такі необхідні для
імунітету біфідо- та лактобактерії (сорбінову або бензойну кислоти).
Виключенням є кефір ТМ «Гармонія», в якого термін придатності невеликий (7 діб), що може свідчити про відсутність консервантів у його складі.
Саме тому ми обрали його для нашого подальшого дослідження.
Стосовно наявності добавок Е кисломолочні продукти розподілилися наступним чином: йогурт «Щодня» — Е440, Е1413, Е330, Е120,
Е100; йогурт «Чудо» — Е1442, Е440, Е1418, Е120, Е100; кефір, біокефір,
ряжанка — немає. Таким чином, результати дослідження показали, що на
ринку м. Полтави продуктом з найбільш вираженою функціональною
цінністю є біокефір марки «Гармонія» у перші 3 дні терміну придатності.
Саме цей продукт був відібраний для рекомендації для вживання у період
сезонних гострих респіраторно-вірусних інфекцій.
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Крім цього, вивчали уподобання школярів щодо вживання кисломолочних напоїв в залежності від віку. Встановлено, що 74,5% учня не
залежно від віку своїм улюбленим кисломолочним напоєм вважають йогурт. І тільки 12,8% учнів — споживають кефір та біокефір, із них 12,8%
— п’ють їх не регулярно. Також вивчалась захворюваність у групі частохворіючих дітей. Результати дослідження показали, що у дітей, які регулярно споживали біокефір зменшилась частота захворювань на ГРВІ.
Зокрема 22,7% дітей взагалі не хворіли, а випадків повторних захворювань не було. У другій групі дітей, які кожен день споживали напої за
своїм уподобанням показники захворюваності не змінились. Таким чином, проведене нами дослідження свідчить про можливий позитивний
вплив кисломолочних напоїв на захворюваність гострими респіраторновірусними інфекціями, як захворювань пов’язаних зі станом імунітету.
Отже, за даними літературних джерел встановлено, що біфідобактерії та лактобактерії складають 85-95 % усієї флори кишківника, яка
модулює імунітет людини. Для підтримання його нормального стану необхідні оптимальне середовище існування та функціональна активність
біфідо- та лактобактерій. Аналіз складу кисломолочних напоїв показав,
що за ступенем зменшення кількості ксенобіотиків вони утворюють такий
ряд: йогурти, ряжанка, кефір, біокефір. Згідно розробленої анкети, було
виявлено, що 82 (74,5%) учня, не залежно від віку, частіше всього споживають йогурт. Щодене споживання біокефіру знизило захворюваність
на ГРВІ в групі частохворіючих школярів на 22,7%.
За даними проведеного дослідження розроблено практичні рекомендації. З метою підтримання функціональної активності кишківника, як
органу імунітету рекомендовано вживати біокефір в дозі 150 мл на добу.
Разом з тим, слід проводити виховну та роз’яснювальну роботу щодо
важливості вживання кисломолочних напоїв з метою підтримання імунітету. А також, уважно читати та аналізувати етикетки на упаковках продуктів харчування, звертаючи увагу на наявність ксенобіотиків.
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ДЕПОПУЛЯЦІЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ТА
ЗАКОНОМІРНОСТІ
Репік І.А.

Вступ. У 7-8 розділі книги Буття після Всесвітнього потопу вік людини визначено у 120 років [1]. Та навіть на сьогодні у найрозвинутіших
країнах світу не можуть похвалитися, що населення досягло такої тривалості життя. Наприклад, у Японії, країні, де зафіксовано найбільше довгожителів, середня тривалість життя людей складає 86-88 років [2]. В
Україні середня очікувана тривалість життя при народженні складає для
чоловіків 66,25 роки для жінок 76,37 роки [3]. Тобто, очікується, що те
покоління дітей, що народилося сьогодні, в середньому проживе 72 роки.
Як бачимо, люди не доживають віку визначеного Богом щонайменше 50
років, та й ті, хто дожив цього віку (72) не можуть похвалитися ані своїм
здоров’ям, ані фізичними можливостями.
Науковці Інституту геронтології НАМН України стверджують, що
70-90% людей старіють передчасно. Їх онтогенез проходить не по генетичній програмі нормального старіння, а по шляху прискореного, патологічного старіння. При цьому тривалість життя суттєво скорочується.
Основна частина. На дослідження було поставлено питання, яка
теоретично максимальна тривалість життя людини, її видова (біологічна)
межа, яка зазвичай залежить від швидкості старіння, що закладена у нас
природою генетично [4]. Для вирішення цього питання ми скористаємося
даними про розподіл за віком наявного населення України у 1998-2015
рр. (У розрахунках не використовувалася данні за 2015 р. через окупацію АР Крим та бойові дії на сході країни.) [5], і за цими даними побудуємо демографічні піраміди. Замінивши вік людини на рік її народження
і сумістивши графіки за поточними роками отримаємо зміни чисельного
складу населення певного покоління за віком на кожний визначений рік.

Діаграма 1. Повікові зміни кількості населення України.
При розгляді побудованих діаграм можна зробити такі попередні
висновки. Локальні мінімуми та максимуми (піки) народжуваності в Україні, визначають чисельність покоління. Мінімуми народжуваності були у
роках 1915, 1931, 1944-1945 (найменша кількість народжених — 267,3
тис.), 1970, 2002. Максимуми народжених — 1912, 1927-1929, 1936
(найбільша кількість народжених — 950 тис.), 1949, 1961, 1973, 19841986, 2009-2012. З 1988 р. і до 2001 р. — стрімкий спад народжуваності.
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З 2002 р. і дотепер незначне зростання народжуваності.
Порівнюючи повікову смертність кожного покоління виявлена стала тенденція цього явища. На темпи смертності покоління не впливає рік
народження, не віднайдено якісь астрономічні чи геофізичні фактори що
гальмують чи прискорюють депопуляцію. Так і не впливають на темпи
смертності покоління явища, що суттєво впливають на народжуваність та
виживання немовлят — сприятливі (достаток, стабільний розвиток країни), чи несприятливі (війни, репресії, голодомор) умови на Україні. Проте, нами виявлено зв'язок між віком покоління та вірогідністю смерті за
формулою y = 0,0002x3 — 0,0116x2 + 0,3147x — 1,7358 з достовірністю
апроксимації R² = 0,9859.

Діаграма 2. Зміна кількості покоління населення залежно
від року народження, у відсотках за трьома лініями трендів з різною точністю апроксимації.
Таким чином, до 25 років помітних змін у кількості населення немає, а потім йде поступове вимирання населення через передчасне старіння, зниження імунітету і хвороби: 25 років — вимирає 5 % цього покоління, 47 років — 1 : 10 (10%) вимирає покоління, 60 років — 1 : 5
вимирає, 68 років — 1 : 3 (33%) кожний третій вмирає, 80 років — 1 : 2
(50%) кожний другий вмирає, 85 — 2/3 покоління вмирає, 90-95 років —
100 % вмирає. Тобто, теоретично населення України не доживає віку 95
— 72 = 23 роки. Де, 95 років — тривалість життя розрахована теоретично, а 72 — середня очікувана тривалість життя при народжені за даними
Держстату України.
При підвищені точності і ступені обчислень поліноміальної кривої
до 6 достовірність апроксимації збільшиться до R² = 0,9915. За таким
рівнем достовірності апроксимації ми можемо сказати, що точність обраної моделі надзвичайно висока. Побудувавши за цією моделлю лінію
тренду, ми спостерігаємо парадоксальну ситуацію, що до 90-95 років
спостерігається зростання темпів депопуляції, і дійсно у цьому віці найвища смертність серед покоління певного віку. Але, у вказаному віці
вимирає 80% покоління і у подальшому темпи депопуляції гальмуються.
Можливо саме цим можна пояснити явище, коли ми бачимо у нас людей
старше за 90-95 років. Продовживши лінію тренду далі до перетину з
віссю Х визначимо, що повне вимирання покоління може бути через 25
періодів (років).
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Таким чином, ми отримали розрахований вік людини 95 + 25 =
120 років, який дорівнює тому, що ми процитували на початку статті із
Біблії. Якщо нам вдасться знайти механізм, який запускає старіння і пригнічення імунітету і призупинити його роботу то життя у 120 років може
стати реальністю і бути достатньо нормальним.
Висновки. Нам вдалося достатньо точно, з математичної точки
зору (R² = 0,9915), описати процеси, які ми поставили на дослідження.
Вікові темпи депопуляції населення є незмінними і не залежать від чисельності покоління певного віку і від будь-яких факторів. Теоретично,
нормальна тривалість життя людини в Україні може сягати 120 років.
Виходячи з досвіду європейських країн, середню тривалість життя
жителів України можна продовжити на 15-20 років без особливих матеріальних витрат, використовуючи сучасні передові досягнення науки та
практики, впроваджуючи ідеологію здорового способу життя, формуванням валеологічної компетентності населення, тобто системи знань і
навиків підтримувати здоров’я на належному рівні.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСІВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я
НАСЕЛЕННЯ
Романько Л.О., Іщенко В.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

За різноманітністю будови, силою впливу на навколишню природу
ліс є найскладнішим і найпотужнішим рослинним угрупованням, що зумовлює гідрологічний і кліматичний режим місцевості, ґрунтоутворення,
флору і фауну. Лісові смуги в першу чергу поглинають 45-55% розчиненого у воді аміачного азоту, 73-93 − фосфору, 2,8-4,7% − нітратного
азоту. Лісова смуга значно поліпшує бактеріологічні властивості води,
зменшує кількість бактерій у воді більш ніж у 20 разів.
Ліс оберігає землю і ландшафт, приносить велику користь людині
як найбільший виробник чистого, лікувального повітря, як найліпший
санітар атмосфери. Лісове повітря за активними формами кисню, очищене від шкідливих домішок, є запорукою високої працездатності людини, її
довголіття. За даними спеціалістів, більше 60% кисню виробляє рослинність, і її головний компонент − ліс. Тому лісові ресурси потрібно
оцінювати насамперед як джерело збереження балансу кисню і вуглекислого газу. Для забезпечення чистоти повітря в умовах науково114

технічної революції, коли збільшується нагромадження в біосфері вуглекислого газу і різних шкідливих домішок, зростає кількість населення,
розвивається промисловість, потрібно значно розширювати площу лісів,
особливо у малолісних районах і промислових комплексах. Тривале перебування в лісі сприяє підвищенню активності дихальних ферментів,
вмісту кисню в крові людини, позитивному збільшенню біострумів мозку.
Це, в свою чергу, поліпшує настрій, загальне самопочуття. Як показали
дослідження гігієністів (А. А. Мінх, А. С. Лахно), позитивний вплив на
організм людини лісового повітря пов'язаний з наявністю в ньому легких
від'ємних іонів, найбільша концентрація яких спостерігається там, де
лісові масиви займають від 35 до 60% і більше території. Легкі іони
освіжають повітря, полегшують дихання хворих серцево-легеневою недостатністю.
Тривале перебування хворого в рекреаційних лісах під наглядом
лікаря корисне при таких недугах, як серцево-судинні, порушення обміну речовин, бронхіальна астма, катар верхніх дихальних шляхів, вегетативна дистонія [1].
Благотворний вплив лісу на клімат і на організм людини проявляється в зміні радіаційного і температурного режимів. Лісові масиви
значно пом'якшують мікроклімат, формують комфортну зону з ефективною температурою 17,2-21,7°С. Навіть у сонячну погоду тут завжди відчувається прохолода. Свіже лісове повітря − важливий елемент кліматотерапії. Навіть поодинокі могутні дерева з широкими густими кронами
позитивно впливають на настрій і здоров'я людей. Внаслідок специфічних мікрокліматичних умов лісового середовища в організмі людини
відбуваються позитивні зміни, що зумовлюють поліпшення обміну речовин, роботу серцево-судинного апарату, підвищення утилізації кисню і
виділення вуглекислоти, нормалізацію артеріального тиску. Крони дерев
не тільки збагачують киснем повітря, а й фільтрують його. Позитивно
впливають на людину, поліпшують настрій мальовничі галявини дендропарків.
У деяких промислових містах щорічно з забрудненої атмосфери
осідає до 450-500 т сажі і пилу на 1 км² площі. Зелені насадження міст
вступають в протиборство з цими забрудненнями. Особливу роль тут
відіграють зелене листя і хвоя з їх своєрідними пилевловлювачами −
волосками, липкою поверхнею, рельєфними прожилками. Відомо, що
площа листя на 1 га густого листяного лісу становить 10-12 га. Пиловловлювання залежить також від ярусності насаджень. Багатоярусний
лісостан стійкіший проти токсичних відходів виробництв, ніж зріджений
одноярусний лісостан, який до того ж має підлісок. Тому потрібний ретельний добір деревних і чагарникових порід при створенні газовитривалих насаджень [1] .
Великої шкоди людині завдає шум, який в сучасних великих містах
перевищує гранично припустимі норми. Так, густа зелена захисна смуга
шириною 20 м зменшує силу звукового тиску на 8-12 дцБ; усього ж зелені насадження поглинають близько 25% вуличного шуму. На віддалі
80-100 м від дороги в густому лісі з підліском спостерігається зниження
звукового тиску до 30 дцБ [1].
В Полтавській області є ДП «Полтавський лісгосп» , що вважається
одним з провідних підприємств у області щодо ведення лісового господарства. До складу лісгоспу входять 7 лісництв, ремонтно-будівельна
дільниця та нижній склад. Полтавський лісгосп задовольняє потребу в
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деревині всі три адміністративні райони. Лісове господарство в економіці
населених пунктів має важливе місце. Основні напрямки його розвитку —
комплексне виконання лісогосподарських, лісовідновних, рекреаційних
та інших заходів, спрямованих на раціональне використання лісових
ресурсів [2] .
Лісове господарство займається посадкою лісового насіння, з кожним роком збільшуючи ці показники,займаються лісовідновленням і лісорозведенням,що є важливим аспектом даного питання,ведуть переробку
сировини,і охороняють і захищають такий важливий вичерпний ресурс.
Отже, з’ясовано, що збереження лісів відіграє важливу роль не
лише для природної екосистеми, але і насамперед для здоров’я людини.
Ліс позитивно впливає на дихальну, серцево-судинну системи людини,
захищає від пилу і шуму,відбувається стабілізація артеріального тиску.
Знищуючи лісові ресурси для своїх потреб, має відбуватися їх поновлення. Лісові господарства мають поновлювати запаси деревини, засаджувати більшу кількість посадок і проводити профорієнтаційну роботу для
населення.
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ЗНАЧЕННЯ VISCUM ALBUM В ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ
Рябченко Ю. В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Природа — це цілісна система з багатьма збалансованими
зв’язками. У природі все доцільно. Для кожного існує своє місце в екологічній ніші. І Viscum album не є винятком. Вона є невід’ємним компонентом екосистеми. Але, поселяючись на деревах, знищує їх. Тому питання
захисту дерев від Viscum album є актуальним у наш час.
Омела біла (лат. Víscum album) − вічнозелена кущиста рослина,
рід півпаразитних кущів родини Санталових. Паразитує на багатьох деревах: тополя, клен, сосна, верба, береза, робінія псевдоакація та на
різноманітних плодових деревах. Поселяється на верхівці дерева або на
його гілках і розростається зеленим, в більшості випадків густим кущем
від 20 до 40 (120) см у діаметрі. Квіткує у березні − квітні, плоди достигають у серпні — жовтні.
Vіscum album — типовий напівпаразит. Її своєрідні корені з присосками, або гаусторіями, проникають під кору гілок дерева, заглиблюються у деревину і перехоплюють воду із розчиненими у ній мінеральними
солями. А за рахунок власної фотосинтезуючої діяльності рослина забезпечує себе усіма необхідними для росту та розвитку органічними речовинами, не залишаючи нічого для розвитку рослини-хазяїна. Також Vіscum
album пускає свої корені по вітках до серцевини дерева і може досягати
до його стовбура і кореневої системи. Коріння Viscum album викликають
гниття деревини, що знижує міцність і стійкість дерев у рази.
Viscum album є невід’ємним компонентом в екосистемі, величезне
її значення для тварин. Взимку ягоди є улюбленою їжею деяких птахів,
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але людина використовує її, наприклад, для добування клею, який застосовують для боротьби з шкідниками плодових порід та проти мух.
Найширше її використання в медицині, Viscum album відома із часів Гіпократа. Її використовували для лікування «падучої хвороби» та
інших захворювань. Певний час була дозволена до реалізації з аптек та
виготовлення препарату «омелен» і настойки листків Viscum album, що
входила до препарату «акофіт». Нині до номенклатури лікарської рослини сировини аптечного асортименту Viscum album не входить, але дуже
популярна у народній медицині як протипухлинний засіб. За експериментальними даними, очищений екстракт Viscum album виявляє цитолічні
властивості. Є вказівки, що найбільшу біологічну активність має Viscum
album, яка паразитує на вербі [1].
Гілки Viscum album використовують при гіпертонії і як тонізуючий
засіб при захворюваннях кишечника. Рідкий екстракт з молодих листків
застосовують при легеневих і носових кровотечах. Препарат акофіт, до
складу якого входить настій з свіжих листків Viscum album, вживають
для лікування різких видів невралгії. Препарати з Viscum album розширюють кровоносні судини і використовуються для лікування стенокардії,
зморщеної нирки. У народній медицині Viscum album широко застосовується як протиконвульсивний засіб при епілепсії, істерії, запамороченні,
як кровоспинний засіб при маткових і гемороїдальних кровотечах. Водний відвар п'ють при підвищеному тиску крові, головних болях, хворобах
серця і нервових захворюваннях, астмі, ревматизмі, при проносах, туберкульозі легень, при тривалих менструаціях і як глистогінний засіб. Зовнішньо листки і плоди Viscum album використовують при ревматизмі,
подагрі, набряках лімфатичних вузлів, для пом'якшення наривів. У гомеопатії використовують есенцію з свіжих ягід і листків.
Але найпродуктивніше її використання є при онкологічних захворюваннях. Viscum album − єдина рослина на землі, що володіє унікальною субстанцією, яка паралізує ракові клітини і одночасно стимулює
імунітет людини [3].
Згідно з дослідженнями німецьких вчених під керівництвом професора Вестера, спеціальні препарати з Viscum album протидіють утворенню пухлин (головна заслуга тут належить віскотоксіну), підвищують
опірність організму. Фахівці у своїй лікарській практиці застосовують
омелу для ін'єкцій при лікуванні раку. Однак немає поки ясної картини,
чи достатньо ефективна Viscum album в подібних випадках [2].
Отже, Viscum album омела біла відноситься до унікального виду
рослини, яке з одного боку є паразитарним видом, які заважає деревам
нормально розвиватися, з іншого боку має лікувальні властивості, але
дуже важливо препарати на основі його вживати лише за призначенням
лікаря.
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МЕТОД ТРАНСОСОБИСТІСНОЇ ТЕРАПІЇ ЯК СПОСІБ КОРЕКЦІЇ
ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Сабадуха О. В.
Асоціація Народної Мануальної терапії в Житомирській області.

Актуальність проблеми людського здоров’я завжди мала особливу
вагу. В усі часи свого існування людина теоретично та практично набувала нових тілесних, психологічних та духовних оздоровчих практик,
удосконалювала методи профілактики здоров’я та лікування різних хвороб. Проте, незважаючи на значні досягнення сучасної офіційної медицини, її суттєвим недоліком залишається те, що вона часто ігнорує вплив
психіки на фізичний стан людини, утім як значна кількість фізіологічних
хвороб обумовлена певними психологічними проблемами. Так, за даними
ВОЗ близько 38-42 % людей, які хворіють на ту чи ту хворобу, мають
певну ментальну, психологічну причину, що викликала дане захворювання. На жаль, традиційна медицина часто демонструє спрощений,
одновимірний підхід до терапевтичного процесу.
Незважаючи на досягнення сучасної психології, так само, психотерапевтичний процес часто має однобічний характер: робота відбувається
лише з психікою клієнта, йому допомагають подолати психологічну кризу, утім її фізіологічні наслідки проходять поза увагою психотерапевта.
Уважаємо, що психолог мусить уміти працювати з людським тілом, знімати тілесні блоки, що виникли внаслідок психоемоційних переживань.
Відтак, будь-який діагноз та терапевтичний процес завжди мають бути
комплексними та цілісними. Отже, мета статті: сформулювати авторський
підхід у психосоматичній роботі — метод трансособистісної терапії, що
дозволяє одночасно корегувати як фізичний, так і психологічний стан
людини.
Метод трансособистісної терапії — це синтез тілесних, психологічних та духовних практик, результатом яких є очищення психіки людини
від деструктивних емоцій та установок, формування конструктивного
ставлення до себе й життя, а також корекція функціонального стану
організму. Зазначимо, що ефективність пропонованого методу підтверджена практикою, тестуванням пацієнта до і після його застосування, а
також позитивними відгуками самих пацієнтів. Утім, варто зауважити, що
метод трансособистісної терапії не є панацеєю від будь-яких психологічних чи фізичних проблем людини, а є лише одним із методів психосоматичної роботи. В окремих випадках, коли в людини діагностовано важкий
психологічний стан, виявляється кілька психологічних проблем і, відповідно, кілька фізіологічних розладів, метод трансособистісної терапії
може слугувати лише міцним імпульсом до психофізичного оздоровлення
людини. У таких випадках, залежно від тих чи тих психологічних проблем, додатково застосовуємо метод логотерапії (В. Франкл) та техніки
свідомої роботи (вправа на підвищення самооцінки, техніки позбавлення
почуття образи, провини та інші). У випадках, коли в пацієнта діагностовано психологічні проблеми, утім вони не мають критичного характеру і
не супроводжуються важкими фізіологічними розладами — метод трансособистісної терапії може бути самостійним терапевтичним засобом, що
здатний оптимізувати фізичний та психологічний стан людини.
Перш ніж говорити про зміст пропонованого методу як способу
психосоматичної роботи, підкреслимо значущість психосоматики, проаналізуємо особливості впливу психоемоційних переживань на фізичний
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стан людини. Психосоматика — це розділ знань, який вивчає взаємозв’язок між психікою й тілом, віддаючи пріоритет психічному. Так,
німецький невролог Н. Пезешкіан акцентує увагу, що «сьогодні ми вже
не можемо проходити повз того факту, що приблизно 60-80 % усіх захворювань обумовлені психікою або, тим не менш, опосередковані нею»
[3]. Так, учений описав 39 видів захворювань, що мають психологічні
причини. Такими захворюваннями є ожиріння, бронхіальна астма, грижа
міжхребцевого диску, виразка шлунку та дванадцятипалої кишки, захворювання жовчного міхура, випадіння волосся, інфаркт міокарда, онкозахворювання, порушення слуху, зору та інші. Психосоматика між психологією та медициною займає проміжне місце й вивчає, які саме психічні
процеси, стани та властивості викликають ті чи ті функціональні порушення.
Суттєвою специфікою впливу психологічних переживань на фізичний стан людини є те, що вони в першу чергу відбиваються на функціонуванні внутрішніх органів. Варто зауважити, якщо людина переживає
конструктивні, позитивні емоції та установки, домінує парасимпатична
нервова система як частина вегетативної нервової системи, яка уповільнює серцебиття, покращує роботу жовчного міхура, стимулює секрецію
шлункового соку та соку підшлункової залози, прискорює процес травлення, покращує перистальтику кишечнику, розслаблює пряму кишку,
напружує м’язи сечового міхура. Навпаки, якщо людина переживає деструктивні, негативні емоції та установки, домінує симпатична нервова
система як частина вегетативної нервової системи, яка уповільнює слиновиділення, прискорює серцебиття, призупиняє секрецію шлункового
соку та соку підшлункової залози, уповільнює процес травлення, перистальтику кишечнику, спазмує пряму кишку, розслаблює м’язи сечового
міхура. Цей механізм можна пояснити так: інформація з оточуючого середовища, а також думки, емоції, почуття передаються на лімбічну систему (сукупність ряду структур головного мозку), яка, у свою чергу,
через гіпоталамус та ретикулярну формацію керує вегетативною нервовою системою. Відповідно, якщо на лімбічну систему передається деструктивна інформація (негативні емоції, почуття, думки) — вмикається симпатична нервова система, а якщо конструктивна — починає домінувати
парасимпатична нервова система. Отже, внутрішні органи першими реагують на психоемоційний стан і потребують особливої уваги під час будьякого терапевтичного процесу.
У психологічній літературі існує таблиця психосоматичних функціональних порушень організму, за якою можна визначити психологічну
причину того чи того захворювання [7, с. 45–81]. Утім, виникає питання:
якщо у людини декілька фізіологічних проблем, відповідно буде стільки
ж і психологічних проблем? Чи можливо є одна психологічна проблема,
яка призвела до певного функціонального порушення, що, у свою чергу,
за ланцюговою реакцією, викликало інші? У відповідь на цю проблему
розроблено авторський тест «Діагностика загального психологічного
стану людини», що дає змогу визначити кількість психологічних проблем
і яка з них актуальна для людини. Тест створений на основі того, що всі
психологічні проблеми, які спричинюють функціональні порушення, інтегровано в 7 загальних психологічних проблем: 1) неприйняття себе,
низька самооцінка; 2) гнівні емоції, почуття образи; 3) заглибленість
думками в минуле; 4) тривоги, нав’язливі думки, страхи; 5) конфліктність, егоцентризм; 6) апатія, депресія; 7) почуття провини. Зазначений
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тест виявляє не лише рівень актуальності тієї чи тієї проблеми, а й виявляє рівень психологічного здоров’я людини. За результатами тесту ми
виявляємо психологічний стан людини, і якщо пацієнт потребує психосоматичної корекції, застосовуємо метод трансособистісної терапії як основу терапевтичного процесу.
Метод трансособистісної терапії базується на чотирьох основних
принципах. Перший — стверджує: терапія має відбуватися через процес
самотрансценденції терапевта [6], тобто він має вийти за межі власного
«Я», усвідомити цінність життя та здоров’я самого пацієнта й обов’язково
подумки побажати йому психофізичного одужання. Процес самотрансценденції терапевта здійснюється на основі його життєвих принципів. (Для
прикладу зазначимо, якщо терапевт віруюча людина, він може подумки
звернутися до Бога і попросити Його звільнити пацієнта від тих психологічних проблем, які обумовили функціональне порушення. Якщо терапевт
відкидає роль Бога в психотерапевтичному процесі, він має подумки
щиро від себе побажати пацієнту сил до одужання, звільнення від тих
психологічних проблем, що обумовили фізіологічну проблему). Варто
підкреслити, якщо терапевт не досяг особистісного рівня розвитку, то
метод буде малоефективним. Відповідно, ефективність методу зростає
тоді, коли терапевт досяг рівня особистості [4, с. 28–29]. Значення такої
самотрансценденції терапевта полягає в наступному. По-перше, терапевт
таким чином емоційно та раціонально налаштовується на відповідальну
роботу, працює розслаблено, утім водночас зосереджено та із запалом.
Як наслідок, спрацьовує ефект «емоційного зараження» — пацієнт попадає під психологічний вплив терапевта і теж підсвідомо налаштовується
на позитивний психоемоційний стан, що вже є поштовхом до одужання.
(Для довідки зазначимо, що феномен «емоційного зараження» описаний
у соціальній психології [2]). По-друге — згідно з позицією відомого фізика та психолога Ч. Тойча, свідомі думки на фізичному рівні являють собою енергетичне випромінювання, енергетичну хвилю [5; 8]. Відповідно
до психогенетичної концепції вченого, психічна взаємодія між людьми
часто носить неусвідомлений характер: енергетично-інформаційне випромінювання думки однієї людини може несвідомо сприйматися психікою іншої людини. Відтак думка, що буде спрямована на іншого індивіда,
буде сприйнята його психікою на несвідомому рівні, утім згодом може
впливати на його свідому поведінку. За Ч. Тойчем, людина, що спрямовує на когось думку, називається «репресором», а та, що несвідомо
сприймає, — «експресором» [8]. Зважаючи на зазначені наукові відкриття вченого, уважаємо доречно використовувати їх в рамках методу трансособистісної терапії: під час роботи з пацієнтом посилати йому подумки
очищення від тієї чи тієї психологічної проблеми.
Другий принцип методу трансособистісної терапії говорить про єдність психіки й тіла, особливістю якої є те, що психоемоційні переживання відображаються, у першу чергу, на функціонуванні внутрішніх органів. Третій принцип стверджує, що терапевтичний процес має
обов’язково включати вісцеральну терапію (масаж внутрішніх органів).
Сутність четвертого — полягає в тому, що пацієнт має бути активним
суб’єктом терапевтичного процесу.
Сформулюємо технологію роботи методом трансособистісної терапії. Терапевт, працюючи на тілесному рівні (методом вісцеральної терапії), знімаючи спазм та застійні явища конкретного органа, повинен знати психологічну проблему пацієнта, що спричинила його функціональне
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порушення. Знаючи цю проблему, терапевт має керуватись першим
принципом: здійснити процес самотрансценденції та подумки побажати
людині очиститися від психологічної проблеми, що обумовила функціональне порушення органа. Далі терапевт має залучити пацієнта в терапевтичний процес.
Терапевт, працюючи з внутрішніми органами, одночасно формує в
пацієнта певні психотерапевтичні образи. Під час свідомої роботи пацієнта з образами, відбувається трансформація його психіки. На кожну загальну психологічну проблему (нагадаємо, їх сім), існує певний емоційний
та раціональний образ, який пацієнт свідомо подумки опрацьовує. Наприклад, якщо в пацієнта діагностовано деструктивну заглибленість в
минуле, на тілесному рівні необхідно працювати з кишечником, запропонувати пацієнту психотерапевтичний образ такого змісту: «Уявіть світанок, схід сонця, початок нового дня. У душі відчуваєте натхнення та
зацікавленість до майбутнього». Після того, як у пацієнта виникли позитивні емоції і він емоційно відчув «свіжість» майбутнього життя, даємо
раціональний образ, щоб пацієнт три рази подумки про себе повторив
фразу: «Я легко розлучаюся з минулим і з радістю приймаю майбутнє».
Далі подумки висловіть подяку (кому вважаєте за необхідне) за всі ті
блага, які Ви маєте сьогодні. Подумки сформулюйте одну бажану мету на
близьке майбутнє (мету, не пов’язану з минулим), одну бажану мету на
далеке майбутнє (мету, не пов’язану з минулим)». Таким чином, пацієнт
дає собі установку розстатися з минулим, усвідомлює теперішнє через
подяку й орієнтує себе на майбутнє через сформульовані цілі.
Механізм дії психотерапевтичних образів можна пояснити так. Поперше, стійкі емоційні та раціональні образи формують у мозку нейронну
мережу, яка є програмою для подальших дій. По-друге, будь-які образи,
установки, думки краще всього засвоюються тоді, коли психіка людини
розслаблена. Вісцеральний масаж ефективно розслаблює психіку (нейрорефлекторна дія). По-третє, раціональна установка ефективніше діє тоді,
коли вона підкріплена емоційними образами, або формується на тлі емоційного піднесення. По-четверте, під впливом психотерапевтичних образів розслаблюється психіка, а відтак нейтралізується симпатична нервова
система і задіюється парасимпатична нервова система. Як наслідок, запускаються всі фізіологічні процеси. Ефект закріплюється, тому що пацієнт опрацював свої психологічні проблеми: під впливом психотерапевтичних образів пробачив когось і звільнився від негативних емоцій, зорієнтував свій життєвий ресурс на теперішнє та майбутнє, усвідомив свої
кращі якості, знизив рівень тривоги і, як наслідок, — підвищується самооцінка.
Отже, метод трансособистісної терапії дозволяє водночас ефективно коригувати психологічний та фізичний стан людини. Транс — це стан
зміненої свідомості, де фокус уваги зміщується із зовнішнього світу на
внутрішні образи (емоційні, раціональні), під впливом яких здійснюється
психічна трансформація: відбувається очищення від деструктивних переживань й формуються конструктивні установки. Під час психотерапії
через легкий трансовий стан (робота образами) відбувається поштовх
розвитку духовного потенціалу до особистісного рівня. Особистість, як
рівень духовного розвитку людини [4, с. 28–29], є водночас й орієнтиром
психологічного здоров’я: адже вона спонукається соціальним інтересом
[1, с. 136–140], займає активну життєву позицію, здатна розуміти інших
людей, прощати, цінує теперішнє та зорієнтована на майбутнє, має адек121

ватну самооцінку. Перевагою методу трансособистісної терапії є те, що
він достатньо зрозумілий для опанування, але основною умовою його
ефективної роботи є, з одного боку, процес самотрансценденції терапевта, а, з іншого, — бажання пацієнта працювати над власним внутрішнім
світом.
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СОН ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ
Савицька М.С., Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Сон — циркадіальний біоритм зниженої активності мозку, що забезпечує відпочинок організму, при якому вимкнено свідомість і механізми підтримки природної пози, знижена чутливість аналізаторів [1].
За походженням виділяють три види сну: 1) природній сон: періодичний добовий і періодичний сезонний (останній тільки у тварин); 2)
штучний: наркотичний і гіпнотичний; 3) патологічний сон: при анемії
мозку, при пошкодженні структур мозку — «сонний енцефаліт», летаргічний сон. Періодичний добовий сон може бути монофазним ( 1 раз на
добу), дифазним (2 рази на добу) і поліфазним (у новонароджених).
Довготривалість сну залежить від віку: наприклад, новонароджені сплять
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близько 20 год, дорослі — 7-8 год. Відомі випадки, коли люди тривалий
час спали значно менше і зберігали високу працездатність: наприклад,
Наполеон та Едісон спали по 2 год на добу і володіли високою працездатністю [1].
У школярів часто бувають розлади сну, які мають своє коріння з
дитячого віку. Трапляється так, що саме батьки часто самі розхитують
нерви своїх дітей. Буває, що під час годування або переодягання немовляти задзвонить телефон, подзвонять у двері, і мати тут же відкладає
дитину в сторону. А це створює занепокоєння і нервозність. Таким чином, у нервових батьків ростуть нервові діти. Причому ця нервозність не
вроджена, як часто намагаються представити батьки, а набута, внаслідок
неправильного догляду за дитиною.
Емоційні процеси, що виникають в дитячій душі під впливом будьяких переживань, дуже впливають на вегетативну нервову систему, але
перш за все — на сон.
Труднощі засинання у дітей в більшості випадків пояснюються
психічними перевантаженнями. Провокувати останні можуть відсутність
ласки, любові, окрики батьків, відрив від сім'ї, занадто великі вимоги в
школі.
Треба сказати, що в даний час існує досить багато відкритих питань, що стосуються причин порушень сну. Звичайно ж, на всі ці питання
слід шукати відповідь [2].
Найпоширенішими порушеннями сну є наступті.
Мікросон — сон, що триває 1-3 с., особливо небезпечний для водіїв.
Інсомнія — порушення засинання і тривалості сну.
Гіперсомнія — надмірна тривалість сну.
Сонні апное — зупинка дихання під час сну, небезпечне явище,
може мати летальні наслідки.
Нарколепсія, катаплексія — сон, викликаний неприродними чинниками.
Летаргія — хворобливий стан, схожий на сон, характеризується
повною відсутністю зовнішньої реакції, майже нечутним диханням, слабким пульсом і кров’яним тиском. Напади летаргії тривають, як правило,
від декількох годин до кількох тижнів, а в деяких випадках — місяців і
років.
У минулому хворі в летаргічному стані, без ознак життєдіяльності
та серцебиття помилково визнавалися мертвими. Перебування в летаргічному сні може тривати роками.
Безсоння — стан людини, коли вона не спить, хоча обставини це
дозволяють. Безсоння — поняття, яке об’єднує різні стани. Передусім
безсоння — це порушення відчуття тривалості сну, глибини сну, порушення відчуття відпочинку –людяна відчуває себе такою, що не виспалася, не відпочила. Сон поверхневий, нетривкий, з частими пробудженнями, що повторюються, протягам ночі. Можуть бути також труднощі із
засинанням, сон може взагалі не настати. Нарешті, у разі безсоння можуть бути і протилежні порушення — дуже раннє пробудження, неможливість заснути знову. Нерідко спостерігається комбінація цих симптомів.
Безсоння значною мірою знижує якість життя людини і впливає на її працездатність, що визначає медичне й соціальне значення цієї проблеми.
Людина, яка страждає від безсоння, сонлива протягом дня, їй важко
концентруватися на щоденній роботі, знижується продуктивність праці. З
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часом розвивається психологічний дистрес — утома, нервозність.
Явища, що супроводжують сон:
 лунатизм — нічне сноходіння, що виникає через відсутність
гальмівних процесів у рухових центрах;
 сонний ступор — нічні жахи, що можуть супроводжуватись галюцинаціями (наслідок надмірного збудження нервової системи, фізичної перевтоми. Дитина маже підніматися з ліжка, кричати, очі розплющені, обличчя бліде, вкрите потом. Після
повного пробудження нічого не пам'ятає);
 хропіння — розслаблення м’язів носоглотки (виникає, кола людина спить на спині, нижняя щелепа і язик западають, при диханні утворюється характерний звук);
 сонні розмови (прояв психічної діяльності уві сні);
 скрегіт зубів [3].
Здоровий сон повинен бути безперервним і протікати у певні часи.
Найбільш корисно рано лягати і рано вставати: спати в період з 22-23
годин до 6-7 годин. Тоді формується важлива звичка лягати і вставати в
один і той же час, і тому, як правило, людина дуже швидко засинає і
просинається.
Тиша і спокій — неодмінні умови здорового сну. Світло, музика,
розмови та інші подразники заважають нормальному сну, порушуючи
діяльність центральної нервової системи.
Перед сном необхідно уникати різноманітних подразників, які здатні викликати надмірне збудження нервової системи. Не рекомендується
до пізнього вечора займатися напруженою розумовою діяльністю, тренуватися, пити на ніч збуджуючі напої (міцний чай, каву тощо). Вечеря
повинна складатися із молочних і рослинних страв, що легко перетравлюються без гострих приправ. Швидкому засинанню сприяють нетривалі
вечірні прогулянки, теплі водні процедури.
Ліжко і постіль повинні бути зручними і теплими. Перед сном необхідно провітрювати приміщення. Ще краще привчитися спати цілий рік
із відкритою кватиркою.
При стійких і тривалих порушеннях сну необхідно звертатися до
лікаря. Без його порад не рекомендується користуватися різними снодійними засобами. Суворо забороняється приймати снодійні препарати перед контрольними заняттями, змаганнями, оскільки більшість із них відноситься до розряду допінгів. Недопустимо боротися з порушенням сну
за допомогою алкогольних напоїв; після їх прийому наступає наркотичний стан, який нічого спільного не має із нормальним сном.
Необхідно відмітити, що у деяких людей спостерігаються певні відхилення від загальноприйнятої тривалості сну і динаміки працездатності
протягом доби. Це послужило основою для розподілу людей на тих, яких
називають «жайворонками» і «совами». До перших належать ті, хто рано
встає і володіє високою працездатністю вранці і вдень, до других — ті,
хто встає порівняно пізно і більш працездатний у другій половині дня.
Вказані вище та інші індивідуальні особливості людини необхідно
враховувати при складанні оптимального добового режиму [4].
Отже, нормальний, здоровий сон допомагає збереженню здоров’я і
підтриманню високої працездатності. Постійно недосипати і не спати–
дуже небезпечно для організму людини. Це призводить до виснаження
нервової системи, зниження працездатності, ослаблення захисних сил
організму. Але і зайвий сон небажаний. Його тривалість залежить від
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віку, стану здоров’я та індивідуальних особливостей людини. У здорових
людей він займає 8-9 годин. Кожен повинен сам установити оптимальну
тривалість сну і суворо її дотримуватися. У період напруженої роботи,
сесії, тренування спати необхідно більше.
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ЗАМЕЧАНИЯ ПО КОЖНОЙ БЕЗЛЕКАРСТВЕННОЙ ЭФИРНОЙ
ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
Болотов Б.В., Болотов М.Б., Болотов И.М. Леськов А.А., Лущан В.Н.
Стельмахов Ю.Н.
Истинная Всемирная Академия Наук (ИВАН)

В работе обозначены некоторые результаты практического применения методик оздоровления в рамках «Медицины Болотова» и фрагменты теоретического обоснования фундаментальных принципов жизни
в подтверждение эффективности этих методик.
Методики, кожной безлекарственной эфирной терапии формировались в течение десятков лет и вобрали практический опыт по оздоровлению, результаты теоретических исследований и их экспериментальных
подтверждений в широком спектре научных направлений. Эти методики
заключаются в том, что осуществляется воздействие на наружные кожные покровы тела с одновременным приемом определенных оздоравливающих средств внутрь.
При кожной безлекарственной терапии внутренних органов авторы использовали преимущественно средства пищевого направления. К
таким средствам относятся:
 - воздух, вода, соль, молочные сыворотки, квасы, ферменты;
 - грибы (возникающие при ферментальном брожении);
 - уксусы (называемые жирными кислотами);
 - чаи (приготовленные на лекарственных растениях);
 - соки, желудочные соки и компоненты желудочных соков;
 - соляная и серная кислоты;
 - кислоты цикла Кребса;
 - аминокислоты, а также настойки на уксусах, кислотах и аминокислотах;
 - кислые белки (пептиды);
 - мази (с использованием перечисленных препаратов, растений и животных жиров).
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Поваренная соль (NaCl), медицинскими учеными почти во всем
Мире не признавалась как полезное для человека средство. Медики во
всем Мире называли её «белой смертью». И это было, несмотря на многочисленные наши публикации в течение последних тридцати лет, в
которых мы говорили, что «это не белая смерть». Это необходимое вещество для разжижения крови и недопущения смерти от инсульта или
инфаркта. Соль служит для поддержания процесса регенерации всех
клеток, тканей, органов и систем организма на достаточно высоком
уровне, чем обусловлена высокая продолжительность жизни. Соль является необходимым средством для профилактики рака, спида, вич — инфекции, циррозов и многих других болезней. Издавна в народе её применяли для лечения, например, мигрени в Мозамбике, когда голову
больного обсыпают мелкой солью и сильно потом бьют больную голову.
После подобной процедуры больной полностью излечивается от болезни.
В медицине мы наблюдаем многочисленные ошибочные мнения,
которые заставляют многих людей отказываться от медицинских услуг,
считая их вредными для здоровья. Так, один из авторов, живущий уже
86 лет, за последние 50 лет ни разу не обращался за медицинской помощью к врачам. Да и как обращаться к ним, если от врачей кроме вреда для здоровья, получить нечего. Действительно, этому автору 40 лет
тому назад пришлось поработать в киевской городской больнице радиоинженером. Ночевать поместили в кабинете приемного отделения больницы, где он и познакомился с картотекой приема больных на лечение.
В картотеке на каждого больного при поступлении указывались различные диагнозы, а при уходе из жизни указывался только один диагноз —
«умер от загустевания крови». На вопрос «Почему умирают только от
загустевания крови, если при поступлении на лечение у больных загустевания крови не было?» врач ответил: «Вы молодой человек еще не
знаете, что такое медицина и как она приводит своими действиями к
загустеванию крови». А загустевает кровь от ее ощелачивания, но поскольку почти все лекарственные препараты щелочные, то следовательно, у всех больных будет загустевать кровь. Значит медики ортодоксальной медицины не лечат больных, а готовят их к неотвратимой смерти от
инсульта, или инфаркта. Предложение авторов окислять больных не
поддерживается этими медиками, так как от этого, по их мнению, увеличится, в конечном счете, число безработных.
Опуская бесконечную критику врачей, начнем с повествования
исходных начал здорового образа жизни людей всего Земного шара.
Начнем с момента образования планет в нашем солнечном пространстве. До встречи Солнца с огромным астероидом оно бороздило
нашу галактику совершенно одиноко. Астероид не встретился с Солнцем
лоб в лоб, а ударил наше Светило сбоку, так что от Солнца астероид
отсек небольшую часть жидкой солнечной массы. Из брызг отсеченной
расплавленной солнечной массы с температурой до нескольких десятков
миллионов градусов образовались все планеты, влючая Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Образовавшиеся жидкие планеты, не получая подпитки из Космоса, начали постепенно остывать. Жидкая часть планет постепенно твердела, образуя сверхтугоплавкие и сверхтвердые вещества. Мы можем спросить, а что это за
вещества сверхтемпературостойкие и сверхпрочные? Ответ будет только
один: «Это углерод и это алмаз». Другими словами, самым тугоплавким в
солнечной массе и самым прочным (твердым) является углерод. А какие
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химические вещества в разбрызганной остывающей солнечной массе
образуются позже? Ответ будет также однозначным. Углерод, соединяясь
с водородом, образует углеводороды: Метан, Этан, Пропан, Бутан, Пентан, а с кислородом образует окислы: окись углерода (СО), углекислый
газ (СО2) и другие.
Так мы обнаруживаем, что углеводороды (все нефтепродукты) являются солнечным веществом, образованным вместе с углеродом при
больших температурах и огромных давлениях. Точно так же можно сказать, что и аминокислоты, состоящие из аминных групп (NH2) и карбоксильных групп (СООН) тоже относятся к солнечным веществам, так
как они тоже образовались из солнечной плазмы, являются сверхвысокостабильными и не только на Земле, но и на всех планетах, всех звёздах нашей галактики и звездах всех галактик. Таким образом, вся основа биологической жизни на Земле является основополагающей во всей
звездной материи Вселенной.
Что же представляет собой звездная материя?
В нашем представлении никакой звездной материи не существует.
Существует во всем бесконечном пространстве только Эфир, т.е. заполняющая пространство среда, способная без каких-либо ограничений
транспортировать волновые колебания.
Рассмотрим кратко волнообразования от одного источника. Представим себе привязанную к двернй ручке одним концом веревку. Если
другой конец веревки начать периодически колебать сверху и снизу, то
волна будет перемещаться от одного конца к другому. Затем волна от
дверной ручки отразится и побежит навстречу бегущей волне. Волны
просуммируются и станут стоячими. Теперь представьте себе, что мы
сформировали не одномерные волны, а трехмерные. Трехмерные колебания образуют уже полуволны не синусоидальные, а шаровые. Поскольку полная синусоида имеет две полуволны, то на весь период синусоиды будут образовываться по два шара.
Вот эти шаровые пучности мы и называем материальными телами,
т.е. веществом. Звездное вещество состоит именно из таких пар стоячих
шаровых пучностей. Эти шаровые пучности, поскольку они привязаны к
пространству, обладают массивностью. Поэтому, т. к. все звездные тела
состоят из волновых пучностей, то, собственно, ими определяется общая
масса светил. С другой стороны, волновые пучности, т.е. шары не могут
реагировать друг с другом, т.к. волновые пучности находятся в разных
полупериодах по времени. Шаровые пучности образуют атомные частицы: Протоны, Мезоны и Нейтроны, которые в совокупности образуют
атомы. Причем атомы образованные на положительных полуволнах не
могут реагировать с атомами, образованными на ядерных частицах, которые образованы во второй полуволне синусоид. Например, соляная
кислота HCl. Связь водорода с хлором возможна только ковалентная, так
как водород образован на первой полуволне синусоиды, а хлор на второй полуволне синусоиды. Точно также образуются составляющие и в
других кислотах,: H2SO4, HJ, HBr и т.д., где все ангидриды получены на
вторых полуволнах синусоид.
Точно также образуются кислоты, которые мы называем аминокислотами. У них карбоксильная группа СООН образуется на первой
полуволне синусоиды, а аминная группа NH2 образуется на второй полуволне синусоиды. В этих кислотах главенствует кислотная группа СООН,
а в щелочных аминокислотах главенствуют алкалоиды, среди которых
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имеются NH2 и ОН.
Таким образом, кроме аминокислот карбоксильная группа СООН
придает кислотность и жирным кислотам (уксусам) и пептидам (укороченным белкам) и нуклеиновым кислотам ДНК и РНК. Следовательно,
клетки животного происхождения существуют, преимущественно, на
кислотной основе, а растительные клетки обеспечиваются щелочными
аминокислотами и щелочными белками. Но главное, в формировании
кислот и аминокислот является не химическия связь ангидридов с водородом, а ковалентная связь, так как указанные составляющие образованы в разные моменты времени, т.е. водород образован на положительной полуволне синусоиды, а ангидриды — на отрицательной полуволне.
Таким образом во все клеточные организмы вводить химические
вещества, образованные только на положительной или только на отрицательной полуволне совершенно недопустимо, так как всякое органическое вещество создается только на ковалентных связях, т.е. полной
синусоиде. И, следовательно, вся лекарственная терапия на химических
воществах абсурдна и не выдерживает никакой критики.
Спрашивается, какие вещества дупустимы к применению в человеческом организме?
Мы предполагаем, что выбор небольшой. Это только кислоты,
аминокислоты, пептиды, нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), белки, жирные кислоты, алкалоиды. А также вода, воздух, соль, тепло, солнечный
свет и энергия.
Под энергией мы понимаем космическое излучение в основе которого находятся линии углерода (0,8 и 1,2 микрона).
В качестве приемных антенн трехмерных колебаний испльзуются
две лобные и две теменные кости. Внутренние поверхности костей покрыты ячеистой хрящевой тканью микронного размера подобно фасеточному глазу срекозы. Каждая микронная ячейка напоминает колбочку,
или столбик человеческого глаза. Две лобные кости принимают линии
углерода 0,8 микрона, а две теменные кости — 1,2 микрона. Принятые
колебания направляются на шаровые пространства в черепе. Меньшее
шаровое пространство используется в качестве резонатора для волны
0,8 микрона, а большее шаровое пространство используется в качестве
резонатора для волны
1,2 микрона. Оба шаровых пространства заполнены сгущенной кровью, а не мозгами, как утверждают невежды. Но эти
полушария под действием эфирных колебаний формируют эритроциты,
лимфоциты и другие кровяные компоненты. Можно грубо эту массу,
заполняющую шаровые сферы, производящую кровь, называть костным
мозгом, хотя более важной функцией резонаторов является концентрация энергии линий углерода и направление ее во все позвонки позвоночника. Последующая операция преобразования заключается в детектировании эфирных колебаний с помощью адреналина и получения за
счет этого электрических импульсов. Гормон адреналина поступает из
коры надпочечников, а электрические импульсы из позвонков поступают
на мышцы согласно анатомии позвонков. Так электрические импульсы с
шейных позвонков поступают на мышцы челюстей, щек, губ, языка,
глотательных мышц, мышц бровей и других. Третий и четвертый грудные
позвонки обеспечивают электрической пульсацией легкие и сердце.
Лопатки и тазовые широкие кости также предназначены для транспортировки эфирных колебаний по другим участкам тела. Поскольку наше
тело построено на стоячих волнах эфирных колебаний, как и наше Све128

тило, вся лечебная терапия сводится к волновой эфирной механике. Не
путайте эфирную механику с электромагнитной. Мы назвали эфирные
волны «Неэлетромагнитный агент», на который авторы получили в Украине диплом на открытие.
Теперь несколько слов о делении клеток в человеческом организме. Считается, что для некоторых клеток 50 циклов деления предельно
возможное количество. В действительности, при нормальных для клеток
условиях количество циклов деления может быть неограниченным. Мы
проводили исследование незаживающих ран и установили, что клетки
возобновляли свои циклы деления под действием гиалуроновой кислоты,
под действием ДНК и под действием бальзама Болотова с солью (NaCl).
Обнаруженный факт позволяет утверждать, что имеется возможность
обеспечить всем клеткам человеческого тела делиться бесконечно долго,
а, следовательно, получить для органзма реальное бессмертие. Излечение тела от болезней — это значит перевод тела в режим бессмертия.
Чтобы понять, как это достигнуть, приведем пример. В 2013 году в нашу
загородную лабораторию пришла женщина и говорит, что она врач с 30летним стажем работы. У нее рак груди последней стадии и ей осталось
жить несколько дней. Она была в клиниках Израиля, Америки и Германии, и ей сказали, что уже никто ей не поможет. А к нам она пришла не
лечиться, а только ослабить страшную боль в голове, так как ей наркотики уже не помогают. Для нас боль в голове — это «семечки». Мы взяли
ее ладонь, насыпали на нее столовую ложку поваренной соли, намочили
соль бальзамом Болотова и стали мокрую соль наносить на кожу головы.
Женщина сказала, что боль головы уменьшилась. Через полчаса мы
повторили процедуру. Еще через полчаса боль головы почти совсем
исчезла, а женщине порекомендовали повторять эти роцедуры в течение
двух недель по одной на каждый день. Женщина сказала, что заключениями всех клиник ей установлено, что она больше трех — пяти суток не
проживет. Однако мы убедили женщину, что корифеи ошибаются и в
этом она убедится сама через две недели. Так оно и произошло. Женщина не умерла, головные боли исчезли, а также исчез и рак. После приходили многие другие женщины и у всех рак исчезал от приема бальзама
Болотова и смазывания тела головы и шейных позвонков. Мы всем посетителям говорим, что в организме первична кожа, а нервы уже вторичны. Поэтому надо лечебную терапию начинать с кожи и с ЖКТ, а все
остальное потом. Наша эфирная терапия и проста и сложна, но умные ее
осилят.

ВПЛИВ ОТРУЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН НА ОРГАНІЗМ
ЛЮДИНИ
Дерев’янко Т.В., Ніколаєнко К.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Використання лікарських рослин у народній та офіційній медицині
має багатовікову традицію. Власне, витоки медицини беруть свій початок
із фітотерапії. Перевага рослинних ліків перед синтетичними полягає у
тому, що вони є малотоксичними й при тривалому використанні не дають
суттєвих побічних явищ, а їх хімічний склад близиться до організму людини. Але, особливу увагу привертають до себе лікарські рослини, які
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поряд із цілющими властивостями мають отруйні. Не зважаючи на це, їх
широко використовують як в науковій так і народній медицині, дотримуючись всіх правил використання такої лікарської сировини.
Протягом 2015-2016 рр. нами були проведені дослідження на території Полтавського міського парку з метою виявлення отруйних лікарських рослин, складання флористичного списку та вивчення їх фітотерапевтичних і токсичних властивостей. Встановлено 26 видів рослин, які
характеризуються цінними лікарськими властивостями та мають отруйну
дію за різних умов використання. З них 21 вид за життєвою формою —
трав’янисті рослини, 5 — кущі.
Отруйність рослин залежить від наявності в них, так званих, речовин вторинного походження: алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, фенолів,
деяких органічних кислот, ефірних олій та ін. [1, 3] Отруйні речовини
нерівномірно розподіляються в різних органах рослин. У кожного виду
отруйність виявляється в певні фази їх розвитку (в одних — до цвітіння,
в інших — під час цвітіння, в третіх — у фазі дозрівання плодів). Поряд з
цим, нагромадження токсичних речовин у рослинах, значною мірою,
залежить від ґрунтово-кліматичних умов, температури, освітлення, вологи та інших чинників середовища. Слід відмітити і те, що свіжо зібрані
або недавно зірвані рослини є набагато не безпечнішими, ніж висушені,
тому що вони не втратили своєї активності. Однак, у деяких отруйних
рослинах втрата токсичності відбувається дуже повільно, а тому вони
навіть у висушеному стані залишаються небезпечними. Отруєння людей
залежить не тільки від отруйності рослин, а й від сприйнятливості організму до дії отрути.
Залежно від характеру дії на організм людини і тварин досліджені
лікарські рослини, що мають отруйні властивості розподілено на групи,
які впливають: центральну нервову систему (болиголов плямистий, цикута отруйна, конвалія травнева, види роду жовтець, копитняк європейський та ін.), шлунково-кишковий тракт (види роду борщівник, блекота
чорна, чистотіл великий, копитняк європейський, звіробій звичайний,
жостір проносний, омела біла, купина багатоквіткова, молочай, паслін,
лобода та ін.), серцево-судинну систему (звіробій звичайний, конвалія
травнева, види роду жовтець), печінку, сечовий міхур (чистотіл звичайний, блекота чорна, цикута отруйна, жовтець їдкий, звіробій звичайний,
конвалія травнева, цикута отруйна, паслін солодко-гіркий та ін.), шкіру
та слизові оболонки (види родів борщівник, жовтець, кропива, звіробій,
анемона жовтецева, чистотіл та ін.) [1, 2].
Багато видів викликають водночас токсичне враження кількох органів чи систем організму. При отруєнні будь-якими рослинами спостерігається прихований період. Тривалість його може коливатися від декількох хвилин до доби, залежно від видів небезпечної хімічної речовини.
Гострі отруєння можуть бути викликані не тільки плодами, але і стеблами, коріннями, квітами рослин. Деякі рослини при одному лише дотику
до їх листків можуть викликати опік шкіри з появою пухирів і навіть виразок, які важко загоюються [1, 2].
Наводимо коротку характеристику деяких найбільш представлених на території Полтавського міського парку лікарських рослин, які
характеризуються цілющими та отруйними властивостями.
Одним із поширених лікарських видів є чистотіл великий, який використовують при подагрі, золотусі, водянках, хворобах сечових шляхів,
венеричних хворобах, при хворобах очей. До симптомів отруєння відно130

сять кровотечі з носа, прямої кишки, печія в роті, поява пухирців та виразок, нудота, блювання, запаморочення, запалення шлунку і кишечника, тривалі проноси [1, 2].
Препарати із конвалії травневої регулюють діяльність і підвищують
тонус серця, заспокійливо діють на центральну нервову систему, як сечогінний засіб при різних хворобах сечостатевих органів, для промивання очей при кон’юнктивіті. Отруєння може бути викликане поїданням ягід
конвалії (особливо дітьми), при передозуванні препаратів [1, 2]. У важких випадках порушуються ритм і частота серцевих скорочень, іноді
вражається і нервова система. Про це свідчать збудження, розлад зору,
судоми, втрата свідомості. До симптомів відносять: нудота, блювота,
брахікардія, екстрасистола, «тремтіння» шлуночків, можлива зупинка
серця. Легке отруєння рослиною проявляється нудотою, блювотою, проносом, сильним головним болем і болем у шлунку.
Досить сильна отруйна лікарська рослина болиголов плямистий,
який використовується як болезаспокійливий і протиспазматичний засіб
при лікуванні раку, фіброми матки. При отруєнні болиголовом потерпілі
скаржаться на головний біль і запаморочення. Найхарактерніші симптоми: нудота, слинотеча, запаморочення, порушення ковтання, мови, зміна
кольору шкіри. Збудження нервової системи супроводжується судомами,
паралізуються закінчення рухових нервів мускулатури грудної клітки,
смерть може наступити від ядухи при повній свідомості. Характерним є
параліч, який супроводжується втратою чутливості шкіри, зіниці розширюються, на світло не реагують. Смерть настає від асфіксії. При контакті
зі шкірою сік викликає дерматит [1].
Вживання листків і плодів жостеру проносного можуть спричиняти
блювання та розлади травлення. До симптомів отруєння належить: нудота, біль в животі, блювота, пронос, сильний головний біль. Спостерігаються шкірні висипи. Зневоднення організму може ускладнюватися токсичною дією синильної кислоти, що виділяється з амигдаліну кісточок
плодів. В цьому випадку спостерігається характерне почервоніння слизової оболонки губ і запах гіркого мигдалю з рота [1].
Отруйними властивостями володіють також декоративні та лікарські види жовтеців (ж. отруйний, ж. їдкий, ж. повзучий). Дуже отруйний
їх сік, викликаючи опіки шкіри та слизових оболонок. Рослина виділяє
пари, які найсильніше подразнюють слизову оболонку ока, носа та гортані. Від контакту з рослинами може виникнути сльозотеча, нежить, подразнення горла, кашель аж до ядухи та спазму м’язів гортані. Проковтнута рослина викликає різкий біль у стравоході, шлунку, кишечнику. Отруєння супроводжується блювотою, проносом, у важких випадках — зупиняється серце. В тяжких випадках ураження ЦНС: тремор, судоми, запаморочення [1].
Досить поширена напівпаразитична рослина омела біла, яку використовують при гіпертонії, при легеневих, носових та маткових кровотечах, болезаспокійливий, глистогінний засіб. Її препарати не можна вживати протягом тривалого терміну [1].
Копитняк європейський широко використовується як жовчогінний,
сечогінний, проносний, відхаркувальний, протиглисний, протизапальний,
жарознижувальний, кровоспинний, блювотний, протигельмінтний, заспокійливий, протисклеротичний засіб. Крім того, його рекомендують від
алкоголізму. Найчастіші випадки отруєння копитняком європейським
спостерігаються при необережному використанні його як лікарського
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засобу. Симптоми отруєння: нудота, блювота, біль в животі, посилене
серцебиття. В тяжких випадках нефрит, аборти, смерть [1, 2].
У народній медицині застосовується також як глистогінний, шлунковий, жовчогінний, потогінний, протигарячковий засіб, при жовтусі,
епілепсії, головних болях, проносах, водянці, недокрів'ї, порушенні серцевої діяльності, подагрі, ревматизмі, хворобах ніг, нервових хворобах,
при болісних і нерегулярних менструаціях використовують пижмо звичайне. Зовнішньо квітки пижма використовують при лікуванні ран, виразок, корости, вивихів, ударів, пухлин, напари — при болях у суглобах і
ступнях, для миття волосся при себореї, спринцювання при білях. Отруєння пижмом звичайним трапляються внаслідок передозування препарату як лікарського засобу. Симптоми: нудота, блювота, понос, ураження
нирок, гіперрефлексія з наступною депресією [1].
Препарати анемони жовтецевої мають наркотичні, болетамувальні,
антиспазматичні, кровоспинні, сечогінні та антибактеріальні властивості.
Раніше з анемони жовтецевої одержували анемонін, який використовували при астмі, коклюші, рахіті та при маткових кровотечах. У народній
медицині настій з листя анемони жовтецевої використовують для лікування паралічів, подагри, водянки, пізніх менструацій, застарілого сифілісу, шлункових кольок і жовтяниці, при серцебитті та як засіб, що посилює діяльність нирок і легень. Зовнішньо настій з листя анемони жовтецевої застосовують при ревматизмі, золотусі, головному й зубному болях.
Соком з коріння лікують бородавки. Випадки отруєння рослиною здебільшого зафіксовані через шкіру. ЇЇ сік викликає подразнення та опіки
[1].
Листки та інші частини стебла борщовика можуть викликати небезпечні опіки. Коли сік потрапляє на шкіру, то через декілька годин, а то
й днів вона червоніє. При сильних опіках піднімається температура, починається лихоманка, з’являються виразки. Після лікування на їх місці
залишаються темні плями. Можливі і смертельні випадки після контакту з
рослиною. Особливо, якщо вражаються рот чи гортань [1].
Таким чином, отруєння лікарськими рослинами переважно спостерігається при неправильному приготуванні препаратів, нехтування правил використання лікарської сировини чи форми, а також не знання про
біоморфологію та екологію рослин.
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СТУПІНЬ ДОВІРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ОФІЦІЙНОЇ
МЕДИЦИНИ У ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ГОСТРИХ
РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ
Семенко М.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Із настанням холодної пори року різко зростає кількість гострих
респіраторних вірусних інфекцій, які в структурі інфекційних захворювань посідають перше місце. В епідемічний сезон за короткий період часу
(4-6 тижнів) ці хвороби вражають 70-85% населення. Близько половини
з них — молодь і діти. Студентство не є виключенням, тому важливо, як
зазначають сучасні вчені, щоб молоде покоління усвідомлювало: відповідальне ставлення особистості до власного здоров'я є необхідною умовою
досягнення фізичного, психічного і соціального благополуччя людьми та
розквіту і стабільності країни [2].
Студенти повинні при перших ознаках ГРВІ звертатися за допомогою до лікарів, але часто з різних причин вони роблять це у крайньому
випадку, коли хвороба вже досягла свого розпалу, тому на повноцінне
відновлення організму, як справедливо відзначає у своїх розвідках ряд
дослідників, йде значно більше часу [1], [3] .
Саме з метою виявлення рівня довіри студентства до офіційної медицини у процесі лікування ГРВІ було проведено анкетування серед 40
студентів 2-го курсу природничого факультету й факультету філології та
журналістики Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка. Паралельно із цим стояло завдання дослідити актуальні й найбільш часто вживані засоби альтернативної (народної) медицини у профілактиці й лікуванні гострих респіраторних інфекцій.
Проаналізувавши відповіді на перше питання анкети: «Як часто Ви
хворієте на гострі респіраторні інфекції?», з’ясувалось, що більше 60%
респондентів хворіють 1-2 рази на рік; близько 30% опитуваних відзначаються підвищеною чутливістю до збудників ГРВІ і страждають їх проявами не рідше, ніж 1 раз на 3 місяці; лише 8% студентів мають стійкий
імунітет і хворіють не частіше, ніж раз на 2 роки. Здебільшого захворюваність має сезонний характер, і підвищена вразливість до гострих респіраторних вірусних інфекцій проявляється переважно в осінньо-зимовий
період.
На відміну від старшої частини населення, студентство ще не цілком втратило віру в безкоштовну кваліфіковану традиційну медицину, і
на питання: «У процесі лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій Ви віддаєте перевагу офіційній чи народній медицині?» 45% учасників опитування відповіли, що беззаперечно довіряють офіційній медицині. Такий же відсоток респондентів у процесі лікування та профілактики
ГРВІ користуються як засобами традиційної, так і народної медицини.
10% анкетованих, попри всі здобутки цивілізації і сучасної медицини,
продовжують застосовувати народні рецепти наших із вами пращурів.
Третє питання анкети: «Якщо ви не довіряєте офіційній медицині,
то чому?» надало змогу аргументувати прихильникам альтернативної
медицини їхню позицію. До того ж більшість студентів-прибічників офіційної медицини також висловили свої сумніви щодо деяких її аспектів.
Серед найбільш поширених причин недовіри до традиційної медицини
були такі:
 недостатня кваліфікація лікарів і фармацевтів;
133

 корупція медичних працівників;
 побічні ефекти ліків;
 панічний страх перед лікарями ;
 алергія на лікарські препарати.
Відповівши на четверте питання «Які з народних засобів боротьби
з гострими респіраторними вірусними інфекціями Ви вважаєте найбільш
дієвими?», респонденти поділилися найбільш дієвими народними засобами у лікуванні ГРВІ. Найпопулярнішими виявилися: чаї на основі лікарських трав, розтирання, гаряче молоко з медом, малинове варення, фітонцидовмісні овочі (цибуля, часник тощо), компреси (картопляні, горілчані
та ін.), інгаляції (хвоєю, вареною картоплею), курячий бульйон, гірчичники, лій, лимон із цукром, полоскання горла трав’яними відварами тощо.
Отримавши відповіді на останнє питання анкети «Які засоби профілактики з гострими респіраторними вірусними інфекціями Ви вважаєте
найбільш ефективними», можна відзначити найпоширеніші методи запобігання інфекційних захворювань:
 вакцинація;
 загартування;
 вживання в їжу фітонцидовмісних овочей (цибуля, часник
тощо);
 вдягати теплий одяг;
 уникати контакту з хворими;
 вживати вітаміни (в продуктах харчування та в таблетках);
 прогулянки на свіжому повітрі;
 приймати імуностимулюючі засоби;
 дотримуватися правил особистої гігієни тощо.
Отже, у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних
інфекцій студентська молодь надає перевагу традиційній медицині, хоча
й не нехтує засобами народної медицини, особливо у профілактиці та на
ранніх стадіях лікування ГРВІ.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ
СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ
Скрипніков А.М., Телюков О.С., Рудь В.О.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава

Згідно сучасних уявлень, психічне здоров’я — це такий стан психіки індивіда, який характеризується цільністю та узгодженістю усіх психічних функцій організму, що забезпечують почуття суб’єктивної комфортності, здатність до цілеспрямованої діяльності, адекватні (з урахуванням
етнокультуральних особливостей) форми поведінки [1].
За статистикою ВООЗ близько двох мільйонів молодих людей у
Європейському регіоні мають проблеми з психічним здоров’ям, тобто
страждають на психічні розлади, і велика кількість з них не отримує
будь-якої допомоги чи лікування [6]. А за даними Всесвітньої психіатричної асоціації найбільш вразливою стосовно самогубств віковою групою є
старші підлітки у віці від 15 до 19 років [2]. В останні роки збільшення
частоти завершених суїцидів у підлітковій популяції призвело до того, що
у третині розвинутих країн вони складають найбільш високу групу ризику [4; 7].
Аналіз сучасної наукової літератури показує, що проблемі суїцидальної поведінки підлітків приділяється недостатньо уваги. Спеціалізовані
терапевтичні та превентивні програми попередження формуванні та
реалізації суїцидальної поведінки серед підлітків, що розробляються в
теперішній час, на жаль, недостатньо ефективні [3; 5].
Нами було проведено аналіз психопрофілактичної роботи зі 123
підлітками, що скоїли суїцидальну спробу та були госпіталізовані до Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева протягом 2012-2015 рр. За допомогою комплексного клінічного, психометричного, психологічного та катамнестичного досліджень було виявлено, що
на тлі низьких показників стану їх психічного здоров’я усі обстежені
підлітки з суїцидальною поведінкою мали й низькі показники якості життя, а також виражені порушення у основних сферах соціального функціонування (родина, вчителі, однолітки). Відповідно, високий рівень суїцидальної активності в даній віковій групі може свідчити про негативний
характер взаємостосунків між цими суб’єктами соціуму. З іншого боку,
психопрофілактична робота з підлітками, що скоїли спробу самогубства,
має залучати зазначених суб’єктів соціального оточення, і аналіз її ефективності не може не торкатися оцінки стану усіх «соціальних ланок»
актуального функціонування підлітка з суїцидальною поведінкою (батьки, вчителі, шкільні психологи, медичні працівники). З метою оцінки
якості та результативності психопрофілактичних заходів було проаналізовано ефективність взаємодії вказаних суб’єктів соціального оточення
підлітків.
Усі підлітки на момент поточного дослідження перебували на обліку у дитячому кабінеті психоневрологічного диспансеру (ПНД). При цьому під активним спостереженням (обов’язкове відвідування підлітка дільничним психіатром не менш, ніж 1 раз на місяць) перебувало 83
(67,47%) підлітка. Подальший аналіз амбулаторних карт пацієнтів виявив, що тільки для 27 (21,95%) з них було розроблено реабілітаційнопрофілактичні програми стосовно превенції суїцидального рецидиву.
Якісний аналіз таких програм показав, що жодна з них не враховувала
індивідуальні критерії суїцидального ризику, а зміст самих реабілітацій135

но-профілактичних заходів переважно полягав у динамічній корекції
підтримуючої медикаментозної терапії. Тільки у 8 (29,63%) спостереженнях превентивні програми містили психотерапевтичний компонент, швидше рекомендаційного, ніж практичного характеру. На підставі анамнестичного ретроспективного аналізу було встановлено, що психотерапія в
зазначених випадках мала суто індивідуальний характер й не торкалася
суб’єктів найближчого соціального оточення підлітка.
При вивченні взаємодії психіатричної служби з сімейним оточенням було встановлено, що у 113 (91,87%) обстежених підлітків батьки
або інші родичі були поінформовані про небезпеку суїцидального рецидиву у підлітка, однак тільки 46 (37,39%) сімей мали безпосередній контакт з дитячим психіатром ПНД. При цьому ніхто з членів родини не був
ознайомлений з реабілітаційно-профілактичною програмою стосовно
превенції суїцидального рецидиву і не мав уявлення про критерії суїцидального ризику власної дитини. Ретроспективний аналіз родинного
мікроклімату після здійсненої суїцидальної спроби внаслідок конфлікту та
ґрунті проблем у взаємостосунках з батьками виявив в усіх спостереженнях позитивну динаміку стосунків підлітка з членами сім’ї, яка, однак,
мала швидше ситуаційно-охоронний характер і не торкалася глобальної
корекції порушень сімейної гармонії. Батьки таких підлітків надавали
перевагу тактиці «терплячого замовчування» наявної проблеми, уникаючи як аналізу деструктивної поведінки своєї дитини у сім’ї, так і «витоку»
інформації за межі сімейного кола (школа, технікум, професійний колектив).
Вивчення поінформованості вчителів та викладачів шкіл і технікумів, де навчалися обстежені підлітки, стосовно аутодеструктивної поведінки своїх підлеглих, показало, що у 45 (36,59%) спостереженнях такою
інформацією вони володіли. Однак, тільки у 12 (26,66%) з них наявні
дані про ризик суїцидальної поведінки учня слугували підґрунтям для
організації та проведення індивідуалізованих бесід з підлітком за
обов’язкової участі штатного психолога. В той же час, і на цьому етапі не
бралися до уваги індивідуальні критерії суїцидального ризику підлітка, як
внаслідок відсутності їх сумування й надання психіатричною службою,
так і законодавчо регламентованого зв’язку останньої з педагогічним
колективом і шкільними психологами. В усіх таких випадках інформація
про суїцидальну поведінку підлітка в середовищі викладацького колективу мала негативну соціо-адаптуючу спрямованість, сприяючи стигматизації підлітка в соціумі й замикаючи таким чином «порочне коло» сімейної дисгармонії та соціальної дезадаптації. Важливо відмітити, що найбільш продуктивний рівень взаємодії суб’єктів соціального оточення підлітків був встановлений між викладацькою та психологічною ланками. В
усіх 12 спостереженнях «тандем» педагога й штатного психолога у виховній та профілактичній роботі з підлітком опосередковано залучав до
процесу й сімейне оточення, сприяючи розширенню сфери корекційного
впливу, посилюючи й поглиблюючи рівень взаємодії усіх згаданих ланок
психопрофілактичної роботи.
Загальний аналіз ефективності взаємодії основних суб’єктів соціального оточення підлітків з суїцидальною поведінкою, залучених до психопрофілактичних заходів, дозволив зробити три важливих висновки:
- професійна психіатрична ланка не має прямого зв’язку з іншими
суб’єктами соціального оточення підлітка, за виключенням родини. Але й
у даному випадку така взаємодія має радше формальний характер, що у
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найкращому випадку обмежується контролем за прийомом підтримуючої
медикаментозної терапії;
- найкращу результативність профілактичної роботи з підлітками,
що скоїли акт аутоагресії, демонструє взаємодія педагогічної та психологічної ланок, сприяючи залученню сімей до психопрофілактичного процесу;
- жоден з суб’єктів соціального оточення підлітка в процесі психопрофілактичної роботи не користується індивідуалізованими діагностичними критеріями суїцидального ризику для прогнозування виникнення та
рецидивування суїцидальної поведінки з диференційованим підходом до
виокремлення груп підвищеного суїцидального ризику.
Нами було запропоновано систему організації психопрофілактичної роботи з підлітками, які скоїли суїцидальну спробу, що дозволяє оптимізувати взаємодію головних суб’єктів їх соціального оточення.
Враховуючи наявний «розрив» між медичною та педагогічною
ланками, ми вважаємо за доцільне увести до структури навчальних закладів позаштатні центри кризової допомоги, що будуть здійснювати
координаційну роботу щодо раннього виявлення, ургентної корекції та
подальшої реабілітації і профілактики суїцидальної поведінки у дітей та
підлітків. Робота таких центрів має будуватися за принципом «зворотного
зв’язку» у взаємодії з психіатричною службою, викладацьким колективом, шкільними психологами та сімейним оточенням підлітка.
Контингент згаданого центру кризової допомоги має складатися з
клінічного психолога відповідної спеціалізації (кризова психологічна
допомога) та дитячого психіатра, що працює за принципом щомісячного
консультативного відвідування. Така комплектація і режим роботи центру
дозволить максимально оптимізувати психопрофілактичну роботу з підлітками групи підвищеного суїцидального ризику, а також уникнути можливої стигматизації підлітків з суїцидальною поведінкою в учбовому колективі.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПЕЧІНКОВОГО ТА НИРКОВОГО
КРОВОПЛИНУ ПРИ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОМУ СИНДРОМІ
Сливка Н.О.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний
медичний університет», Чернівці

Гепаторенальний синдром (ГРС) — гостре прогресуюче зниження
ниркового кровоплину та швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) функціонального характеру, є формою ниркової недостатності, що розвивається на тлі гострої або хронічної (декомпенсованої) хвороби печінки за
відсутності хвороби нирок [5].
Цироз печінки алкогольної етіології (АЦП) часто ускладнюється
ГРС, особливо за умов асциту та портальної гіпертензії, на тлі діуретичної
терапії та надмірного діурезу, або видалення великої кількості рідини при
парацентезах (без введення альбуміну); при кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу або прямої кишки; а також при спонтанному
бактеріальному перитоніті [4].
Одним із неінвазивних методів, який дозволяє прогнозувати розвиток ГРС у хворих на цироз печінки, є УЗ-допплерівське дослідження з
визначенням показника опору артеріального русла нирок [1, 2]. Значно
підвищений показник (індекс опору понад 0,9) може бути раннім діагностичним маркером ГРС у хворих на цироз печінки з асцитом і нормальним
рівнем креатиніну сироватки крові. За допомогою УЗ-дослідження при
ГРС можливе виключення обструкції сечовивідних шляхів і хвороб нирок
[3]. Якщо концентрація креатиніну висока, а рівень натрію в плазмі залишається в межах норми, то діагноз ГРС не виставляється [6]. Проте,
існує обмежена кількість досліджень із одночасною оцінкою ниркового та
печінкового кровоплину допплерівським методом у таких хворих. [7].
Мета. Метою нашого дослідження було визначити та порівняти
зміни ультразвукових допплерівських параметрів печінкового та ниркового кровоплину у пацієнтів із алкогольним цирозом печінки, ускладненим гепаторенальним синдромом.
Матеріал та методи. Всього обстежено 203 пацієнти із АЦП, госпіталізованих у гастроентерологічне відділення обласної клінічної лікарні
м. Чернівці у період із січня 2013 по серпень 2016 р. Діагноз за життя
встановлювався на підставі даних лабораторно-інструментальних методів
дослідження, на автопсії — на підставі макро- і мікроморфологічних ознак із урахуванням клінічних даних. Усі пацієнти були розподілені на 2
групи: група 1 — АЦП без ГРС (n=102), група 2 — АЦП із ГРС(n=101).
Діагноз ГРС встановлювався за критеріями Міжнародного клубу асциту
(2005) [7]. Комплексне ультразвукове (УЗ) обстеження проводилось
одним дослідником згідно стандартного протоколу [2]. Статистичний
аналіз отриманих даних проводили з використанням ANOVA, критерію
Mann-Whitney, і кореляційного аналізу (SPSS v.14). Статистично значимим вважали значення р менше за 0.05.
Результати. Клінічна характеристика обстежених хворих: середній вік пацієнтів на момент включення у дослідження становив
(42.34±12.57) років; середня тривалість перебігу АЦП — (3,5±1,54)
років; середній стаж зловживання алкоголем (перебування на обліку в
Обласному наркологічному диспансері) — (8.42±3.53) років; гендерний
розподіл: 79.6% (n=121) чоловіків, 20.4% (n=31) — жінок (р<0,05).
Зі всіх доплерографічних показників суттєві відмінності за стадіями
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шкали CLIF-ACLF спостерігалися преважно для портального кровоплину,
артеріальна ланка суттєвих відмінностей не зазнала. У пацієнтів 2 групи
відмічалось суттєве зниження ТАМХвв, VmaxВВ, QВВ, ВСВІ, зменшення
ПСІ та mПСІ та зростання СІ, що може бути пояснено формуванням гіпокінетичного типу печінкової гемодинаміки.
Показники ниркового кровоплину, за винятком Vmax лівої та правої НА, показали суттєву різницю між хворими 1 та 2 груп. Також було
виявлено сильний кореляційний зв'язок між наявністю ГРС та Vmin, RI та
PI лівої і правої ниркових артерій.
У пацієнтів із ВРВС ми спостерігали зниження Vmean у правій
(Р=0.02) та лівій (р=0.038) НА, Vmax у правій НА (р=0.045), а також —
Vmin у правій (р= 0.003) та лівій (р=0.025) НА, у порівнянні із показниками у осіб без ВРВС.
Vmean у правій та лівій (р=0.015) НА, Vmin у правій НА (р=0.027)
також були знижені у пацієнтів з асцитом, у порівнянні з тими, що без
асциту.
Ми спостерігали кореляцію між показниками кровоплину у ЗПА та
АПІ з одного боку, та із показниками ниркового кровоплину — з іншого
боку.
Дані про кореляцію RI та рівень гломерулярної фільтрації залишаються суперечливими [1, 9]. Збільшення рівнів креатиніну відповідає
вищим значенням індексу імпедансу. Допплерівські показники кровоплину у нирковій артерії можуть бути корисними для виявлення на ранніх
стадіях пацієнтів з високим ризиком ниркової недостатності. У той же
час, немає доказів того, що допплерівське дослідження допомагає віддиференціювати пацієнтів із порушеною нирковою функцією, обумовленою
лише вазоконстрикцією, від тих пацієнтів, що мають як вазоконстрикцію,
так і пошкодження паренхіми нирок. Доплерівські показники ниркового
кровоплину також залежать від багатьох факторів [1, 8].
Одночасне доплерографічне дослідження печінки та нирок дозволяє знайти взаємозв’язок між параметрами кровоплину печінкової артерії
та ниркових артерій. Ці дані підкреслюють спорідненість патофізіологічних механізмів при розладах артеріального кровоплину у печінці та нирках. З іншого боку, при прогресуванні цирозу, нирковий кровотік зазнає
більших змін у динаміці, ніж власне печінковий, що потребує подальшого
дослідження.
Висновки. Результати проведених нами досліджень показали, що
при алкогольному цирозі печінковий та нирковий кровоплин зазнають
паралельних змін. У зв’язку із достовірними змінами показників ниркового кровоплину по мірі прогресування цирозу печінки, ми можемо рекомендувати доплерографічне ультразвукове дослідження ниркових артерій
як складову частину комплексного спостереження таких пацієнтів у динаміці, особливо при розвитку гепаторенального синдрому.
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ВЛИЯНИЕ ЭПИХЛОРГИДРИНА И ЭКСТРАКТА ЭХИНАЦЕИ
ПУРПУРНОЙ НА МЫШЕЧНУЮ ПЛАСТИНКУ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА.
Смирнов А.С.
Государственное учреждение «Луганский государственный медицинский
университет», Украина, г.Рубежное

Деятельность современного человечества сопровождается загрязнением окружающей среды антропогенными поллютантами, многие из
которых способны оказывать неблагоприятное действие на здоровье
людей. Попадание в организм человека эпоксидных соединений, таких
как эпихлоргидрин, вызывает развитие нарушений со стороны глаз,
кожи, репродуктивные органов, иммунной системы. Известно, что экзогенные факторы химической природы и их метаболиты действуют на
некоторые структуры желудка. Однако закономерности влияния
эпихлоргидрина на мышечную пластинку слизистой оболочки желудка не
исследованы. Не изучены также возможности применения экстракта
эхинацеи пурпурной для коррекции возникающих нарушений. Целью
данного исследования было изучение характера влияния эпихлоргидрина на мышечную пластинку слизистой оболочки желудка и экспериментальное обоснование эффективности использования экстракта эхинацеи
пурпурной в целях коррекции наступающих изменений.
Эксперимент осуществляли с использованием белых беспородных
половозрелых крыс-самцов. Крысы первой группы служили контролем.
Крысы второй экспериментальной группы два месяца пять дней в неделю подвергались ингаляциям эпихлоргидрина в дозе 10 ПДК. Крысы
третьей экспериментальной группы на протяжении двух месяцев пять
дней в неделю через желудочный зонд получали экстракт эхинацеи пурпурной по 200 мг/кг массы тела. Крысам четвертой экспериментальной
группы вводили эпихлоргидрин и экстракт эхинацеи пурпурной. После
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завершения двухмесячного введения эпихлоргидрина и экстракта эхинацеи пурпурной на первые, седьмые, пятнадцатые, тридцатые и на шестидесятые сутки из эксперимента выводили по шесть крыс из каждой
экспериментальной группы. Гистологическую обработку выполняли по
стандартной методике. Микроскопирование проводили с помощью лабораторного микроскопа серии МС 100 фирмы Micros (Австрия). С использованием программы «Microvisible» определяли толщину мышечной пластинки слизистой оболочки желудка. Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением программы Exсel. Для
оценки достоверности различий использовали критерий U Манна–Уитни.
Различия считали достоверными при p<0,05.
У крыс, получавших ингаляции эпихлоргидрина, по отношению к
аналогичному показателю у интактных крыс контрольной группы, на
первые и на седьмые сутки наблюдалось уменьшение толщины мышечной пластинки слизистой оболочки пилорического отдела желудка, достигавшее соответственно 15,2% (р<0,05) и 9,1% (р<0,05). Толщина
мышечной пластинки слизистой оболочки пилорического отдела желудка
крыс после введения экстракта эхинацеи пурпурной не имела статистически значимых отличий от соответствующего показателя у интактных
крыс контрольной группы (р>0,05). У крыс, перенесших ингаляции
эпихлоргидрина и введение экстракта эхинацеи пурпурной, ни в одном
из сроков сравнения не было зарегистрировано статистически значимых
отличий толщины мышечной пластинки слизистой оболочки пилорического отдела желудка крыс от соответствующего показателя у интактных
крыс контрольной группы (р>0,05). В сравнении таковой крыс, которым
проводили ингаляции эпихлоргидрина, толщина мышечной пластинки
крыс, которым вводили эпихлоргидрин и экстракт эхинацеи пурпурной,
на первые сутки исследования оказалась больше на 9,0% (р<0,05).
Таким образом, длительные ингаляции эпихлоргидрина сопровождаются уменьшением толщины мышечной пластинки слизистой оболочки
пилорического отдела желудка крыс, которое наблюдается в течение
семи суток после завершения ингаляций. Применение экстракта эхинацеи пурпурной на фоне введения эпихлоргидрина предотвращает развитие уменьшения толщины мышечной пластинки, индуцированного
эпихлоргидрином.

ІМУНОМОДУЛЮЮЧИЙ ЕФЕКТ СЕАНСІВ НОРМОБАРИЧНОЇ
ГІПОКСІЇ В ОСІБ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЯХ,
ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ
Соколенко В.Л., Мельник Т.О., Соколенко С.В.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Моніторинг стану здоров’я студентів Черкаського національного
університету показує прогресуюче зростання відсотку осіб з різноманітними морфо-функціональними порушеннями. Особливо дана тенденція
характерна для молоді, що приїхала на навчання з територій, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС. Однією з головних медичних проблем даної категорії населення є імунні дисфункції, зумовлені
хронічним впливом малих доз іонізуючого випромінювання. Тому важливим завданням є пошуки ефективних і, у той же час, безпечних засобів
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імунореабілітації.
Одним з факторів, здатних впливати на численні фiзiологiчнi та
бiохiмiчнi процеси у клiтинах та тканинах, є помірна гіпоксія [2, 4]. Фiзiологiчна гiпоксiя, що розвивається в органiзмi людини при iнтенсивнiй
фiзичнiй роботi та деяких iнших процесах, вважається ефективним природним тренуючим фактором. Процес адаптацiї до гіпоксичних умов характеризується помірною стресовою реакцiєю, активацією процесів кровотворення i фазовими зсувами iмунобiологiчної реактивностi органiзму.
Таким чином, дозовані помірні гіпоксичні впливи є потенційними імуномодуляторами [6, 8].
Нами вивчено вплив нормобаричної гіпоксії на показники специфічного імунітету у студентів віком 18-23 років, які тривалий час проживали територіях, забруднених радіонуклідами.
Умови нормобаричної гіпоксії створювались на приладі iндивiдуальної аеротерапiї «Борей», що дає гiпоксичну сумiш 10-16 % кисню в
азотi. Прилад виготовлений на базi Науково-дослiдного центру «Норт»
НАН України. Курс гіпоксії складався з 10 сеансiв (5 днiв на тиждень
протягом 2 тижнiв). Перед початком курсу пацiєнти пройшли медичний
огляд та гiпоксичну пробу. Хворi на бронхолегеневi та серцево-судиннi
захворювання участi в профілактично-терапевтичному курсі не брали.
Режим нормобаричної гiпоксимодуляції складався з перебування в камерi
протягом 30 хв з 10-хвилинними перервами при концентрацii кисню в
азотi 10-12 %. Вибiр режиму гiпоксимодуляції визначався iндивiдуальною
чутливiстю пацiєнтів до гiпоксii.
Показники клітинного імунітету оцінювали шляхом імунофенотипування, гуморального — за концентрацію сироваткових імуноглобулінів
класів G, M та A.
Встановлено, що у мешканців територій посиленого радіоекологічного контролю, до курсу гіпокситерапії, спостерігалося зниження вмісту
функціонально зрілих Т-лімфоцитів із фенотипами CD3+, CD5+, CD4+ та
природних кілерів з фенотипом CD16+. Після курсу у обстежених вірогідно підвищувалися відносна та абсолютна кількість хелперних Тлімфоцитів з фенотипом CD4+, спостерігалася тенденція до зниження
рівня супресорних Т-лімфоцитів з фенотипом CD8+. Як наслідок, у обстежених зростав індекс імунореактивності CD4+/CD8+. Вираженої динаміки рівня сироваткових імуноглобулінів не відмічалося. Тобто, курс гіпокситерапії зумовлював позитивний вплив щодо Т-клітинної ланки специфічного імунітету. Саме ця ланка вважається найбільш чутливою до іонізуючого випромінювання [7].
Таким чином, при дії нормобаричної гіпоксії спостерігається не
просто імуностимуляція, а модифікація процесів диференціювання імунокомпетентних клітин на користь певних субпопуляцій. Ефект проявляється на рівні мембранних структур лімфоцитів периферичної крові, що
узгоджується з даними літератури. Гiпоксичний вплив викликає утворення в клiтинах iндукторiв синтезу білка, стiйкi змiни вмiсту рiзних
класiв фосфолiпiдiв у плазматичних мембранах, завдяки чому модифiкується їх проникнiсть для метаболiтiв та iонiв, активуються мембранні
ферменти, рецепторна трансдукцiя в клiтину регуляторних сигналів,
загальмована хронічним впливом малих доз іонізуючого випромінювання
[1, 3, 5]. Сеанси нормобаричної гіпоксії можна рекомендувати як ефективний імуномодулятор за умов екстремальних екзогенних впливів, котрі
є потенційними імунодепресантами.
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ЭВОЛЮЦИОННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ЗДОРОВЬЯ КАК
ЦЕННОСТИ: О ЧЕМ МОГУТ РАССКАЗАТЬ ФАКТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ
НЕВРОЛОГИИ И BRAIN SCINCE
Соловьев О.В.
Східноукраїнський національній університет ім. В. Даля

Поставим перед собой вопрос: какие из живых существ в эволюционном ряду способны ценить свое личное здоровье и здоровье тех, кто
их окружает? Именно ценить, а не осуществлять конкретные, не сопровождающиеся субъективной оценкой и не поддерживаемые смыслами,
автоматизированные практические действия, направленные на сохранение здоровья. Второй наш вопрос, провоцируемый только-что сказанным, заключается в следующем: живем ли мы сейчас во времена, когда
человек, осознавая относительность самого вопроса о ценности его личной жизни, однако оказывается уже способным видеть свою собственную
жизнь сквозь призму ценности жизни других людей? И ответ будет следующим: очевиднейшим образом нет. Мы еще не живем в такие «предельно» человечные времена. И чтобы разобраться в следующем, поставленном нами вопросе о том, почему мы еще живем во времена почти
повсеместного игнорирования ценности своей жизни и, особенно, жизни
другого человека (а ценить жизнь другого может только человек, знающий цену своей собственной жизни), чему критерием являются сокра143

щенные бюджеты государств на необходимые расходы на здоровье,
повсеместные войны, игнорирование прав и свобод человека, обратимся
к современным данным о функционировании человеческого мозга.
Аксиома, что человек оказывается единственным в обозримом
нами пространстве существом, способным ценить свое здоровье и здоровье Другого, и ценить его именно постольку, поскольку здоровье обеспечивает ему относительно продолжительный и относительно качественный жизненный процесс, пока остается всего лишь аксиомой. То есть,
фундаментальным, «неоспоримым», но не доказанным утверждением.
Именно в связи с аксиоматическим статусом утверждения о «человеке
как единственном существе, уже способном ценить здоровье Другого»
(ценность здоровья ребенка для его матери здесь не в счет, ибо таковая
как раз и является преимущественно фундирующейся на биологических,
а не социальных основаниях) мы и обратимся к чрезвычайно показательным и запоминающимся данным клинической неврологии. В первую
очередь нас будут интересовать данные, полученные в нейрофизиологических лабораториях с помощью раздражения электродами различных
структур мозга человека и животных с достаточно развитым мозгом
(здесь необходимо иметь в виду, что в самой нервной ткани мозга нет
болевых рецепторов и поэтому во время операции человек находится в
сознании и вполне способен отвечать на вопросы о том, что он чувствует
в данный момент раздражения какой-либо из структур его мозга; такие
операции проводились в 20-м столетии в связи с попытками лечить эпилепсию). Во время этих исследований, дополненных соответствующими
клиническими данными [см.1] о нарушении активности тех или иных
мозговых структур, локализацию в мозге которых мы определим с помощью рис.1, было выявлено, что раздражение подавляющего числа этих
структур актуализирует в сознании человека тот или иной, специфический для данной структуры, психический феномен. У самого основания
большого мозга, изображенного на рис.1 (чуть выше большого скопления ядер, отвечающих за многие гомеостатические реакции организма и
называемых мостом) обнаруживается структура, называемая гипоталамусом. Раздражение электродом определенного скопления нейронов в
этой структуре вызывает в сознании пациента переживание удовольствия [2]. Переживание настолько сильное, что вынуждает пациента,
однажды испытавшего эту процедуру, затем преследовать медперсонал с
настойчивыми просьбами повторить ее. Мыши же и лабораторные крысы,
которых научили посредством специальной педали самостоятельно раздражать эту структуру посредством специальной педали, делали это
беспрерывно до изнеможения и физической невозможности осуществлять нажатие этой «заветной» педали.
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Рис.1. Срез мозга человека, демонстрирующий
эволюционное становление его нейронных сетей, а в
вместе с ними и эволюции соответствующих психических
содержаний, обеспечивающих феномен ценности личного
здоровья и здоровья Другого
Выдерживая эволюционное направление формирования мозга,
т.е. поднимаясь в верх, ближе к коре мозга, мы, используя электроды,
встречаем в области промежуточного мозга (см. рис.1) небольшую парную структуру, называемую амигдалой. Она примечательна тем, что
раздражение некоторых из ее ядер сопровождается сильным, немотивированным никаким внешним объектом, переживанием страха или даже
панического ужаса. Американская пациентка, которая в силу определенных причин лишилась этих специфических нейронных сетей, была замечательно адаптирована к своему цивилизованному жизненному пространству. Потому-что переживание страха не было востребовано в
условиях относительно культурной жизни, а жизнь, лишенная страха, по
понятным причинам была приятнее, чем жизнь, сопровождаемая страхом
(разумеется, жизнь без страха в «джунглях» (в том числе и социальных)
имела бы в таком случае иные последствия). Далее мы не будем перечислять структуры мозга и соответствующие им психические феномены,
которые возникают при раздражении этих структур электродами или
исчезают в жизненном арсенале человека при гибели данных структур.
Укажем лишь на клинико-экспериментальную закономерность: нет
структуры, нет и соответствующего психического содержания (к примеру, если в Вашем мозге гибнет такая структура как гиппокамп (см.рис1.),
локализованный, так же как и амигдала, в промежуточном мозге, Вы
лишаетесь способности что-либо запоминать на будущее; и если Вас эта
беда застала, предположим, в 25 лет, то Вы, вопреки реальному положению вещей, будете всю оставшуюся жизнь думать о себе как о 25летнем, даже если Вам будет уже 70 [1] — разумеется, в этом случае Вы
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не будете иметь возможности даже запоминать факты о вашем нездоровье). Однако нас в первую очередь здесь должно интересовать то, что
мозг человека эволюционно развивался снизу вверх (см. рис.1). То есть
сначала эволюционно возникла нервная сеть, формирующая спинной
мозг, затем продолговатый мозг, и так вверх, вплоть до коры головного
мозга и самого эволюционно позднего ее образования — лобной коры,
обеспечивающей и нашу высшую способность учитывать (ценить) ценности другого человека.
И мы уже видели на примерах, что на заре эволюции мозг мог
обеспечивать только самые эволюционно примитивные психические
функции — получение удовольствие от пищи и осуществления полового
поведения, боязнь всего, что опасно для жизни, съедение того, что съедобно (приносит удовольствие), запоминание лишь того, что позволяет
сохранить гомеостатические, жизненно важные процессы. Не случайно в
англоязычной научно-популярной литературе широко используют термин Reptile Brain (мозг рептилии), которым обозначают область человеческого мозга охватывающую продолговатый, средний и промежуточный
мозг (см. рис.1), имея в виду то, что человек, лишенный коры головного
мозга, будет вести себя как животное, принципиально не способное
выходить за рамки своих исключительно биологических интересов
(включающих и феномен биологического альтруизма), реализуемый
автоматизированными, не предваряемыми конфликтами биологических и
социальных интересов, мыслями по поводу принятия решения и проч.,
поведенческими реакциями. Никакой мысли, никакой интеллектуальной
активности, никаких принятий решения в пользу собственного здоровья
или здоровья другого человека. Для такого существа нет и не может
быть проблемы здоровья, тем более, проблемы здоровья Другого [3,4].
Рассмотрим в связи с описанными в данном сообщении клиническими случаями и экспериментами следующий ряд психических феноменов в той последовательности, в которой они, судя по строению человеческого мозга, возникали в эволюции: — переживание боли (как крайнее проявление переживания неудовольствия) — переживание страха —
переживание тревоги — переживание заботы. В данном случае речь как
раз и идет о тех эволюционно сформированных нейронных сетях мозга,
которые, фактически, преемственно надстраиваясь одна над другой,
только на вершине эволюционного древа формируют возможность обеспечивать феномен заботы о здоровье на основе осуществляющихся в
мозге психических явлений, как формы интеграции информации [4]. В
самом деле, боль (очевидно присущая всем живым существам, у которых
имеются соответствующие нейронные механизмы) позволяет избегать
травмирующие ситуации только в уже наступившей травматогенной ситуации. Переживание страха, присущее более эволюционно развитым
существам, и позволяющее уже загодя избегать эти ситуации, фундируется на знании того, что такое боль (о чем свидетельствуют данные о
генетических отклонениях, когда люди, в мозге которых нет нейронных
сетей, реализующих боль, не боятся ничего и часто гибнут по этой причине). Тревога же, формируемая на базисе уже корковых механизмов и
на основе которой, в свою очередь, фундируется забота о здоровье человека, сама, в свою очередь, не может формироваться без переживаний
боли и страха: нет боли и страха, нет и повода о чем-либо тревожится. И
наконец, переживание заботы, которое осуществляет наиболее дальновидное и обеспеченное информацией, фиксированной в коре, поведение
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в стратегиях сбережения здоровья, венчает эволюционный ряд нейропсихических механизмов его сохранения.
Возвращаясь к вопросам, заданным в начале этой работы и основываясь на эволюционно-неврологических данных, мы можем заключить, что общая неготовность человека и человечества в целом (отсутствие «справедливой» и развитой медицины, войн и проч.) осуществлять
всемерную заботу о здоровье сопряжена с еще не достигнутой зрелостью
нейропсихических механизмов социальных индивидов, — как элит, так и
их «электоратов», в условиях «все еще эволюционирующего» социума
(разумеется, есть и приятные исключения из правил — их то и необходимо «иметь в виду» и уметь ценить).
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ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ
ШКОЛЯРІВ
Сонник К.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Одним із важливих пристосувань організму до довкілля є рух. Він
здійснюється системою органів, до яких відносять кістки, їх сполучення і
м’язи, об’єднані в єдине ціле — апарат руху. Усі кістки, сполучені між
собою за допомогою різних видів сполучної тканини, утворюють скелет
— пасивну частину апарату руху, а прикріплені до кісток скелетні м’язи
— його активну частину. Функція опорно-рухової системи полягає в забезпеченні пересування організмів у просторі, руху частин тіла одна
відносно одної, опори та захисту найважливіших органів.
Скелет людини складається з 220 кісток, утворених різними тканинами, однак переважає кісткова сполучна тканина, основною структурною одиницею якої є остеон. У центрі остеону міститься канал, через
який проходять судини. Канал оточують кісткові пластинки, що складаються з клітин та міжклітинної речовини. Органічні речовини, що входять
до складу кістки, надають їй гнучкості та пружності, а мінеральні — твердості. На розрізі кістки виділяють дві структури: компактну речовину і
губчасту речовину. За формою кістки поділяють на трубчасті (плечова,
стегнова) та плоскі (лопатка, лобова). Рухову функцію виконують м’язи і
кістки кінцівок, м’язи спини і грудей, хребет.
Стан опорно-рухової системи має велике значення для здоров’я
людини, тому що виконує такі функції: захисна функція (кістки скелету
захищають внутрішні органи від механічних пошкоджень; рухова функ147

ція; підтримування тіла в певному вертикальному положенні (кістки хребта, кістки кінцівок); кровотворна — за рахунок червоного кісткового
мозку (головки трубчастих кісток ребра, хребці, кістки тазу); кістки —
депо для мінеральних солей і мікроелементів (Fe, Ca, P); м’язи — депо
глікогену [1].
Життя сучасних людей часто ускладнюють різні порушення опорно-рухового апарату, а деякі з них можуть перетворити активну людину
на інваліда. Виникають такі хвороби у людей різного віку. Адже розвиток
передових технологій, включаючи автомобілі, телебачення, повна
комп’ютеризація, не кращим чином позначаються на здоров’ї людини.
До захворювань опорно-рухової системи відносять: адгезивний
капсуліт, (називаємо також синдромом «замерзлого» плеча); артрит
(являє собою активне ураження суглобів різного ступеня); хвороба Бехтерева; плоскостопість; викривлення і дегенеративна патологія хребта;
остеохондроз (комплекс дистрофічних порушень в хрящах і тканинах
суглобів); грижа міжхребцевих дисків (в даному випадку, ядро міжхребцевого диска зміщується, утворюючи розриви фіброзного кільця); остеопороз (недуга, який пов’язаний з витончення кісткової тканини, це може
призвести до перелому чи деформації кісток); п’яткова шпора; ревматизм.
Сьогодні стан здоров’я підростаючого покоління викликає велике
занепокоєння. Комплексні медичні огляди, проведені за останні роки,
показують, що хронічна патологія школярів в нашій країні перебуває на
вкрай високому рівні (95-98 %). Лише 2-5 % із загальної кількості обстежуваних дітей є здоровими [4].
Основні шляхи профілактики захворювань опорно-рухового апарату: систематично робити гімнастику, займатися плаванням; проводити
комплекси вправ з лікувальної фізкультури; намагатися не перевантажувати хребет; тримати спину рівно, міняючи положення тіла; використовувати ортопедичний матрац для сну; піднімати важкі предмети з положення сидячи, а не нахиляючись за ними; загартовувати організм; уникати переохолодження; правильно харчуватися; вести здоровий спосіб
життя; займатися ЛФК [5].
Важливим компонентом у реабілітації хворих на остеохондроз є
йоготерапія [3]. Раціональне фізичне навантаження є необхідним для
всіх вікових груп, а саме для шкільних закладів не менше 10 годин на
тиждень. Корисно займатися плаванням (способом брас або на спині) по
30-40 хвилин 2 рази на тиждень. Без сумніву, розповсюдженою причиною розвитку порушень опорно-рухового апарату у дітей і дорослих слід
назвати виховання підростаючого покоління в умовах гіпокінезії (особливий стан організму, обумовлене недостатньою руховою активністю). На
сьогодні до 85 % дітей і підлітків систематично «не добирають» систематичного фізичного навантаження [2].
Одним з головних заходів профілактики порушень опорнорухового апарату є у першу чергу ведення здорового способу життя,
тобто чергування інтелектуальної праці з фізичною активністю. Формування, збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління є
обов’язковим компонентом системи національної освіти.
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ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ОСНОВИ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ
Танасійчук Н.В.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

В даний час в нашій країні як і раніше не існує «моди» на здоров'я. Засоби масової інформації тиражують шкідливі звички, неконтрольований і небезпечний секс, насильство, мало уваги звертаючи на заняття
фізичною культурою і спортом, формування орієнтацій і установок на
здоровий спосіб життя [2].
Здоровий спосіб життя — це концепція життєдіяльності людини,
спрямована на поліпшення і збереження здоров'я. Визначити, що таке
здоров'я просто тільки на перший погляд. Існує сотні підходів до визначення цього поняття. Відповідно до одного з найбільш популярних, здоров'я — це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів. До того ж при
розгляді здоров'я сьогодні фахівцями оцінюється в кращому випадку
роль біологічного компоненту, екологічного чинника, умов праці, побуту,
дозвілля людини, а не система її власної активної діяльності, спрямованої
на постійне зміцнення життєвих сил організму [3].
Стає очевидним, що зусиллями тільки медиків, орієнтованими лише на лікування захворювань, не вдається впоратися з обвалом патологій, з якими спіткнулося населення країни. Необхідні інші, принципово
нові підходи, але при збереженні всього найкращого, що накопичено в
країні в області лікування і попередження захворювань. Це нове повинно
випливати з необхідності долучати людину до турботи про власне здоров'я, зробити його зацікавленим і активно боротися за нього.
Головним завданням має стати формування знань, цінностей,
практичних умінь, що породжують ефективне управління життєвими
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силами організму, збереження здоров'я людини.
Фізичне і психічне здоров'я є найважливішою передумовою до формування у особистості певної соціальної позиції, умовою здійснення
певних функцій матеріальних і духовних благ, зумовлюючи, таким чином, самоствердження і щастя.
Здоров'я — це найважливіша потреба людини, без якої неможливо
збереження і розвиток біологічних, фізіологічних і психологічних функцій, соціальної активності, працездатності. Фізичне здоров'я — стан організму, обумовлене функціонуванням всіх його органів і систем. Психічне
здоров'я — інтегроване відображення суб'єктом зовнішніх і внутрішніх
стимулів, що включає як виразне, так і несвідоме усвідомлення предметного їх змісту. Воно залежить від особливостей сприйняття, мислення,
уваги, пам'яті, характеризується рівнем розвитку емоційно-вольової сфери. [4]
Моральне здоров'я — моральні принципи, свідоме ціннісносмислове ставлення до тих чи інших культурних і суспільних явищ дійсності. Культура здоров'я — певне мислення людини, спрямоване на самовдосконалення індивідуального здоров'я, прагнення якісно змінити
своє здоров'я і здоров'я оточуючих людей, вибудовуючи ціннісно-змістові
відносини з самим собою, іншими людьми, природою.
Ціннісно-смислові орієнтації являють собою основу світогляду особистості, що виражаються в життєвих перевагах і прагненнях. Цінності і
смисли є головним чинником соціалізації особистості, регуляції і детермінації її потребнісно-мотиваційної сфери. К.А. Абульханова-Славська визначає цінності як "вибір стратегії життя "
Е.А. Климов як" характеристику суб'єкта в його середовищі " П.А.
Шавир як "змістовну сторону діяльності" В.А.Сластенін як "самовдосконалення і самовираження в діяльності. Таким чином, ціннісні орієнтації
визначають як формування готовності особистості до певного способу
життя, так і організацію, особливості цієї життєдіяльності [1].
Умови сучасного життя вимагають від людини витривалості, високої працездатності, конкурентоспроможності, вміння швидко реагувати
на певну ситуацію, перемикатися з одних дій на інші, досягати високого
рівня швидкості в максимальному темпі та ін. В результаті розвитку техногенної цивілізації сучасна людина виявився поставленим перед низкою
глобальних проблем, серед яких не тільки хімічне і радіаційне забруднення, а й хронічний психоемоційний стрес, синдром хронічної втоми".
Тому формування культури здоров'я починається з постановки питання
про ціннісно-смислове, духовно-моральне, відповідальне ставлення людини до самої себе, до свого здоров'я. Процес оволодіння людиною культурою здоров'я відбувається через самопізнання, самозбереження, саморозвиток особистості, через гармонізацію відносин людини з самим собою, оточуючими, природою, через постійний ціннісно-смисловий пошук,
звернений і до себе і до світу. Зміна свого ціннісного ставлення до здоров'я, прийняття повної відповідальності за свій індивідуальний стан
ґрунтується не тільки на знаннях про здоров'я, але і на усвідомленні цих
знань в процесі повсякденної життєдіяльності, закріпленні "певного емоційного переживання" в ході виконання спеціальних здоров'язберігаючих
вправ [3].
Значимість цих знань і переживань формує певну психологічну готовність до здоров'язберігаючого типу діяльності, розвивається здатність
і потреба до аналізу власної поведінки, оцінці себе і свого стану здоров'я
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в контексті соціокультурних відносин. Реальним інструментом формування культури здоров'я є активність особистості, заснована на вмінні самостійно правильно використовувати методи фізичного виховання і зміцнення здоров'я для забезпечення повноцінної своєї професійної та соціальної діяльності. Пізнавальна і соціальна активність, прагнення людини
реалізувати себе як особистість, прожити повноцінне життя в суспільстві
заради самозбереження і розвитку себе і людської популяції — це і є
одна з задач культури здоров'я.
Звичайно, генотип насамперед становить основу здоров'я. він формується внаслідок закономірного генетичного розвитку та обумовлений
вдосконаленням адаптаційних механізмів до відносно постійним і мінливих умов зовнішнього середовища. Генотип становить основу тілесного
здоров'я. Психічне здоров'я асоціюється з однією з цілей існування людини — потребою самореалізації, воно забезпечує соціальну сферу життя, тому розглядається нами як особистісне і соціальне здоров'я. Це максимальний рівень реалізації самосвідомості, який характеризується самовдосконаленням, турботою про своє здоров'я і здоров'я оточуючих, досягненням благополуччя і прийняттям відповідальності відповідно до вибору того чи іншого способу життя, що вимагає здійснення певного власного призначення. Культура — суспільне середовище, де менталітет того чи
іншого суспільно-економічного співтовариства визначає зразки, ідеали,
установки, принципи, цінності і смисли розвитку людини і людства. [4]
Оволодіти культурою здоров'я — це значить засвоїти цінності і
зразки поведінки, якими будеш керуватися протягом життя. Отже, дуже
важливо, які знання про здоров'я і способи його розвитку транслюватимуть дитині його сім'я, вихователі, педагоги, засоби масової інформації.
Крім цього важливо, як людина розуміє цінність не тільки свого здоров'я,
не тільки зміст свого самовдосконалення, а й цінність кожної конкретної
людини взагалі. Таким чином, пізнавальна і соціальна активність особистості повинна бути спрямована на творчу життєдіяльність по формування
не тільки власної якості життя і здоров'я, а й якості життя суспільства в
цілому. На підставі цього положення, найважливішу роль у формуванні
цінностей і смислів культури здоров'я грає саме зміст життєдіяльності
особистості, спрямоване на самостійний і усвідомлений вибір стратегії
життя, методів і засобів фізичного виховання для забезпечення повноцінної, продуктивної соціально професійної діяльності [2].
Таким чином, з вищесказаного можна зробити наступні висновки,
що спільними критеріями оцінки рівня культури здоров'я особистості є:
1.функціональні резерви організму (біохімічні, фізіологічні, психічні);
2.спадковість; 3.спосіб життя людини (режим праці і відпочинку, наявність / відсутність шкідливих звичок, руховий режим, дотримання особистої та громадської гігієни, харчування, загартовування тощо); 4.психічна
саморегуляція, саморозвиток і самовдосконалення; 5. фізичне самовиховання, систематичні заняття фізичною культурою і спортом; 6. турбота
про здоров'я і самопочуття інших людей.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ‘Я ЛЮДИНИ
Треумова С.І., Петров Є.Є., Бурмак Ю.Г., Шуть С.В.
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” м. Полтава

“Девять десятых нашего счастья
зависит от здоровья”
А. Шопенгауэр
У сучасному суспільстві життя і здоров‘я людини визначаються як
найвищі людські цінності. В останні роки здоров‘я населення України
погіршилось, зменшилася середня подовженість та якість життя незважаючи на величезні успіхи медицини та поліпшення умов життя. Бурхливий науково-технічний прогрес, поява нових складних видів трудової
діяльності змінюють ритм і уклад життя. Сучасний урбанізований світ з
високим ступенем індустріалізації, інтеграції та мобільності поряд з багатьма суспільними благами породжує низку проблем: екологічного, соціального, економічного, техногенного та поведінкового характеру. Якщо на
початку ХІХ століття в міських поселеннях мешкали лише 3% жителів
планети, тоді як у 2050 році по прогнозним даним — сім із десяти жителів
планети будуть мешканцями міст. За міжнародними стандартами Україна
вважається урбанізованою державою. Прояви урбанізації впливають на
якість навколишнього середовища, спосіб життя і здоров‘я мешканців
міст. Вона породжує значні ризики здоров‘я: соматичного, психічного та
психологічного плану. Необхідно створити нову парадигму охорони суспільного здоров‘я. Тому проведення Всесвітнього дня здоров‘я, який
відмічається 7 квітня, надає чудову можливість підвищити обізнаність
населення, фахівців, політиків у сфері громадського здоров‘я. Зменшення
обсягів фізичного навантаження, збільшення нервово-емоційного напруження, погіршення екологічних умов призводять до суттєвого порушення
регуляції основних фізіологічних функцій організму. Реальністю другої
половини ХХ століття стало виникнення і загострення протиріч між фізіологічними можливостями і ритмами людського організму, його адаптивними можливостями і вимогами ритму сучасної цивілізації. “Осмислення”
цих факторів спонукає деяких вчених прийти до песимістичних висновків
про неминучу деградацію людства [1]. В цілому вищеназвані процеси
свідчать про інтенсифікацію впливів на життя та здоров‘я людини соціальних чинників, нових реалій “соціально-штучного техногенного світу”.
Сьогодні проблема загрози здоров‘ю розглядається світовою спільнотою
як одна із загроз планетарного масштабу — антропологічна катастрофа.
Згідно за даними вчених здоров‘я людини більш ніж на 50% зумовлено її
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способом життя, близько 40% соціальними і природними умовами, а
також спадкоємністю і лише 10% залежить від медичного обслуговування [12].
Тому вивчення теоретичних та практичних аспектів здоров‘я людини, формування здорового способу життя в суспільстві є актуальним.
По мірі розвитку цивілізації і більш широкого розповсюдження захворювань медицина стала спеціалізуватися на лікуванні хвороб і все
менше уваги приділяти стану здоров‘я, його теоретичним та практичним
аспектам. Ще Гіппократ писав: “Яка діяльність людини, його звички,
умови життя, таке і її здоров‘я”. Античний вчений так сформував основні
правила здорового способу життя: помірність в їжі і статевому житті;
щоденні фізичні вправи та розумові навантаження, утримання від вживання алкоголю, наркотичних речовин, веселі щоденні танці. Здоров‘я
людини залежить від багатьох чинників, навіть сама людина впливає на
своє здоров‘я: своїми шкідливими звичками, порушенням санітарногігієнічних норм, неправильним харчуванням, відсутністю режиму праці,
відпочинку, тощо.
Здоров‘я — це безцінний подарунок природи, суттєвий показник
суспільного та економічного розвитку держави [3]. Щоб жити, працювати, досягти успіхів, людина повинна піклуватися про своє здоров‘я, захищати себе. Здоров‘я є основною умовою самореалізації, найважливішою складовою особистого інтересу сучасної людини. Природою закладені значні ресурси фізичного здоров‘я в кожному організмі, проте вони
зберігаються в оптимальному стані доти, поки ними розумно користуються, постійно тренуючи їх можливості.
Сучасні вчені відокремлюють чотири процеси, що визначають стан
здоров‘я, як індивіда так і населення в цілому: відтворення, формування,
споживання та відновлення здоров‘я [13]. Найважливішими показниками
здоров‘я населення в цілому є народжуваність, смертність, середня тривалість життя, інвалідність, захворюваність та ураженість певними хворобами (туберкульоз, серцево-судинні, інфекційні, онкологічні та інші
захворювання). Здоров‘я дітей — майбутнє держави. Тому важливість і
значення його збереження не можна недооцінювати. Адже близько 75%
хвороб у дорослому віці є наслідком умов та способу життя в дитинстві та
юнацтві [6]. Тому значної актуальності набула проблема здорового способу життя молоді. Всесвітня Організація Охорони Здоров‘я (ВООЗ) визначила 10 найбільш загрозливих для життя людини факторів у такій
послідовності: недостатнє (неповноцінне) харчування; секс без засобів
захисту; підвищення артеріального тиску; тютюнопаління; алкоголь;
питна вода, що не відповідає санітарним нормам; недостатній вміст заліза в крові; забруднення навколишнього середовища; ожиріння; надмірна
маса тіла [2, 10]. Ці фактори не тільки негативно впливають на здоров‘я,
а й спричинюють понад 40% усіх випадків смерті людей на планеті. Поширеними є також хвороби, викликані генетичними наслідками, забрудненням навколишнього середовища. Нині майже третина населення нашої країни проживає в несприятливих екологічних умовах, що призвело
до швидкого зростання рівня захворюваності, непродуктивної зміни генофонду, накопичення генетичного вантажу популяції — явищ,
пов‘язаних з погіршенням навколишнього середовища. При цьому відбуваються несподівані зміни спадкових ознак, так звані мутації [7]. При
цьому чинники можуть бути різні: фізичні (усі види існуючого випромінювання та ультрафіолетові промені), хімічні (пестициди, мінеральні
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добрива, деякі лікарські препарати, ртуть та її сполуки, фарбники, свинець, ароматизатори), біологічні (віруси). Зміни в спадковому матеріалі,
спричинені мутаціями, призводять до розвитку хромосомних хвороб (Дауна, Патау, Едводса, Крузона), негативно впливають на ріст і розвиток
людського організму. Забруднення навколишнього середовища поряд із
токсичними ефектами таїть у собі небезпеку генетичних змін. Особливо
негативно позначилась на стані здоров‘я населення нашої країни аварія
на Чорнобильській атомній станції.
Згідно з біомедичною моделлю здоров‘я — це відсутність біологічних аномалій, відхилень у фізіологічному розвитку людини, а хвороби
пояснюються патологічними процесами у функціонуванні тілесної структури [4].
На сьогодні така шкідлива звичка як тютюнопаління є причиною
багатьох тяжких захворювань, які призводять до передчасної смерті та
значною медико-соціальною проблемою. Ріст поширеності паління у світі
супроводжується збільшенням захворюваності на хронічне обструктивне
захворювання легень, виникненню серцево-судинних захворювань.
Встановлено, що хімічні компоненти тютюнового диму, а їх близько 4
тисяч, чинять шкідливий вплив на органи дихання, негативно діють на
хромосомний апарат ДНК, спричиняють мутагенні ушкодження [8, 9].
Поєднання паління зі стресовими ситуаціями, підвищенням артеріального
тиску збільшує ризик спазму коронарних судин, розриву атеросклеротичної бляшки. Тому вважається, що суттєве поліпшення здоров‘я істотно
залежить від змін у способі життя людини, підвищення особистої відповідальності людей за здоров‘я. У більшості праць зарубіжних і вітчизняних
науковців здоров‘я визначається не тільки як медико-біологічна, а й як
соціальна категорія. Здоров‘я як соціальну категорію у широкому розумінні характеризує відомий російський соціальний гігієніст медицини
Ю.И. Лисицин: “Людина живе у суспільстві, її здоров‘я залежить не тільки від її вроджених, успадкованих і закріплених рис, а передусім від
суспільних відносин і соціальних умов, які врешті-решт визначаються
характером суспільства” [5]. Проте здоров‘я є не тільки продуктом життєдіяльності суспільства, а й має зворотний вплив на суспільні процеси,
загальний стан суспільного організму. Від нього та його рівня залежать
економічні ресурси, фізичний, духовний і моральний потенціал суспільства, політичні процеси, що відбуваються у суспільстві. Сьогодні все більше науковців звертають увагу на становлення соціомедичної моделі здоров‘я на основі холістичних підходів з акцентом уваги на людині, як єдиному цілому, врахуванні її спадковості, фізичних, емоційних, мислительних та духовних особливостей, стилю та умов життя, як природних так і
соціокультурних. Саме в контексті холістичних підходів можна розглядати і широко відоме визначення здоров‘я у Статуті Конституції ВООЗ як
стану повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не
лише відсутності хвороб чи фізичних вад. Соціальний і психологічний
аспекти здоров‘я визначають гармонійний процес розвитку внутрішнього
світу людини і взаємовідносини з оточуючими, адаптацію у соціумі. Тому
доцільно розглядати єдиний соціально-психологічний аспект здоров‘я.
Соціальне здоров‘я нерозривно пов‘язане з духовним здоров‘ям особистості, її спрямованістю, ціннісними орієнтаціями, ставленням до життя.
Здоровий спосіб життя людини допомагає їй зрозуміти, у чому полягає
сенс життя, сприяє самореалізації особистості. Формування здорового
способу життя має бути основним напрямком соціальної політики у сфері
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охорони здоров‘я, універсальним засобом первинної профілактики, стрижнем всіх програм здоров‘я, містити заходи гігієнічного виховання, боротьби з чинниками ризику, активізації фізичної культури. За будь-якого
випадку 50% здоров‘я залежить від способу життя, тобто, в буквальному
розумінні знаходиться у руках людини [11].
Отже, здоров‘я не існує саме по собі, не дається на все життя, не є
постійним і незмінним. Про нього потрібно дбати, його необхідно берегти
та примножувати протягом усього свідомого життя.
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ЛІКУВАЛЬНА ДІЯ ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА
Тюжина К.О., Закалюжний В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Апітерапія є молодим напрямком сучасної медицини. Вона полягає
у використанні цілющих продуктів, що виробляються бджолами. Їх застосовують для оздоровлення організму людини.
Апітерапія використовує різні продукти бджільництва, такі, як: маточне молочко, прополіс, квітковий пилок та бджолину отруту.
За своєю медико-біологічної суті бджола являє собою одноразовий
шприц з унікальними ліками. За своїм лікувальним потенціалом вона не
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має аналогів. Бджолина отрута має позитивний вплив на здоров'я людини, підвищує імунітет. У продуктах бджільництва містяться практично всі
відомі вітаміни і велика кількість мінеральних речовин. Вони володіють
противірусними, антибактеріальними, імуностимулюючими, радіопротекторними, а також і антигіпоксичними властивостями [1, 4].
Апітерапія використовує укуси живих бджіл. Попередньо необхідно провести біологічну пробу, щоб дізнатися, чи переносить отруту організм пацієнта. Зазвичай лікувальний курс апітерапії триває 2-4 тижні. Під
час лікування в біоактивні точки тіла проводяться сеанси бджоловжалення. Лікар для кожного пацієнта повинен індивідуально підібрати оптимальну дозу отрути. Ця доза залежить від переліку захворювань людини.
Бджолина отрута — безбарвна густа рідина із запахом меду. Введення
бджолиної отрути в організм людини може здійснюватися за допомогою
укусу, втирання, електрофорезу, інгаляції і вживання всередину [5].
Основні показання для апітерапії: знижений імунітет, порушення
кровообігу, захворювання ендокринної та нервової систем, підвищений
або знижений артеріальний тиск, серцево-судинні і захворювання опорно-рухового апарату, стрес і депресія.
Продукти бджільництва унікальні за своєю біологічною цінністю.
Вони найбагатші щодо біологічно активних сполук з усіх відомих натуральних продуктів.
Одним з таких найцінніших продуктів є перга — це продукт переробки бджолами пилку. Останній, в свою чергу, збирається бджолами з
квіток рослин, заноситься у вулик і складається в комірки. Далі під дією
складних біохімічних процесів та безпосередньою участю бджіл пилок
законсервовується і утворюється перга, яка за своїми лікувальними властивостями та біохімічним складом є більш корисною, ніж пилок. Бджолиний хліб, так ще називають пергу, відіграє велику роль у житті бджіл.
Вона необхідна для розвитку нормальних фізіологічних процесів, є
незамінним джерелом амінокислот та вітамінів. Адже перга містить всі
незамінні амінокислоти, які необхідні і для організму людини, ліпіди,
багато вітамінів: А, Е, С, групи В. Перга багата на мінеральні речовини,
такі як калій, кальцій, фосфор, магній, та інші. Вона містить унікальний
комплекс білків, вуглеводів, жирів, мінеральних солей, ферментів, фітогормонів, природних антибіотиків. Усі вони збалансовані і органічно
зв’язані між собою, що пояснює її високу цілющу дію [2].
Прополіс — смолиста речовина зеленувато-бурого або коричневого кольору з приємним запахом бруньок тополі, меду, воску і ванілі.
Завдяки антибактеріальним, антибіотичним властивостям, ранозагоювальному ефекту, багатосторонній імунологічній та антисептичній дії
прополіс широко використовується в практиці. Крім цього, він ефективно
застосовується в якості допоміжного засобу при лікуванні ран, захворювань системи дихання, ротової порожнини, очей, в профілактиці і
лікуванні захворювань простати, при захворюваннях серцево-судинної
системи та легень. Він покращує зір, позитивно впливає на нервову систему, покращує пам'ять і загальний фізичний стан, допомагає при
опіках шкіри, екземі. Науково підтверджена ефективність вживання протягом місяця прополісу у людей старшого віку для покращення пам'яті.
Прополіс збуджує у клітинах синтез нуклеїнових кислот і тим самим протеїнів [3].
Бджолиний підмор підвищує імунітет. У хітиновому покриві бджіл
учені знайшли такі цінні хімічні речовини, як гепарин і гепароїди, які
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здатні пригнічувати запальні процеси, стабілізувати кров’яний тиск.
Пилок стимулює ріст і регенерацію пошкоджених тканин, наприклад, кровотворних. Тому його використовують при анеміях. Особливо
ефективну дію має суміш пилку з медом при різноманітних захворюваннях печінки. Пилок нормалізує і діяльність нервової та ендокринної систем. Активізує процес виділення інсуліну клітинами підшлункової залози,
у зв'язку з чим його застосовують при лікуванні цукрового діабету. Крім
того, пилок зміцнює капіляри, знижує вміст холестерину в крові, має
антисклеротичні властивості (тому його використовують, наприклад, при
лікуванні ішемічної хвороби серця), має жовчогінну, сечогінну, радіпротекторну, протипухлинну дію, затримує ріст мікроорганізмів кишківника і
регулює його функцію[2, 3].
Отже, апітерапія, яка використовує продукти бджільництва та самих бджіл, є ефективним засобом лікування багатьох недуг. Перевагою
цього засобу лікування є відсутність токсичного впливу на організм,
легкість отримання, загальна доступність, простота у використанні.
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SOME FEATURES OF THE OPTIC CANAL IN ADULTS.
V.K. Kandibey, O.P. Grebenchuk O.P., N. G. Lebedinets, A. V. Fedotchenko.
Department of Human Anatomy, Operative Surgery and Topographic Anatomy.

Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine.
Studying orbit we paid attention that axes of right and left optic canals cross upon the hypophyseal fossa and located near the lateral and inferior walls of the orbit. Moreover, that axes are projected on the petrosal part
of the temporal bone containing semicircular canals of the internal ear. It
suggest an idea that functional linkage of visual and vestibular analyzers
presented by J. Szentágothai (1942), probably, reflects in the structure of
bony formation of above-mentioned sensory organs. Investigation of the
optic canal anatomy and embryology were studied by a large number of
researchers [1,2,3,4,5,6]. Nonetheless, the optic canal geometry as the
topical issue of topometric and three-dimensional anatomy has not yet been
sufficiently investigated.
25 adult skulls were taken for study of the optic canal geometry.
Length and diameter of the optic canal have been measured by caliper,
protractor and ruler.
The optic canal is slightly oval-shaped and runs backwards, upwards
and medially. Its average length — 6,3 mm (from 5 mm to 7 mm), diameter
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— 4,8 mm (from 3 mm to 7 mm), angle between medial wall of the orbit
and optic canal axis — 40°, angle between lateral wall of the orbit and optic
canal axis — 5°, angle between right and left optic canals — 80°. The optic
canal axis is located upon the longitudinal axis of the petrosal part of the
temporal bone. Angle between projections of their contralateral axes on the
Frankfurt horizontal plane (FHP) is 5°, angle between ipsilateral axes projections on FHP — 95°.
Thus, geometry of right and left orbit is slightly asymmetric.
In the future we will study optic canal angle relating to superior and
inferior walls of the orbit, sex peculiarities of its geometry by dolichocrany,
mesocrany and brachycrany with various anthropological forms of the orbit
inlet (cameconchia, mesoconchia, hypsiconchia).
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АЛГОРИТМ ДІЙ ІЗ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ТА ДОЛІКАРСЬКОЇ
ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ У ЕКСТРЕНИХ ТА НЕВІДКЛАДНИХ
СТАНАХ
Цина А.Ю.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Сьогодні актуальними є питання: як правильно діяти в екстремальній ситуації, як правильно себе у ній поводити, кого викликати на
допомогу та яким повинен бути час з моменту виклику до прибуття екстреної медичної допомоги. Згідно Закону України «Про екстрену медичну
допомогу» час прибуття екстреної медичної допомоги в міських умовах
складає до 10 хвилин, а в населених пунктах заміської території цей час
складає до 20 хвилин [1]. Час прибуття невідкладної медичної допомоги
повинен бути в межах 40-50 хвилин. При неприбутті екстреної медичної
допомоги внаслідок метеорологічних умов, епідеміологічних обставин,
стану доріг зазначений вище час може бути збільшений, але не більше як
на 10 хвилин.
Якщо екстрена медична допомога запізнилася і це мало важкі нас158

лідки для потерпілого, то це тягне за собою кримінальну відповідальність. Всі машини екстреної медичної допомоги оснащені пристроями
фіксації часу прийняття виклику та часу прибуття на місце для надання
допомоги. На бригади лікарів, які прийняли виклик, але не прибули
своєчасно накладаються дисциплінарні та матеріальні стягнення.
Можливість прибуття екстреної медичної допомоги в зазначені терміни стала сьогодні реальною внаслідок прийняття виклику тією бригадою, яка знаходиться найближче до потерпілого. І якщо машина медичної допомоги не транспортує після виклику потерпілого до медичного
закладу, то вона не провертається на свою підстанцію, а залишається
десь на території району останнього виклику до прийняття наступного
виклику. У світовій практиці час прибуття екстреної медичної допомоги
не перевищує 6 хвилин.
У наступних випадках екстрена медична допомога не повинна
приїзджати:
1. При необхідності перевезення потерпілого з однієї лікарні до
іншої. Однак, за необхідності підтримання його стану за допомогою систем життєзабезпечення, за рішенням лікувального
закладу, де знаходиться потерпілий, може бути використаний
транспорт екстреної медичної допомоги.
2. При необхідності проведення планових лікарських заходів (наприклад, ін’єкції, перев’язки, крапельниці). Для цього слід викликати медичну сестру, сімейного лікаря з поліклініки за місцем проживання.
3. До хворих, які мають хронічні хвороби і знаходяться під контролем сімейних лікарів. При загостреннях хронічних хвороб
викликається сімейний лікар або той фахівець, на обліку в якого стоїть хвора людина (наприклад, невропатолог, гастроентеролог та ін.).
4. Для надання стоматологічних послуг, за винятком невідкладної
стоматології, коли існує реальна загроза життю людини.
5. Для видалення кліщів, видачі лікарняних листів, виписування
рецептів, для оформлення медичних довідок, судово-медичних
висновків і т. ін.
При виникненні екстреної ситуації у частини людей виникає стан
розгубленості. Людині, яка приймає рішення надати допомогу потерпілому необхідно оглянути довкілля для того щоб переконатися, чи не буде
щось загрожувати їй самій у ситуації, що склалася. Якщо є найменша
підозра, що той хто допомагатиме може стати наступним потерпілим, то
наближатися до зони потенційної небезпеки, де знаходиться людина, яка
вже потерпіла не слід.
Йти чи не йти в зону небезпеки для надання допомоги потерпілим
є моральним правом вибору самої людини, яка при цьому зобов’язана
викликати службу екстреної допомоги. Перш ніж підійти до потерпілого
необхідно чітко усвідомлювати, що надавати йому допомогу необхідно у
тому місці і лише в тому положенні, в якому він знаходиться. Змінювати
положення потерпілого небезпечно внаслідок неможливості лише за
зовнішніми ознаками травмування дізнатися, які ушкодження є в середині організму потерпілої людини. Тому, не можна після виявлення одразу
ж пересувати потерпілого з того положення, в якому він знаходиться,
аби не нашкодити йому більше.
Також рятувальникам необхідно звертати увагу на людей, які зна159

ходяться поруч і можуть бути небезпечними внаслідок того, що вони
були свідками небезпечних подій. Це ті особи, які фізично не потерпіли,
але в них проявляється психічна реакція на те, що сталося у вигляді
неадекватних гучних викриків, нападу на оточуючих і рятувальників,
прагнення кудись бігти. Таку неадекватну поведінку необхідно призупинити, оскільки людина в такому стані може і сама постраждати, і може
зашкодити як вже потерпілим особам, так і рятувальникам і тим, хто
знаходиться поруч.
Далі необхідно перевірити адекватність потерпілого, спитавши у
нього ім’я. Якщо це знайома вам людина, то її подив на таке запитання і
буде ознакою її адекватності. Можна також задати однакове за змістом
запитання, але у вигляді різних формулювань. За однозначністю відповідей, які дає на ці запитання потерпілий можливо також судити про його
адекватність.
На неоднозначну усвідомленість потерпілим того, що з ним відбувається та про небезпеку його реакцій як для нього самого, так і для тих
хто знаходиться поруч, необхідно обов’язково вказати оператору під час
виклику служби екстреної чи невідкладної медичної допомоги. У такому
випадку служба медичної допомоги зробить корекцію своїх дій, відповідно до стану потерпілого.
Такі передбачувані дії розкривають механізм того як слід поводитися оточуючим і працівникам служби екстреної медичної допомоги в
ситуаціях, визначених діючим Законом України «Про екстрену медичну
допомогу».
Якщо потерпілий знаходиться у непритомному стані, то проводяться дії за алгоритмом АВС: перевірка відкритості верхніх дихальних шляхів, далі — виявлення ознак дихання людини і останнє — це виявлення
серцебиття.
Якщо зазначені ознаки відсутні, то слід здійснити перевірку на
ознаки у потерпілого стану клінічної смерті: якщо зіниця ока після підняття віка не реагує на світло. Можна говорити про три ознаки клінічної
смерті: відсутність дихання і серцебиття та реакції зіниці ока на світло.
І тоді єдине, що необхідно здійснити, це розпочати реанімування
потерпілого. Це може бути серцево-легенева реанімація або здійснення
дефібриляції серцевих м’язів. Сучасні дефібрилятори є автоматизованими
засобами і з ними може працювати будь-яка людина, яка пройшла мінімальні курси навчання з надання долікарської допомоги. При зупинці
серця дефібриляція є найефективнішим методом. Навіть серцево-м’язова
реанімація є не такою ефективною при проблемах потерпілого із серцем.
В разі природної смерті людини слід викликати невідкладну медичну
допомогу, яка вже сама викличе поліцію.
За результатами дослідження проблеми алгоритм дій із надання
медичної та долікарської допомоги потерпілим у екстрених та невідкладних станах можна зробити висновок про те, що обов’язком кожного, хто
виявить людину у невідкладному стані є вжиття заходів щодо забезпечення потерпілого екстреною медичною допомогою. Долікарську допомогу потерпілим зобов’язані надавати особи, які не мають медичної освіти,
але за своїми службовими обов’язками повинні володіти навичками з
рятування і збереження життя людини. Решта громадян мають лише
право (не зобов’язані) надавати долікарську допомогу потерпілим.
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SOME ASPECTS OF THE ORBIT SIZES IN ADULTS.
O. P. Grebenchuk, V. K. Kandibey, N. G. Lebedinets, A. V. Fedotchenko.
Department of Human Anatomy, Operative Surgery and Topographic Anatomy.

Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine.
The orbit is compared with irregular tetrahedral pyramid. In the literature there are data concerning anthropological forms of the orbit, vertical
and transversal sizes of the orbit inlet foramen [1,2,3,4]. Nevertheless, we
have insufficient information about longitudinal sizes of orbital walls, depth
of the orbit and dimensional position of inlet orbital foramen edges. Moreover, there are contradictions upon some data about orbit sizes measurements [5]. Comparative anatomical study using in medical craniology allows
to detail an individual variety of orbit morphology with regard to structural
typology of the skull and interpret the results of different medical tests more
accurately.
50 orbits of 25 adult skulls have been studied using caliper, protractor, ruler. The following data were obtained: average transversal size of skull
— 140 mm, average longitudinal size of skull — 175 mm, cranial index —
80,3 (brachycrania); average height of orbital inlet — 33,5 mm, width of
orbital inlet — 40,4 mm; index of «ideal orbit» — 82, 9° (mesoconchia);
average length of superior orbital wall (from the middle of supraorbital rim
to the apex orbitae) — 48,1 mm; average length of inferior orbital wall —
47,4 mm, average length of medial orbital wall — 44,3 mm, average length
of lateral orbital wall — 47,1 mm. Medial walls were parallel. Angle between
lateral walls — 90°; angle between inlet orbital planes — 138°;angle between frontal plane and inlet orbital plane — 21°; angle between horizontal
plane and supraorbital rim — 8°; angle between horizontal plane and infraorbital rim — 9°. Geometry of right and left orbit is slightly asymmetric.
Frontal contour of the orbit within eyeball location seems ellipse. For this
reason, «the ideal orbit» may be compared with irregular cone rather than
with pyramid. Conical shape provides more compact arrangement for the
eyeball, extrinsic muscles of the eyeball and lacrimal gland.
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ДОТРИМАННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ВИМОГ ДО МІСЦЬ
МАСОВОГО ВІДПОЧИНКУ ЛЮДЕЙ БІЛЯ Р.ВОРСКЛА В
МІКРОРАЙОНІ «ДУБЛЯНЩИНА» (М.ПОЛТАВА)
Дерев’янко Т.В., Христіч О.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Здоров’я — найцінніша власність кожної людини. Саме веснянолітній період, тепла пора року є доброю нагодою для його зміцнення.
Нажаль, природне середовище може не тільки оздоровлювати, але і завдавати здоров’ю людини шкоди. Але цьому можна запобігти, якщо бути
обізнаним щодо ризиків та вдатися до профілактики, не бути правопорушником і дотримуватися основних правил поводження в довкіллі.
Саме масовий відпочинок населення спостерігається біля водних
об’єктів, до яких відносять земельні ділянки з прилеглим водним простором, призначені для організованого відпочинку населення на прибережних захисних смугах водних об’єктів або на островах, та водні об’єкти на
яких розташовані засоби розваг і атракціони, а також місця для заняття
водними видами спорту та місця любительського та спортивного рибальства у зимовий період [2].
Під час вибору місця розташування території пляжу необхідно
враховувати наступне: розміщення об’єкту з урахуванням затвердженої
містобудівної документації тільки у відведених місцях, узгоджених установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби згідно
з санітарним законодавством, можливість забезпечення централізованого
водопостачання й каналізування об’єкта відповідно до вимог, дотримуватися відстані пляжної ділянки щодо місць скидання промислових і побутових стічних вод, враховувати можливість виникнення несприятливих і
небезпечних геологічних процесів та інше. Умови розміщення місць масового відпочинку людей повинні відповідати встановленим державним
вимогам [1, 2].
У 2016 році нами було проведено дослідження щодо дотримання
місцевими органами виконавчої влади та громадянами встановлених
нормативів до місць масового відпочинку та пляжів вздовж р. Ворскла в
межах мікрорайону «Дублянщина» міста Полтава.
По-перше, пляжі необхідно облаштувати громадськими вбиральнями, туалетами та обладнанням для збирання і зберігання побутових
відходів. Часто відмічається порушення санітарно-гігієнічних вимог до
туалетної зони, очисти сміттєбаків, створення сміттєкладовищ на досліджуваній території. Самі ж відпочивальники часто залишають значну
кількість пластику, скла, папірців, недоїдків після пікніків та інше. Таке
середовище є сприятливим для локалізації та поширення різних збудників інфекційних хвороб, гельмінтів тощо.
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На території пляжу відсутні гідротехнічні споруди (питні фонтанчики) з підведенням питної води із системи централізованого водопостачання, що є також необхідною умовою до влаштування пляжних зон
відпочинку.
Крім того, у межах пляжної та прилеглої до пляжу зон, на підвищених ділянках треба встановлювати рятувальні станції і медпункти, або
організовувати сезонні відомчі рятувальні пости, постійне чергування
рятувальників. На жаль, дана вимога не дотримується у місцях масового
відпочинку вздовж берегової лінії р. Ворскла в межах мікрорайону «Дублянщина».
Відмічено порушення ще одного правила до облаштування пляжної системи, зокрема відсутність стендів із матеріалами щодо попередження нещасних випадків на воді, інформаційних плакатів, порад відпочиваючим про правила купання та прийняття сонячних ванн, прийоми
саморятування, надання першої медичної допомоги потерпілим, номери
телефонів та адреси аварійно-рятувальної служби, медичного закладу,
міліції тощо.
Одним із найпоширеніших правопорушних заходів є миття транспортних засобів, купання домашніх тварин, прання килимків. Це, в свою
чергу, призводить до потрапляння до річки хімічних речовин, патогенних
мікроорганізмів, яєць гельмінтів, які забруднюють воду та є небезпечними для здоров’я відпочиваючих (розвиток кишкових інфекцій, шкірних
хвороб, алергії та ін.).
Крім того, на території водоохоронної зеленої зони річки спостерігається ще одне негативне явище. Це, масове проведення не санкціонованих і не контрольованих рубок дерев як відпочивальниками, так і місцевими жителями. А також, відмічено пошкодження берегової лінії в
наслідок видобування піску.
У зонах масового відпочинку спостерігається девіантна поведінка
відпочивальників — розпивання спиртних напоїв на території пляжу,
паління, що негативно впливає на здоров’я не лише даної людини, а й
оточуючих, призводить до забруднення піску недопалками, закрутками,
склом. Санітарне очищення пляжів, яке необхідно виконувати згідно з
санітарними нормами і правилами [1, 2], досить рідко, або взагалі до
кінця купального сезону не проводиться. Тому, доцільно у зонах масового відпочинку встановлювати таблички із відповідними заборонними
надписами.
З’ясовано, що на досліджуваній території щорічно проводиться розчистка фарватеру Ворскли на глибині 6 метрів та прибережної зони
пляжу з метою покращення якості відпочинку. З метою забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення [1], санепідслужбою
області організовується та проводиться соціально-гігієнічний моніторинг
за станом води поверхневих водоймищ у місцях купання.
Таким чином, на досліджувані території виявлено чимало правопорушень з боку як влади так і відпочиваючих, які, з часом, негативно
можуть вплинути на стан водної екосистеми та здоров’я населення в
цілому.
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Тютюнопалíння (або просто паління) — набута шкідлива звичка
вдихання диму тліючого висушеного листя тютюну. За систематичного
вживання нікотину виникає стан фізичної і психологічної залежності.
Тютюнова залежність, яка на сьогодні визнана окремою нозологічною
формою і представлена в МКХ-10 як психічний і поведінковий розлад,
спричинений вживанням тютюну, становить серйозну медико-соціальну
проблему у багатьох країнах світу, будучи однією з головних причин
смертності та інвалідності населення, яким можна запобігти. За даними
Всесвітньої організації охорони здоров’я, у XX ст. тютюнопаління стало
причиною передчасної смерті 100 млн людей і у XXI ст. їх кількість зросте до 1 млрд (World Health Organization, 2008) [1].
За даними звіту Держстату України кількість курців серед населення України становила у 2015 році 6,2 млн осіб. Поширеність куріння
серед населення України віком 12 років і старше у 2015 році становила
18,4%, на 2,5 відсоткових пункти менше, ніж в 2014 році. Загалом за сім
років (2008-2015) поширеність куріння скоротилася з 25,6% до 18,4%,
тобто на 7,2 відсоткових пункти. Якщо в попередні роки вищі темпи скорочення куріння спостерігалися серед молоді віком 18-29 років, то у
2015 році темпи скорочення куріння були вищими серед осіб старшого
віку. На жаль, вперше за останні роки зросла поширеність куріння серед
підлітків 14-17 років: в 2015 році вона становила 2,9%, хоча в 20122014 роках вона коливалася на рівні 2% (а в попередні роки поширеність куріння серед підлітків зменшувалася від найвищого рівня 10% в
2000 році) [2].
До складу тютюнового диму, крім нікотину входять кілька тисяч
токсичних і канцерогенних речовин: поліциклічні ароматичні вуглеводні,
ароматичні аміни, летючі нітрозосполуки, тютюноспецифічні нітрозоаміни, вінілхлорид, бензол, альдегіди (формальдегід), феноли, хром, кадмій,
полоній-210, вільні радикали тощо. І справа зовсім не в нікотині, який
порівняно з наведеними сполуками не становить великої загрози. Більшість канцерогенних і мутагенних речовин містяться у твердій фазі тютюнового диму — смолі. Ізольовано кожен із цих токсинів не може бути
достатньо потужним, аби завдати значної шкоди організму, але, вдихаючи щодня весь цей набір, людина стає реальною мішенню. Найбільша ж
загроза від тютюнопаління приховується в самому процесі горіння [3,4].
Нікотин, продукти спалювання тютюну і паперової обгортки цигарок викликають небезпечні розлади серцево-судинної системи внаслідок
дії пресорних катехоламінів (звуження судин, відкладання в них холестерину, дрібні вогнищеві некрози стінки судин, втрату ними еластичності,
атеро- і артеріосклероз, облітеруючий ендартеріїт, артеріальну гіпертензію, стенокардію, аритмію), запалення слизової оболонки дихальних
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шляхів: трахеїт, бронхіт, тютюнову амбліопію, рак легень (мутагенна дія
канцерогенних смол), статеву імпотенцію, передчасне старіння шкіри. У
вагітної жінки, яка палить або є пасивним курцем, навколоплідні води
мутніють через накопичення тютюнових токсинів, які мають запах тютюнового диму, а в немовляти спостерігається синюшність, асфіксія.
Тютюнопаління в наш час становить одну з найсерйозніших медико-соціальних проблем. Складність її вирішення — у невідповідності стандартного відношення до паління в суспільстві і його дійсним значенням
у руйнуванні здоров'я людей. Проведені дослідження показали, що смертельна доза нікотину становить 80-120 мг. З кожної цигарки організм
отримує 1/24 частину смертельної дози нікотину.
Чому ж, маючи інформацію про такий шкідливий вплив тютюну на
організм людини, щораз більше людей стають узалежненими від тютюну?
Деякі з них кидають палити і знов повертаються. Відповідь полягає в
тому, що всі тютюнові вироби містять нікотин — речовину, яка викликає
залежність.
Нікотин — агоніст Н-холінорецепторів подібно ацетилхоліну. 25%
нікотину, що потрапив до організму при палінні, вже через 15 хвилин
досягає мозку. Це дорівнює швидкості в/в уведеного наркотику. Нікотин
діє на дофамінові структури мозку, внаслідок закріплюється сприйняття
позитивного ефекту і формується бажання цей ефект повторювати. Нікотин підвищує концентрацію адреналіну, норадреналіну, АКТГ, кортизолу.
Нікотинова залежність за своєю інтенсивністю перевищує алкогольну та
наркотичну (залежні курять щоденно і багаторазово протягом добу).
Нікотинова залежність має три стадії:
- перша стадія — епізодичне паління не більше 5 сигарет на день,
що викликає незначні зміни у діяльності нервової системи;
- друга стадія — постійне паління від 5 до 15 сигарет на день, при
цьому виникає незначна фізична залежність та при припиненні паління
розвивається стан, важкий як фізично так і психічно, його знімає паління
чергової сигарети;
- третя стадія — постійне викурювання від однієї до півтори пачки
на день, виробляється звичка палити натщесерце, відразу після їжі або
серед ночі, звикання дуже сильне. Припинення паління викликає тяжкий
стан, виражені зміни у нервовій системі і внутрішніх органах, токсичне
руйнування організму.
Хоча боротьба з курінням на державному рівні у багатьох країнах
призвела до зменшення курців, але кількість курців серед молоді та серед жінок продовжує збільшуватись. Разом з цим підвищується ризик
виникнення хвороби не тільки у самих курців, але й в майбутнього покоління. Тютюнова статистика України.
Сумна статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я:
- смертність у курців на 30-80% вища, ніж серед тих, які не палять. Вона зростає із збільшенням кількості випалених цигарок;
- смертність вища серед тих людей, які почали палити у ранньому
віці (в світі щороку вмирає 2-2,5 млн. курців);
- серед хворих на рак легень — 95% курців (смертність від раку
легень у курців на 20% вища);
- із 100 хворих на туберкульоз — курці становлять 95%;
- у курців частіше виникають: стенокардія (у 13 разів); інфаркт
міокарда (в 12 разів); рак нирок (у 5 разів); глаукома (у 3 рази);
- кожний сьомий курець потерпає від звуження кровоносних су165

дин, наслідком чого є ампутація ніг;
- 98% алкоголіків є курцями. Нікотин у сполуці з алкоголем взаємно підсилюють негативну дію на організм;
- тютюнопаління у будь-якому віці негативно впливає на статеву
функцію. Доведено, що отруєння нікотином у юнацькому віці може призвести до безпліддя.
За новим Законом України № 4844, з 16 грудня 2012 р. заборонено куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів у
приміщеннях закладів ресторанного господарства; у приміщеннях та на
території навчальних закладів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих
споруд та закладів фізичної культури і спорту, закладів охорони здоров’я, у приміщеннях об‘єктів культурного призначення та органів державної влади і місцевого самоврядування, інших державних установ; на
стаціонарно обладнаних зупинках транспортних засобів. Відводити місця
для куріння в цих місцях заборонено.
За даними ВООЗ, від викликаних пасивним курінням хвороб, у
світі щорічно помирає 600 тисяч некурців, які вимушені дихати тютюновим димом. Щороку від тютюнового диму помирає понад 100 тис.
українців, з них більш як 10 % — пасивні курці. Адже тютюновий дим, за
даними ВООЗ, містить більше 4000 хімічних речовин, не менш 250 з яких
є шкідливими, а більше 50 з них канцерогенні (ацетон, аміак, кадмій,
миш’як та ін.). Пасивне куріння є причиною бронхітів, пневмонії, приступів астми, інфекцій середнього вуха, синдрому раптової смерті немовлят, серцево-судинних та неврологічних ускладнень тощо. Доведено, що
люди, які живуть або працюють спільно з курцями, також становлять
групу ризику щодо розвитку онкологічних захворювань бронхолегеневої
системи. У цих людей підвищені шанси захворіти на рак майже на 25%.
Результати досліджень Американського протиракового суспільства
(American Cancer Society, 2014) доводять важливу роль віку початку
тютюнопаління щодо ризику розвитку раку легені. Найвищий ризик відзначено у чоловіків, які почали палити у віці 15–25 років [5].
Американським протираковим суспільством відзначаються такі
ефекти відмови від куріння:
- протягом 12 годин рівень чадного газу в крові знижується до норми;
- через 0,5-3 місяців поліпшується кровообіг і зростають функціональні показники дихальної системи;
- через 1-9 місяців зменшується кашель і утруднення дихання,
відновлюється функція миготливого епітелію та знижується вразливість
до бронхо-легеневої інфекцій;
- через 1 рік ризик ішемічної хвороби серця скорочується в 2 рази;
- вже через 2 роки відмови ймовірність інсульту може знизитися
до звичайного рівня — такого ж, як у ніколи не палили;
- через 5 років удвічі знижуються ризики розвитку раку ротової
порожнини, горла, стравоходу і сечового міхура. У жінок, що кинули
курити загроза раку шийки матки знижується до рівня ніколи не палили;
- після 10 років удвічі (порівняно із продовжують палити) знижується ризик смерті від раку легень, а також падає ймовірність раку гортані та підшлункової залози;
- через 15 років ризик ішемічної хвороби серця повертається до
того ж рівня, як у ніколи не палили.
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Таким чином, куріння наносить велику шкоду всім, але особливо
молодому поколінню, організм яких знаходиться в процесі статевого
дозрівання, тому куріння може негативно вплинути на їх потомство. Куріння є не лише особистою проблемою кожної людини окремо, але й
гострою соціальною проблемою, з якою пов'язане майбутнє всього людства.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ЗОРУ В УЧНІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Шеремет І.В.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Школа є місцем активної діяльності дитини в найбільш інтенсивному періоді її розвитку. Напруженість і тривалість навчально-виховного
процесу, знижена рухова активність учнів під час уроків, часта невідповідність форм і методів навчання індивідуальним особливостям розвитку
дітей створюють реальні передумови для виникнення і прогресування
захворювань у школярів.
Пріоритетність проблеми здоров’я дітей зумовлена різким погіршенням стану їхнього фізичного, психічного, розумового розвитку і працездатності. [1]. Несприятлива динаміка здоров’я дітей і підлітків за період їх шкільного навчання, потребують розробки і впровадження нових
форм превентивної роботи, оздоровлення і профілактики в умовах школи.
Відома теза «Здорове освітнє середовище — здорові діти» сьогодні, на жаль, є лише метою, до якої слід прагнути. Негативна динаміка в
стані здоров’я за час навчання у школі та висока захворюваність школярів свідчить про необхідність перебудови роботи школи.
У сучасних умовах найбільш доцільним є раннє виявлення відхилень та захворювань, а також оздоровлення дітей в умовах самих загальноосвітніх установ. Особливу увагу слід приділяти учням початкових
класів, оскільки молодший шкільний вік є дуже важливим періодом для
розвитку дитячого організму взагалі та органу зору зокрема.
Мета дослідження: визначити зміст і технологію профілактики
порушень зору у молодших школярів, обґрунтувати важливість прове167

дення профілактичного впливу з боку педагогів (вчителів початкових
класів та основ здоров’я) батьків та медичних працівників.
Однією з найактуальніших проблем у здоров’ї учнів початкових
класів є короткозорість (міопія). Це — найбільш частий дефект зору:
число короткозорих дітей шкільного віку щороку збільшується у всьому
світі. Можна стверджувати, що у даний час проблема боротьби з короткозорістю переростає з суто медичної в медико-соціальну і соціальнопедагогічну.
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. Тому в даний час зростає інтерес і потреба до використання
немедичних методів профілактики, оздоровлення та поліпшення зору,
особливо в учнів початкової школи.
Один із шляхів профілактики міопії — створення оптимальних гігієнічних умов для зорової роботи і обмеження надмірного зорової навантаження. [3] Деякі автори пропонують диференційоване навчання школярів із підвищеним ризиком виникнення міопії, сенс якого полягає у
зменшенні обсягу інформації, що надходить через зоровий аналізатор, у
більш широкому застосуванні методів усного навчання, більш активного
фізичному вихованні дітей.
Акомодація ока, тобто здібність до чіткого бачення об’єктів, віддалених від нього на різні відстані, є найважливішою характеристикою
зорового аналізатора. У багатьох випадках причиною порушень зору є
недостатня здатність м’язів ока скорочуватись, регулювати кривизну
кришталика, що забезпечує процес акомодації. Тому ці м’язи необхідно
тренувати.
Тренування очних м’язів в режимі навчального дня молодших
школярів бажано проводити в середині уроку з метою зняття зорової
втоми, зміцнення навколоочних та акомодаційних м’язів. В той же час,
дані фізичні вправи краще проводити не окремим комплексом, а з врахуванням змісту уроку. Це обумовлюється віковими психологічними та фізіологічними особливостями учнів початкової школи: значною збудливістю
ЦНС, недостатньою стійкістю довільної уваги та швидким її переключенням з подальшим тривалим впрацюванням та зосередженням.
Ефективним методом профілактики порушень зору в учнів початкових класів є здоров’язбережувальна технологія В. Ф. Базарного. Доктор медичних наук, лікар-офтальмолог та педагог-новатор Володимир
Базарний вже більше чверті століття шукає способи, як захистити організм дитини від несприятливого впливу сучасної школи. Він вважає, що
головний недолік сьогоднішнього освіти в тому, що діти мало рухаються.
Всі шкільні роки вони більшу частину дня сидять, хоча в цьому віці рух
необхідний їм як повітря, це їх фізіологічна потреба, від нестачі руху
вони погано розвиваються. Саме тому вже під час навчання в молодших
класах у дітей катастрофічно погіршується гострота зору і порушується
постава.
Відмінною особливістю профілактичної методики Базарного В.Ф.
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є:

1) використання схем зорових траєкторій для вправ на зорову координацію. Вправи проводяться у поєднанні з рухами очима, головою і
тулубом і базуються на зорово-пошукових стимулах.
2) заняття проводяться в режимі зміни динамічного положення.
Частину заняття діти проводять стоячи: вони можуть слухати, розглядати
віддалені предмети. Частину заняття діти проводять сидячи.
На основі даної здоров’язбережувальної технології Ніценко Т.Л.
розробила дидактичну гру, що має назву «Розшукуються». [2] Автор
рекомендує використовувати її на заняттях з старшою групою дошкільнят. Але, на нашу думку, більш ускладнений варіант цієї дидактичної гри
є чудовим методичним прийомом для закріплення знань учнів на уроках
«Основи здоров’я» у початковій школі. Особливо доцільним є використання цієї гри, якщо навчальні заняття проводяться у тренінговій формі.
Метою даної гри є розвиток м’язів ока, зорової пам’яті, уваги та
спостережливості. [2] Для проведення гри необхідно об’єднати учнів у 45 підгруп (в залежності від кількості учнів, бажано, щоб у кожній підгрупі
було не більше 6 дітей). У різних місцях класу розташовуються плакати,
на яких наклеєні різнокольорові геометричні фігури, фото з людьми різних професій або інші зображення, в залежності від тематики уроку.
Учням пропонується уявити себе у ролі слідчих та якнайшвидше знайти
на плакаті певне зображення. Команди за кожне виконане завдання
отримають бали, які підраховуються у кінці гри.
Цікавим також є профілактичний підхід, спрямований на реорганізацію класичної побудови уроку. Основним принципом цього є розширення рухової активності учнів на академічному уроці за рахунок дидактичних прийомів моделювання пізнавальної діяльності з використанням
вправ з сигнальними мітками; вправ з допомогою опорних зороворухових траєкторій, сюжетно-образного екологічного панно; прийоми
роботи в режимі мінливих зорових горизонтів; зміни робочих поз та ін.
Побудова навчального процесу з використанням даних технологій
дозволяє збільшити щільність рухової активності на академічному уроці
до 80-85% і тим самим не лише впроваджувати профілактику захворювань зору та порушень постави, а й задовольнити природні потреби дитини в рухах, підвищити увагу, працездатність і мотивацію до навчання.
Цілеспрямовані та дозовані фізичні вправи є могутнім засобом корекції
недоліків у фізичному й функціональному розвитку дітей, а також профілактиці порушень зору.
Не дивлячись на наявність різноманітних методик збереження і
поліпшення зору, спостерігається відсутність профілактичних заходів в
режимі навчального дня школярів, де зорове навантаження особливо
велике. Здійснене педагогічне спостереження за навчальним процесом
молодших школярів не виявило наявності заходів для профілактики порушення зору.
Для з’ясування рівня валеологічних знань вчителів та батьків з
профілактики порушень зору було проведено анкетування. За результатами дослідження, лише 53% вчителів стверджують, що мають достатній
рівень знань з питань профілактики порушень зору. При чому, ми вважаємо цей показник дещо завищеним, адже у питанні про методи та форми
профілактичної роботи щодо порушень зору, респонденти відзначили
тільки проведення фізкультхвилинок та гімнастики для очей на уроках.
Тому необхідно приділяти більшу увагу методичній освіті вчителів, особ169

ливо, у початкових класів, збільшувати рівень їх знань з питань профілактики порушень зору у молодших школярів.
Крім того, необхідно активізувати взаємодію медичних працівників, вчителів загальноосвітнього навчального закладу і сім’ї з формування основ профілактики порушень зору. Адже, як писав В.О. Сухомлинський, «турбота про здоров’я неможлива без постійного зв’язку з сім’єю». З
цим також погоджуються опитані 91% вчителів та 89% батьків дітей
молодшого шкільного віку. Така кількість респондентів погодилася з
необхідністю співпраці школи, сімї та лікарів з метою профілактики порушень зору. Враховуючи отримані результати, на нашу думку є необхідним збільшення кількості навчальних лекцій, семінарів, батьківських
зборів, тренінгів, з питань профілактики порушень зору для батьків та
педагогів.
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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ
ТА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Шушпанов Д.Г.
Тернопільський національний економічний університет

Стан здоров’я населення України осанні десятиріччя залишається
незадовільним. Більшість сучасних показників смертності, захворюваності та інвалідності є вищими за ті, які були у країні у 1991 році та суттєво
вищими за аналогічні показники країн Європи. Разом з цим, адекватної
комплексної стратегії покращення здоров’я населення країни, яка б змогла акумулювати кращий зарубіжний досвід та специфіку сучасного українського соціуму, не має. Більшість змін, які відбувались за останні роки
в системі охорони здоров’я мали фрагментарний характер, стосувались
суто медичної галузі і не давали бажаного ефекту. Цілком очевидно, що
покращити стан здоров’я населення за один чи кілька років не можливо.
Це тривалий процес, а тому заходи державної політики щодо охорони
здоров’я мають бути науково обґрунтованими та превентивними. Важливе також розуміння того, що базовою умовою покращення здоров’я населення є поліпшення його детермінант, насамперед соціальноекономічних.
Перспективним напрямком є дослідження впливу на здоров’я соціально-економічних детермінант (СЕД), основними з яких є дохід, зайня170

тість та умови праці, освіта, соціальний капітал, місце проживання, доступність медичних товарів та ін., через призму теорії життєвого шляху.
Остання розглядає здоров'я як комплексний континуум, а не як відключені і не пов'язаних між собою етапів. Прихильники теорії стверджують,
про те що існує складна взаємодія соціальних, економічних і екологічних
чинників, доповнених біологічними, поведінковими та психосоціальними
чинниками, які допомагають визначити стан здоров'я по ходу життя людини [1; 2]. З цієї точки зору, кожен етап життя впливає на наступний
етап; соціальні, економічні та фізичні детермінанти визначають здоров’я
протягом всього життєвого циклу. Дослідження життєвого шляху є спробою зрозуміти, яким чином такі тимчасові процеси протягом усього життя
однієї когорти пов'язані з попередніми і наступними когортами та проявляються в тенденціях захворювань, які спостерігаються з плином часу на
рівні населення.
Наслідки для здоров'я у дорослому житті часто пов'язані з конкретними умовами фізичного (забруднення повітря) чи психологічного (сімейний конфлікт) середовища або інших механізмів таких, як харчування, фізична активність, інфекції або стрес у дитячому та підлітковому
віці. Тому детермінанти раннього періоду життя розглядаються як початковий етап на шляху до здоров'я (нездоров’я) дорослих, але з непрямим
ефектом через соціальні траєкторії, такі як обмеження можливостей для
отримання медичної допомоги чи освіти. Таким чином ранній період життя значною мірою визначає СЕД у подальшому житті, таким чином впливаючи на стан здоров'я людини в майбутньому.
Дослідженню того, як випливають СЕД раннього періоду життя на
здоров’я населення та СЕД у майбутньому, було присвячене авторське
соціологічне обстеження, проведене наприкінці 2015 року (Всього опитано 1200 респондентів з усіх регіонів України (за винятком тимчасово
окупованої АР Крим). Анкета містила 40 запитань щодо оцінки стану
здоров’я та СЕД, що його визначають. Вибіркова сукупність — випадкова, стратифікована за статево-віковими групами (від 18 років і старші),
типом населеного пункту (місто / селище міського типу / село) та областями). Його результати залічили стійкий зв’язок між соціальноекономічними умовами раннього періоду життя респондентів та відсутністю (наявністю) у них хронічного захворювання (табл.). Зокрема найбільш
суттєвими виявились такі детермінанти як: харчування (OR=4,051), заняття фізкультурою та спортом (OR=) та рівень добробуту родини
(OR=2,264). Суттєву роль для здоров’я у дорослому життя, за даними
дослідження) відіграє освіта, соціальний капітал та оздоровлення.
Це дані для населення загалом. Бльш точна оцінка здіснена для
окремих вікових груп, дитинство яких пройшло у різних соціальноекономічних умовах (СЕУ), у розрізі чоловіків та жінок та міських поселень і сіьської місцевості. Вдімннності у даних існують, однак вони не
принципові і підтвержують висновки про те, що СЕУ раннього періоду
життя визначають як СЕД здоров’я у дорослому житті, так і стан здоров’я.
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Таблиця 1
Оцінка шансів не мати жодного хронічного захворювання
протягом дорослого життя залежно від умов його раннього
періоду
OR

CI

p

Як би Ви оцінили стан власного здоров’я у період до 18
років?

11,869

3,415-48,958

0,000

Як би Ви оцінили рівень добробуту сім’ї, в якій Ви
виховувались?

2,674

1,807-3,959

0,000

Як би Ви оцінили стосунки у сім’ї, в якій виховувались?

0,494

Наскільки повну інформацію стосовно ризиків для
здоров’я, на Вашу думку, Ви отримали до 18 років
(школа, сім’я)?

2,082

1,613-2,687

0,000

Чи регулярно у віці до 18 років Ви відвідували спортивні секції, гуртки тощо?

2,767

2,061-3,715

0,000

Скільки раз у віці до 18 років Ви перебували у санаторії, таборі відпочинку тощо?

1,839

1,389-2,435

0,000

Чи палив хтось із батьків/опікунів у сім’ї, в якій Ви
виховувались?
Як би Ви оцінили своє харчування у період до 18 років?

0,087
4,051

2,152-7,744

0,000

Вивчення динаміки життєвого шляху в рамках системи знань про
детермінанти здоров’я населення важливо для підтримки, розробки,
моніторингу та оцінки державної політики не тільки в системі охорони
здоров’я, але й у сьому спектрі соціального життя.
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ЛУСКОКРИЛІ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Юрович С.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Лускокрилі — ряд комах, що з’явилися на Землі більше 100 млн.
років тому, чисельність яких досягає 158 тисяч видів [1].
Деякі види лускокрилих зарекомендували себе як шкідники плодово-овочевих культур та сільськогосподарських угідь. Але переважна
більшість відіграє важливу роль у житті людства, а саме: естетичну, медичну, біологічну, екологічну. Тому в екології вважається, що наявність
багатьох видів лускокрилих у певній місцевості свідчить про її «екологічне здоров’я», тобто відіграють роль біоіндикаторів [2].
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Естетична краса метеликів не тільки зачаровує, але й допомагає.
Замкнутим та сором’язливим людям, що складно соціалізуватися — супроводжується багаточисленними стресами у повсякденному житті. Лепідотерапія, як і анімалотерапія вчить комунікувати з твариною, та формувати довіру у хворих.
В Стокгольмі є клініка, в яких пацієнти лікуються від стресів в
оранжереях з квітами та метеликами. Лікарі відмічають покращення та
майже повну відсутність депресивних станів та стресів [7].
Лікування депресії також практикується у Донецьку. Там з’явився
сад тропічних метеликів, в якому можна не тільки помилуватися екзотикою, але й навіть поправити здоров’я. Як зазначає Анна Юренко: «Всі
люди досить різні. Деякі заходять і відразу бояться метеликів. Але проходить 10 — 15 хвилин — і відвідувача вже не витягти з саду. Метелики
допомагають відчувати людям позитивні емоції, дарують радість, і це
благотворно впливає на нервову систему, відновлює емоційний стан»
[3].
Вивчення лускокрилих на різних циклах життя, допомагає вченим
у галузі медицини, виявлення нових експериментальних препаратів у
боротьбі з невиліковними захворюваннями.
З лялечок Тутового шовкопряда ( Bombyx mori L.) порівняно недавно почали виділяти олію, що використовується для лікування раку [4].
Група вчених із токійського Центра ракових захворювань оголосила про появу перспектив у боротьбі з раком. Вони розповіли, що відкрили протеїн ( білок ) в личинках і лялечках метелика Білана капустяного
(Pieris brassicae), який здатен знищувати ракові клітини набагато ефективніше, ніж препарати, якими медицина користується на даний момент.
Білок, що отримав назву «Пірисин — 1», провокує процес апоптозу в
хворих клітинах і призводить до природної їх гибелі. Навіть невелика
кількість «Пірисина» ефективно вбиває клітини раку, що активно діляться. Але, ще відбувається пошук щодо запобігання несприятливих побічних ефектів. Білан капустяний починає виробляти білок ще на стадії
личинки, а найбільша концентрація припадає на цикл лялечки. На стадії
імаго, констатується повна його відсутність [5].
Так, наприклад, відомий ентомолог Жорж Броссард, у 1987 році,
коли він працював у Дитячому фонді Канади, відвідав Південну Америку
з хлопчиком, що знаходився на останніх стадіях розвитку раку. Дитина
мріяла зловити метелика Морфо (Morpho peleides), яка згідно з легендами місцевих жителів здатна зцілювати хворих. Броссард пішов на все,
щоб допомогти хлопчикові знайти і зловити метелика. Після повернення
в Квебек, рак, який повільно вбивав дитину, чудесним чином відступив
[6].
Література
1.
2.
3.
4.
5.

Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. — М.: Высшая школа, 1971. — 479
с.
Лускокрилі. — https://uk.wikipedia.org/wiki/Лускокрилі
Тропические
бабочки
лечат
депрессию.
—
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/Gigantskie-babochki-iz-doneckihtropikov-lechat-depressiyu-i-byut-rekordy.html
Бабочки в жизни человека. — http://www.danaida.ru/obsh/jizn.htm
Табак
и
рак
—
две
стороны
одной
проблемы.
—
http://bio.fizteh.ru/student/bio_review/cancer/2003/bio_rak_20031023.html

173

6.
7.

Жорж Броссар, биография. — https://ru.wikipedia.org/wiki/Броссар,_Жорж
10 фактов о бабочках. — http://metelik.in.ua/stati/10-interesnykh-faktovo-babochkakh.html

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИЛІЗОЦИМНОЇ АКТИВНОСТІ ЕШЕРИХІЙ І
САЛЬМОНЕЛ
Яненко В.М.1, Оксамитний В.М.1, Яненко У.М.1, Синицин В.А.1, Сорокіна Н.Г.2
1
ДНУ «Державний центр інноваційних біотехнологій», м. Київ
2Національний університет біотехнології і природокористування України

Мікроорганізми виду Salmonella та Echerichia coli є чинниками харчових токсикоінфекцій, тому потребують всебічного дослідження їх патогенних властивостей, а також пошуку методів їх виявлення і диференціації. Однією з суттєвих ознак патогенності та здатності до персистенції
патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів у макроорганізмі є
продукція бактеріями субстанцій, що інактивують фактори і механізми
неспецифічного протиінфекційного захисту: лізоциму, комплементу,
інтерферону, а також специфічного захисту — імуноглобулінів тощо [3,
6]. Наявність у бактерій таких властивостей як антилізоцимна активність
(АЛА) забезпечує їм селективні переваги росту і розмноження в живому
організмі.
Вперше АЛА E. coli була досліджена Kaufmann, Bauer (1956 p.)
[9],а сальмонел О. В. Бухариним (1972 р.) [2], та А. П. Малишкиним
(1981 р.) [3].
Дослідження антилізоцимної активності (АЛА) дозволяє визначити
рівень патогенності зазначених мікроорганізмів по відношенню до захисних сил організму. Антилізоцимну активність досліджують з метою аналізів методів лікування і прогнозування перебігу патологічного процесу,
який обумовлений мікроорганізмами, що викликають захворювання.
Пошук засобів впливу на таку властивість бактерій дає перспективи у застосуванні ефективних лікарських та дезінфікуючих препаратів.
Мета. Дослідження антилізоцимної активності епізоотичних та музейних культур ешерихій та сальмонел.
Матеріали та методи. У досліді було використано 20 музейних
ліофілізованих культур ешерихій та сальмонел: 10 культур E. coli (1, 4,
08, 7, 9, 13, 23, 84, 30, 109) та 10 культур сальмонел (5 — S. gallinarum
pullorum, 2 — S. typhimurium, 2 — S. cholerae suis, 1 — S. enteritidis). А
також культури мікроорганізмів, які були виділені від загиблих тварин,
птиці та кормів: 9 культур сальмонел S. enteritidis (16.08.“Л” ); S. typhimurium ( 14.09.“Л”), S. typhisuis (28.12.06“Л”), S. typhimurium
(11.12.“Я”), S. enteritidis (меланж), S. enteritidis (макуха), S. typhimurium
(макуха), S. choleraesuis S A-A, S.choleraesuis Тр. п/9; 10 культур ешерихій: E.coli (16.08.07.”Л”), E.coli (5.06.07. “Я”), E.coli (25.02.09. “К1”),
E.coli (03.04.09.” К2”), E.coli (03.04.09. “К3”), E. coli 652-О142:К91,К88,
E. coli 1372-О1 47:К83, К88ас, E. coli К1(К88 ав), E. coli Л 3 (К88 ав), E.
coli К2 (К88 ас).
Для порівняння інтенсивності антилізоцимної активності використано референтні штами: E.coli К 12 № 390, E.coli 026 № 427, E.coli 08,
E.coli 0111, E.coli № 7, E.coli № 10,S. choleraesuis № 1586, S. typhimurium
№ 1234.
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Антилізоцимну активність визначали мікробіологічним методом,
який розроблений О. В. Бухариним та співавторами [2]. Суть методу:
культури мікроорганізмів культивують на живильному середовищі, що
містить від 0,2 до 10 мкг/см3 лізоциму, а ефект інактивації лізоциму визначають за ростом на живильному середовищі індикаторної культури
мікрокока (Micrococcus luteus). Навколо антилізоцимактивних культур
реєстрували ріст М. luteus, а на інших ділянках середовища, завдяки
наявності лізоциму, видимий ріст мікрокока відсутній.
Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програми Microsoft Excel, одночасно застосовували метод варіаційного аналізу з визначенням середньої арифметичної (М), середньої похибки (± m)
та достовірності (Р).
Результати досліджень. Антилізоцимна активність (АЛА) визначалась у 13 культур сальмонел та ешерихій виділених із дослідного матеріалу (від загиблих тварин, птахів і кормів) та музейних культур, що
зберігались у ліофілізованому стані та мали два пересіви в м'ясопептонному бульйоні (рис 1, 2).

Рис.1 — Показники антилізоцимної активності музейних та
епізоотичних культур сальмонел.

Рис. 2 — Показники антилізоцимної активності музейних та
епізоотичних культур ешерихій.
За результатами експерименту встановлено що, високі показники
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АЛА притаманні всім епізоотичним культурам: Salmonella — 6,7± 0,58 та
E.coli — 8,7 ± 0,25, тобто тим бактеріям, які мають безпосередній контакт
з організмом тварин або птахів.
Низький рівень АЛА притаманний мікроорганізмам, що перебували
тривалий час поза організмом — у кормах тваринного походження, ґрунті
та ліофілно зберігалися або тривало культивувалися як музейні штамів У
наших експериментах АЛА музейних культур сальмонел мала значення
3,8± 0,3 мкг/см3,а ешерихії 6,6± 0,3 мкг/см3.
Середній рівень АЛА (5 — 7 мкг/см3) був характерний для бактерій, що ізолювалися від тварин з хронічним перебігом захворювання й
від клінічно здорових тварин. Високий рівень АЛА (7 мкг/см3 та вище)
властивий мікроорганізмам, що ізолюються за гострого і підгострого перебугу захворювання.
Результати досліджень вказують на залежність біологічних властивостей збудника від місця його виділення й зберігання [2].
Вищезазначені дослідження співпадають з результатами подібних
експериментів ряду вчених (Dominic G. I. (1982 р.); Бухарин О. В (1990
р.); Габрилович И. М. (1994р.) [4, 5, 7, 8]. Вивчені нами референтні
штами п'ять років зберігались у лабораторних умовах, пересівались на
живильні середовища, а епізоотичні культури сальмонел і ешерихій мали
безпосередній контакт з організмом тварини.
Висновки:
1. Антилізоцимна активність властива грам-негативним ешерихіям
і сальмонелам.
2. Показники АЛА ешерихій і сальмонел, які виділені від загиблих
тварин та птиці мають вищі значення (ешерихій — 8,7 ± 0,25
мкг/см3, сальмонел — 6,3±0,74 мкг/см3), ніж АЛА ліофілізованих музейних (референтних) культур. Отже показник персистенції залежить від екологічної ніші, яку займає збудник захворювання.
3. Антилізоцимна активність обумовлює збереження популяції даних мікроорганізмів впродовж тривалого часу, що спричиняє
виникнення патологічного процесу у тварин. Таким чином величина персистентних властивостей є суттєвою для збереження бактерій в конкретних умовах виживання.
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ
ДИСЦИПЛІН ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО СПРЯМУВАННЯ У
ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ З ОСНОВ
ЗДОРОВ’Я ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Гриньова М.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Під здоров’язберігаючими технологіями розуміємо сприятливі умови навчання студентської молоді у вищих навчальних закладах (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до
вікових, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); повноцінний
та раціонально організований режим життєдіяльності.
Сутність здоров’язберігаючих технологій полягає в комплексній
оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати існуючий
стан студентів, формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити
відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з
метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної
фізіологічної «вартості», поліпшення якості їх життя [1].
Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає
можливість виокремити такі типи:
 здоров’язберігаючі — технології, що створюють безпечні умови
для перебування, навчання та праці в університеті та ті, що
вирішують завдання раціональної організації навчальновиховного процесу, відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям студента;
 оздоровчі — технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я, підвищення потенціалу (ресурсів)
здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія;
 технології навчання здоров’ю — формування життєвих навичок
(керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці технології реалізуються завдяки
включенню відповідних тем до предметів загально-навчального
циклу, введення до варіативної частини навчального плану нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти;
 виховання культури здоров’я — виховання у студентів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню
здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, поси178

ленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини
[4].
Під готовністю до проектування педагогічного процесу на основі
здоров’язберігаючого принципу розуміємо такий особистісний стан викладача, який передбачає наявність образу спроектованого здоров’язберігаючого педагогічного процесу і постійної спрямованості свідомості студента на його успішне виконання, що включає у себе: мотиви на
усвідомлення завдання з проектування здоров’язберігаючого процесу;
моделі вірогідної здоров’язберігаючої поведінки студента; виділення
спеціальних процедур проектної діяльності; оцінку можливостей в їх
співвідношенні з ймовірними труднощами й необхідністю досягнення
певного результату; рефлексію своєї діяльності й вміння вправляти своїм
станом у реальних умовах педагогічного процесу. У складі готовності до
проектування здоров’язберігаючого педагогічного процесу присутні мотиваційна, когнітивна, операційна, саморегуляційна й мобілізаційноналаштувальна складова.
Серед думок викладачів про те, як треба піклуватися про здоров’я
студентів, виділяються наступні: зменшити навчальне навантаження
(таку думку висловили 23% викладачів), не перенавантажувати студентів навчальними завданнями (27%), розклад занять складати так, щоб
студенти не перевтомлювалися (46%), частіше проводити оздоровчі
заходи (32%), поліпшити якість занять із фізкультури (13%), поліпшити
медичне обслуговування (79%), поліпшити якість харчування у університетській їдальні (54%).
Крім того, викладачі явно недооцінюють роль предметів валеологічного спрямування у формуванні основ здорового способу життя студентів. Останнє, мабуть, пояснюється просто: оволодіння студентами валеологічними знаннями пов’язується викладачами перш за все з традиційно
примусово-інформаційним способом навчання, який не спонукає студентську молодь до активності. А отже, знання зі здоров’язбереження можуть
не дати бажаного практичного ефекту. Отже, ми констатуємо середній та
низький рівень вираженості готовності у викладачів до проектування
здоров’язберігаючого педагогічного процесу університеті.
На природничому факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка розроблено та впроваджено в
освітній процес методики діагностування рівнів готовності майбутніх
учителів основ здоров’я до реалізації здоров’язбережувальних технологій
у професійній діяльності; експериментальної методики їхньої підготовки
відповідно до етапів та педагогічних умов моделі цього процесу через
використання системи здоров’язбережувальних технологій; у розробці
навчальних посібників для студентів та викладачів вищих педагогічних
навчальних закладів, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл: «Методика
формування готовності майбутніх учителів біології до реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності», «Природоохоронне виховання старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах», а також навчально-методичних рекомендацій, тестових завдань
для студентів природничих факультетів вищих педагогічних навчальних
закладів з дисциплін за вибором студентів: «Основи психології здоров’я»,
«Технології збереження здоров’я підлітків та молоді у закладах освіти»,
«Технології збереження здоров’я дітей у закладах освіти», «Здоровя’збережувальні технології на основі використання фізичних вправ»,
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«Технології формування культури здоров’я» — та електронного контенту
зазначених навчальних дисциплін для студентів та викладачів вищих
педагогічних навчальних закладів для забезпечення самостійної роботи
студентів (програми навчальних дисциплін за вибором студентів, лекційний матеріал, індивідуальні завдання, комплекти тестових завдань).
Ефективним засобом формування готовності майбутніх учителів
основ здоров’я до реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності та її оцінки створені соціальні технології здоров’язбереження, концептуальною основою використання яких став
науковий підхід до соціальних процесів як до процесів, які можна розділити на складові елементи, виміряти і описати їх. Соціальні технології
здоров’язбереження — це такі способи розв’язання соціальних проблем,
які базуються на принципах гуманізму, духовності, діалогу, співтворчості,
свободи вибору, відповідальності, незалежного пошуку істини, першості
морального і духовного начал, єдності почуття і розуму, внутрішнього і
зовнішнього, гармонії особистого і суспільного. Під час вивчення теми
«Технології збереження соціального здоров’я дітей» (4 год.) (навчальна
дисципліна «Технології здоров’язбереження дітей у закладах освіти»)
студенти розглядають визначення поняття «соціальне здоров’я особистості дитини»; фактори, що зумовлюють порушення соціального здоров’я; значення етнокультурного фактора і гуманістичних цінностей у
світовому співтоваристві для збереження соціального здоров’я дітей;
технології підтримки педагогічно занедбаних дітей на різних вікових
етапах.
Формування високого рівня готовності майбутніх учителів основ
здоров’я до реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній
діяльності набуває ефективності за такої організації навчально-виховного
процесу у вищому педагогічному навчальному закладі, при якій упроваджено систему реалізації здоров’язбережувальних технологій (використання активних та інтерактивних форм і методів у формуванні здоров’язбережувальних знань; організація оздоровчо-контекстного навчання; організації здоров’язбережувальних проектів; використання інформаційно-оздоровчих
технологій;
організація
самостійної
здоров’язбережувальної роботи студентів; формування навичок критичного
здоров’язбережувального
мислення;
соціальних
технологій
здоров’язбереження), які забезпечують творчий підхід майбутніх учителів
основ здоров’я до процесу формування, зміцнення і збереження не тільки власного здоров’я, але і всіх учасників освітнього процесу.
Література
1.
2.

3.

Бойченко Т. Валеологія — мистецтво бути здоровим / Т. Бойченко // Здоров’я та фізична культура. — 2005. — №2. — С. 1–4.
Гриньова М.В. Виховання здорового способу життя як складова якості
життя молоді / М. В. Гриньова // Педагогічні технології формування культури здоров'я особистості : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, (Чернігів, 3 квіт. 2015 р.) / Чернігівський нац. пед.
ун-т імені Т. Г. Шевченка ; відп. ред. Г. І. Жара. — Чернігів, 2015. — С. 3–
6.
Гриньова М.В. Основи використання здоров'язбережувальних технологій
для підготовки майбутніх вчителів основ здоров'я на природничому факультеті ПНПУ імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Здоров'я людини:
теоретичні, практичні та методичні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-

180

4.

практ. конф. / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т
імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2015. — С. 3–5.
Проблема охорони здоров’я у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : (до ХІХ-х Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту») / М. Антонець // Початкова школа : Науково-методичний журнал. — 2012. — № 9. — С. 10–
13.

ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ «НОВА УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА: НОВІ СТАНДАРТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ»
Страшко С.В.1, Білик В.Г.1, Бойчук Ю.Д.2, Босенко А.І.3,
Гончаренко М.С.4, Гриньова М.В.5, Дутчак М.В.6
1
Національний педагогічний університет імені М.Д.Драгоманова
2
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
3Південноукраїнський національного педагогічного університету ім.
К.Д.Ушинського
4Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
5Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка
6
Національний університет фізичного виховання і спорту України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністр
освіти і науки України
________________
«____»________________20_ р.

ПОГОДЖЕНО
Голова Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти
––––––––––––––––
«____»________________20_ р.

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський)
шостий рівень НРК України
(назва рівня вищої освіти)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ бакалавр
(назва ступеня вищої освіти)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 Освіта
(шифр та назва галузі знань)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 Середня освіта
(код та найменування спеціальності)

ПРЕДМЕТНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
014.14 Середня освіта (Здоров’я людини)
(код та найменування предметної спеціалізації)

Видання офіційне
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Київ
2016
181

ЗМІСТ
І. Преамбула
ІІ. Загальна характеристика
ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти
ІV. Перелік компетентностей випускника
V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання
VI. Форми атестації здобувачів вищої освіти
VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
VIII Вимоги професійних стандартів
ІХ. Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт
вищої освіти
Пояснювальна записка
Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій
Таблиця 2. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей
І. Преамбула
І.1. Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти — бакалавр, (шостий рівень НРК України).
Галузь знань — 01 Освіта, спеціальність — 014 Середня освіта,
Предметна спеціалізація 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини).
Затверджено на засіданні НМК-2 з предметної освіти і спорту,
«___»____» 2016 року, протокол №___.
І.2. Стандарт розроблений членами науково-методичної підкомісії
зі здоров’я людини Науково-методичної комісії № 2 Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.04.2016 р. № 375).
1.3. Розробники Стандарту:
Страшко С.В. кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;
Білик В.Г. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри медикобіологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;
Бойчук Ю.Д. доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини і корекційної освіти, Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
Босенко А.І. кандидат біологічних наук, професор,завідувач кафедри біології і здоров’я людини Південноукраїнський національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського;
Гончаренко М.С. доктор біологічних наук, професор, завідувач
кафедри валеології, Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна,
Гриньова М.В. доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавський національний педагогічний університет
ім. В.Г.Короленка;
Дутчак М.В. доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор перший проректор, завідувач кафедри здоров’я, фітнесу і рекреації
Національного університету фізичного виховання і спорту України.
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І.4. Розглянуто на засіданні підкомісії, протокол № дата .
І.5. Члени Науково-методичної ради МОН, відповідальні за погодження проектів стандартів вищої освіти НМК-2: Булава Леонід Миколайович; Шевцов Андрій Гаррієвич; Шаров Олег Ігорович.
1.6. Рецензенти, які проводили фахову експертизу проекту стандарту:
1.7. Розробниками стандартів ураховані результати обговорення,
зокрема, пропозиції й зауваження
Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Галузь знань
Спеціальність
Предметна спеціалізація
Обмеження щодо форм
навчання
Освітня кваліфікація

Професійна кваліфікація

Кваліфікація в дипломі

Опис предметної області

ІІ. Загальна характеристика
Перший
Бакалавр
01 Освіта
014 Середня освіта
014.14 Середня освіта (Здоров’я людини)
Без обмежень
Бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Здоров’я людини»)
Порядок присвоєння професійної кваліфікації визначається органом,
який затвердив відповідний професійний стандарт. До введення
професійного стандарту й початку роботи органу, який присвоює
професійну кваліфікацію, за умов успішної підсумкової атестації,
вищим навчальним закладом присвоюється професійна кваліфікація
«Учитель здоров’я людини».
Бакалавр освіти (Здоров’я людини). Учитель здоров’я людини.
Приклад запису кваліфікації в дипломі у випадку здобуття за освітньою програмою другої спеціальності 053 «Психологія»:
Бакалавр освіти (Здоров’я людини). Учитель здоров’я людини. Психолог у середніх загальноосвітніх навчальних закладах.
Приклад запису кваліфікації в дипломі у випадку здобуття за освітньою програмою другої предметної спеціалізації 014.05 Середня
освіта (Біологія):
Бакалавр освіти (Здоров’я людини). Учитель здоров’я людини. Учитель біології.
Приклад запису кваліфікації в дипломі у випадку здобуття за освітньою програмою другої спеціальності 053 «Психологія» та додаткової
спеціалізації «Масаж»:
Бакалавр освіти (Здоров’я людини). Учитель здоров’я людини. Психолог у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Масажист.
Приклад запису кваліфікації в дипломі у випадку здобуття за освітньою програмою другої спеціальності 016 «Спеціальна освіта» (логопедія):
Бакалавр освіти (Здоров’я людини). Учитель здоров’я людини. Учитель дефектолог. Логопед.
Об’єкт вивчення: освітньо-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступеня з предметів оздоровчого спрямування
(основи здоров’я, валеологія, безпека життєдіяльності, медикосанітарна підготовка тощо); надання індивідуальних і групових
консультацій та послуг у сфері збереження та зміцнення здоров’я
людини.
Цілі навчання: формування професійних компетентностей майбутніх
учителів предметів оздоровчого спрямування (основи здоров’я,
валеологія, безпека життєдіяльності, медико-санітарна підготовка
тощо) початкової та основної (базової) школи та фахівця з надання
індивідуальних і групових консультацій та послуг у сфері збереження та зміцнення здоров’я людини та забезпечення широкого доступу
до працевлаштування в системі освітніх закладів та суміжних областях.
Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи загальної і
вікової фізіології, психології та педагогіки, колекційної педагогіки та
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Академічні права
випускників

психології, біологічних та медичних наук (достатніх для формування
предметних компетентностей зі здоров’я людини), фахова підготовка
з валеології та основ фізичної реабілітації. Навчання студентів акцентовано на питаннях формування, розвитку і збереження фізичного,
психічного, соціального та духовного здоров’я дітей та молоді, підготовці до подальшого навчання.
Методи і засоби: Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні
заняття та тренінги в малих групах, самостійна робота на основі
підручників, конспектів та електронних Веб-ресурсів, консультації із
викладачами, в тому числі, в режимі он-лайн, підготовка курсових і
бакалаврської робіт. Використання валеологічних, біологічних та
неінвазивних медичних методів дослідження та моніторингу стану
здоров’я учнів; методів експериментування, моделювання, прогнозування, статистичної обробки валеологічної інформації; упровадження
сучасних інтерактивних методик, формування предметних компетенцій учнів зі здоров’я людини в початковій і основній школі.
Інструменти та обладнання: обладнання та устаткування необхідне
для проведення неівазивної діагностики стану здоров’я, лабораторних і польових досліджень живих організмів та систем, функціонального та фізіотерапевтичного впливу на організм; технічні засоби
навчання, включаючи використання сучасних Веб-технологій (зокрема iTunes U) для формування предметних компетентностей зі
здоров’я людини.
Можливість навчання за програмою магістерського рівня вищої
освіти. Набуття кваліфікацій за іншими спеціальностями та/або
спеціалізаціями.

Працевлаштування
Початкова та основна (базова) середня школа.
випускників
ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти
На базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11
років обсяг освітньої програми становить 240 кредитів ЄКТС.
На базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12
років, або на базі молодшого спеціаліста, обсяг освітньої програми
становить 180-240 кредитів ЄКТС.
Обсяг освітньої проМінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на
грами у ЄКТС
забезпечення формування загальних і спеціальних компетентностей,
визначених даним Стандартом вищої освіти.
Варіативна частина освітньої програми (дисципліни за вибором
студента) має складати не менше 25% загального обсягу освітньої
програми.
ІV. Перелік компетентностей випускника
ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі освіти, що передбачає застосування теорій та
Інтегральна компетеметодів освітніх, медико-біологічних, валеологічної наук і характентність
ризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов
організації навчально-виховного процесу в початковій та основній
(базовій) середній школі.
ЗК 1. Здатність, використовуючи базові знання з соціальногуманітарних дисциплін, здійснювати спостереження та інтерпретувати соціальні явища; аналізувати їх зв'язок з різними областями
фахової діяльності, застосовувати набуті знання в практичних
ситуаціях;
ЗК 2. Здатність усвідомлювати рівень власних знань, умінь і навичок, розуміє необхідність постійного підвищення кваліфікації та
Загальні компетентособистісного розвитку, здійснювати самооцінку, прагнути вдосконості (ключеві соціаналювати свої навички та здібності, визначати напрям власного
льні)
розвитку та навчання впродовж життя;
ЗК 3. Здатність самостійно здобувати знання і розвивати свої професійні навички, використовуючи різні інформаційні джерела
(рідною та іноземною мовою) та Веб-ресурси; критично оцінювати
та аналізувати інформацію, поширювану в ЗМІ, особливо в царині
своєї професійної діяльності, бути спроможнім до адаптації та дії в
новій ситуації на основі креативності;
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Загальногалузеві
компетентності
(психологопедагогічні)

Предметні

ЗК 4. Здатність ефективно працювати індивідуально, відповідно до
інструкцій, приймати самостійні рішення та критично оцінювати
результати своєї діяльності; працювати в команді, виконуючи різні
ролі, приймати і визначати завдання діяльності;
ЗК 5. Здатність усвідомлювати моральні і етичні проблеми, пов'язані
з власною і чужою професійною діяльністю, бути переконаним у
важливості етичної професійної поведінки, свідомо застосовувати
принципи біоетики, проявляти рефлексію;
ЗК 6. Здатність, враховуючи значення зовнішнього захисту життя і
здоров’я дітей різного віку, створювати і підтримувати необхідний
рівень безпеки людини та довкілля; формувати навички безпечної
поведінки та бережливого природокористування; забезпечувати
необхідний рівень індивідуальної та групової безпеки на виробництві (у навчальному закладі), побуті та у разі виникнення надзвичайних ситуацій, розуміти та реалізовувати стратегію сталого
розвитку;
ЗК 7. Здатність чітко та послідовно висловлюватися усно або письмово на теми, що стосуються різноманітних фахових питань українською мовою; читати і розуміти фахові наукові тексти іноземною
мовою і спілкуватися цією мовою з фахівцями на рівні B2;
ЗК 8. Здатність здійснювати індивідуальну підприємницьку діяльність.
ЗК 9. Здатність усвідомлювати і бути переконаний у важливості,
доцільності та необхідності педагогічного впливу на соціальне
середовище для розвитку оптимальних взаємовідносин в ньому;
проектувати свою професійну діяльність у відповідності до цього;
ЗК 10. Здатність використовувати основні теорії, що стосуються
навчання, виховання і викладання в практичній діяльності, розуміти їх різноманітність;
ЗК 11. Здатність володіти елементарними знаннями про процеси
міжособистісного спілкування і соціального розвитку, їх закономірності та відхилення;
ЗК 12. Здатність, використовуючи основні теорії вікової фізіології та
психології для діагностики та аналізу мотивів і закономірностей
людської поведінки, враховуючи вікові особливості фізичного і
психічного розвитку учнів, прогнозувати стратегії і практичні дії
щодо різних контекстів педагогічної діяльності;
ЗК 13. Здатність використовувати базові знання про учасників
навчально-виховного процесу, структуру та функції системи освіти;
цілі, правові основи організації і функціонування різних загальноосвітніх та спеціалізованих навчально-виховних закладів, позашкільних установ, інтернатів та опікунських структур для організації
професійної діяльності;
ЗК 14. Здатність здійснювати наукові дослідження під керівництвом
наукового керівника, застосовуючи основні статистичні методи та
комп'ютерні алгоритми, методи аналізу та опису педагогічних
явищ;
ЗК 15. Здатність оцінювати придатність поширених методів, процедур і практик для реалізації завдань, пов'язаних з різними сферами
педагогічної діяльності; використовувати основні теорії для аналізу,
інтерпретації та розробки педагогічних стратегій; генерувати тактику вирішення конкретних педагогічних проблем; прогнозувати
хід їх вирішення та наслідки цих дій;
ЗК 16. Здатність надати невідкладну долікарську допомогу; здійснювати профілактику неінфекційних та інфекційних захворювань і
дитячого травматизму; підбирати, використовувати та розробляти
різні дидактичні прийоми з урахуванням вікових особливостей
учнів, їх біологічного віку та стану здоров’я; зберігати та створювати сприятливе для здоров’я учасників навчально-виховного процесу довкілля;
ЗК 17. Здатність визначати шляхи та здійснювати корекційну допомогу дітям з вадами розвитку в умовах інклюзивного навчального
закладу.
ПК 1. Здатність використовувати під час навчання та виконання
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(спеціальні фахові)
компетентності

професійних завдань базові знання про хімічні та фізичні основи
процесів життєдіяльності, про будову та функції організму людини в
цілому та його окремих органів і систем органів;
ПК 2. Здатність використовувати під час навчання та виконання
професійних завдань базові знання про природокористування,
охорону навколишнього середовища та основні фактори довкілля,
що впливають на здоров’я людини;
ПК 3. Здатність використовуючи під час навчання та виконання
професійних завдань базові знання з біології, медицини та валеології оцінювати основні соціальні виклики щодо здоров’я дітей та
молоді з метою проведення превентивної роботи;
ПК 4. Здатність проектувати, організовувати, проводити навчальний процес з предметів оздоровчого спрямування (основ здоров’я,
безпеки життєдіяльності, валеології, охорони праці, основ медичних
знань тощо) в загальноосвітніх навчальних закладах і оцінювати
його ефективність;
ПК 5. Здатність формувати в учнів життєві компетентності особистості на засадах розвитку життєвих навичок відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у
дітей та молоді;
ПК 6. Здатність формувати в учнів позитивну мотивацію до здорового способу життя на основі розвитку життєвих навичок, особистим прикладом утверджувати здоровий спосіб життя, повагу до
принципів загальнолюдської моралі;
ПК 7. Здатність проектувати, організовувати і проводити позакласну виховну роботу з питань формування, збереження та зміцнення
здоров’я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб; забезпечити формування
свідомої мотивації в дітей та молоді до здорового способу життя;
ПК 8. Здатність до перенесення системи наукових валеологічних
знань у площину навчального предмету, забезпечувати безпечне
проведення валеологічних досліджень в лабораторії та природних
умовах, формувати в учнів предметні (спеціальні) уміння та навички;
ПК 9. Здатність проводити оцінку та моніторинг рівня здоров’я,
прогнозувати стан індивідуального та суспільного здоров’я; здійснювати індивідуальні і групові консультації с питань здорового
способу життя, раціонального харчування, розробляти та супроводжувати індивідуальні оздоровчі системи, залучати дітей та молодь
до оздоровчо-рекреаційної рухової активності, надавати фізіотерапевтичні послуги в межах сформованих компетенцій (масаж, фіто
профілактика і фітотерапія, профілактика порушень зору та постави тощо);
ПК 10. Здатність аналізувати програми, підручники та навчальнометодичні матеріали з предметів оздоровчого спрямування (основ
здоров’я, безпеки життєдіяльності, валеології, охорони праці та
основ медичних знань тощо), підбирати і використовувати адекватні методики та педагогічні технології для організації навчальновиховного процес з інваріативних та варіативних предметів оздоровчого спрямування.
V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання
Програмні результати навчання
Знання:
ПРЗ 1. Має елементарні структуровані знання про місце педагогіки
в системі наук, її предметних і методологічних взаємозв'язках з
іншими науками; про різні напрями педагогіки; володіє педагогічною термінологією, теоріями та методологією;
ПРЗ 2. Має впорядковане знання про навчання і виховання, їх
філософські, соціокультурні, історичні, біологічні, психологічні і
медичні основи; має базові знання щодо розвитку людини протягом
життя в біологічному, психологічному та соціальному аспектах;
ПРЗ 3. Має елементарні знання методології виконання типових
завдань, стандартів, нормативів, процедур, що використовуються в
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Уміння:

Комунікація:

різних областях педагогічної діяльності;
ПРЗ 4. Має елементарні знання про найбільш важливі закони фізики та хімії, про структуру і властивості основних типів біологічних
макромолекул та їх складових; розуміє фізико-хімічні основи та
молекулярні механізми основних процесів життєдіяльності;
ПРЗ 5. Знає загальну біологію, екологію, мікробіологію, вірусологію,
цитологію, гістологію, імунологію, анатомію та фізіологію людини та
може використовувати ці знання в практичній діяльності;
ПРЗ 6. Знає загальну, вікову та шкільну гігієну, основи дієтології,
біоритмологію, паразитології, основи валеології (санології) тощо;
ПРЗ 7. Знає особливості будови та функцій мозку людини, фізіологічні основи вищої нервової діяльності, фізіологію сприйняття,
кодування і переробки інформації, загальну та вікову психологію,
психологію здоров’я, конфліктів і спілкування, спеціальну та експериментальну психологію, основи організації психологічної служби
тощо;
ПРЗ 8. Знає особливості розвитку структури і функцій дитячого
організму, становлення психічної функції в онтогенезі, етапи розвитку типів мислення;
ПРЗ 9. Знає теоретичну і практичну валеологію, основи безпеки
життєдіяльності, основі охорони праці та цивільного захисту населення і використовує ці знання для проведення навчання з основ
здоров’я та інших предметів оздоровчого спрямування;
ПРЗ 10. Знає фізіологічні, психологічні та дидактичні основи організації навчального процесу;
ПРЗ 11. Має теоретичні знання з основ масажу, профілактики та
корекції порушень зору та постави, фітопрофілактики, загартування та оздоровчо-рекреаційної рухової активності.
ПРУ 1. Уміє самостійно проводити уроки основ здоров’я, валеології,
основ безпеки життєдіяльності, основ охорони праці та цивільного
захисту населення, використовуючи продуктивні технології, методи, прийоми, форми та засоби навчання;
ПРУ 2. Володіє педагогічними технологіями спрямованими на мінімізацію негативного впливу шкільного стресу на здоров’я учнів,
уміннями педагога-тренера;
ПРУ 3. Уміє здійснювати діагностику рівня здоров’я (неінвазивними
клінічними та валеологічними методами);
ПРУ 4. Уміє надавати першу долікарську медичну допомогу у невідкладних станах;
ПРУ 5. Уміє проводити превентивну освітню роботу та планувати і
організовувати оздоровчі заходів;
ПРУ 6. Уміє створювати і підтримувати сприятливе для здоров’я
середовище в навчальному закладі;
ПРУ 7. Уміє проводити психодіагностику, підтримувати психічного
здоров’я і здійснювати психокорекції;
ПРУ 8. Володіє методами діагностики біологічного віку і використовує їх для встановлення етапів вікового розвитку дитини (зокрема,
шкільної зрілості), відповідності фізичного і психічного розвитку
показникам норми;
ПРУ 9. Володіє практичними навичками проведення масажу, профілактики і корекції зору та постави, фітопрофілактики, загартування
та оздоровчо-рекреаційної рухової активності;
ПРУ 10. Володіє практичними навичками проведення експериментальних лабораторних та польових досліджень;
ПРУ 11. Уміє визначати по класифікаторам лікарські рослини,
збирати їх, підготовлювати для зберігання, готувати оздоровчі фіто
чаї та інші фітопрепарати;
ПРУ 12. Володіє професійною лексикою та загальною культурою
мовлення.
ПРК 1. Уміє в чіткій і послідовній формі, різними каналами зв'язку
спілкуватися, використовуючи спеціальну термінологію (рідною,
іноземною та латинською мовами), з фахівцями в галузі освіти, а
доступною мовою — із споживачами освітніх послуг та фахівцями
інших спеціальностей;
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ПРК 2. Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно
працює в команді (педагогічному колективі освітнього закладу,
інших професійних об’єднаннях).
ПРК 3. Здатний розуміти значення культури як форми людського
існування, цінувати різноманіття та мультикультурність світу і
керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності,
діалогу і співробітництва;
ПРК 4. Здатний співпрацювати з організаціями, центрами, установами, що здійснюють профілактику правопорушень серед учнів,
просвітницьку роботу щодо формування навичок здорового способу
життя.
Автономія і відповіПРА 1. Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з висодальність:
ким рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції.
ПРА 2. Здатний створювати рівноправне і справедливе освітнє
середовище, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх
соціально-культурно-економічного контексту.
VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі комплексздобувачів вищої
ного кваліфікаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаосвіти
ційної роботи.
Вимоги до комплексКомплексний кваліфікаційний екзамен має на меті встановлення
ного кваліфікаційного
освітньої та професійної кваліфікації і включає завдання з теорії й
екзамену
методики навчання за спеціальністю і предметною спеціалізацією.
Вимоги до кваліфікаКваліфікаційна робота передбачає розв’язання спеціалізованої
ційної роботи
задачі з валеології та/або практичної проблеми з методики навчання предметам оздоровчого спрямування, що характеризується
комплексністю та невизначеністю умов, потребує застосування
теоретичних положень і сучасних методів навчання.
Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті вищого навчального
закладу або його структурного підрозділу.
VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним закладом якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка
передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань
на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будьякий інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних
працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому
числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім
процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у
наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності
вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям
щодо забезпечення якості вищої освіти.
VIII Вимоги професійних стандартів
Офіційними документами, що були враховані у Стандарті вищої освіти та є важливими для
урахування при побудові та реалізації освітньої (освітньо-професійної) програми — це:
1. Кваліфікаційні характеристики професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних
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працівників навчальних закладів. Затверджені Наказом МОН від 01.06.2013 р. № 665. Режим
доступу: http://osvita.ua/legislation/other/37302/list/1/
2. Галузевий стандарт вищої освіти України за напрям підготовки
6.010203 «Здоров’я
людини*» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», кваліфікація
«Вчитель основ здоров’я загальноосвітнього навчального закладу I-II ступеня». Затверджений
Наказом
МОН
від
02.07.2014
р.
№
783.
Режим
доступу:
https://drive.google.com/drive/folders/0B54GbTtDzhCNZnhyM2FJcWd6Um8?usp=sharing
VIIІ. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти
1. Закон України «Про вищу освіту». http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2.Закон
України
«Про
освіту».
Проект.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57141
3. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23
листопада 2011 р. № 1341. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
4.
ESG
—
http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
5. ISCED (МСКО) 2011 — http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
6. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 — http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-ofeducation-training-2013.pdf
7. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010.– К. : Видавництво «Соцінформ», 2010.
8. Перелік галузей знань і спеціальностей — http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015п
9.
Напрацювання
проекту
TUNING
(Education)
http://www.unideusto.org/tuningeu/publications/269-reference-points-for-the-design-anddelivery-of-degree-programmes-in-education.html
10. Наказ МОН України від 01.06.2016 за №600 «Про затвердження та введення в дію Методичних
рекомендацій
щодо
розроблення
стандартів
вищої
освіти»
—
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-06-01/5555/nmon_600.zip
11. Наказ МОН України від 31.05.2016 за №506 Про затвердження Переліку предметних
спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за
якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів. —
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0798-16
12. Порядок внесення інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту
державного зразка. Постанова Кабінету міністрів України від 5 травня 2016 р. № 325:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248779880
13. Галузевий стандарт вищої освіти України за напрям підготовки
6.010203 «Здоров’я
людини*» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», кваліфікація
«Вчитель основ здоров’я загальноосвітнього навчального закладу I-II ступеня». Затверджений
Наказом
МОН
від
02.07.2014
р.
№
783.
Режим
доступу:
https://drive.google.com/drive/folders/0B54GbTtDzhCNZnhyM2FJcWd6Um8?usp=sharing
14. Навчально-методичний комплекс дисциплін фахової підготовки бакалавра за напрямом
«Здоров’я людини*»
Режим доступу: http://autta.org.ua/files/resources/zdorovya-lyudini2.pdf

Пояснювальна записка
Стандарт вищої освіти містить програмні компетентності, що визначають специфіку підготовки бакалаврів з предметної спеціалізації
014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) та програмні результати
навчання, які виражають що саме студент повинен знати, розуміти та
бути здатним виконувати після успішного завершення освітньої програми. Вони узгоджені між собою та відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. Таблиця 1 показує до якої групи дескрипторів
НРК належать програмні результати навчання, пов’язані з відповідними
компетентностями. В таблиці 2 показана відповідність програмних результатів навчання та компетентностей.
Вищий навчальний заклад самостійно визначає перелік дисциплін,
практик та інших видів навчальної діяльності, необхідний для набуття
означених Стандартом компетентностей. Нормативний зміст підготовки
визначається дисциплінами, що забезпечують досягнення програмних
189

результатів навчання. При описі окремих дисциплін, практик та інших
видів навчальної діяльності потрібно визначити мету їх вивчення (компетентності, на формування яких направлена дана дисципліна) та конкретні заплановані результати навчання, які забезпечать досягнення програмних результатів навчання.
Для забезпечення академічної мобільності студентів рекомендується при розробці навчальних планів підготовки бакалаврів з предметної спеціалізації 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) використовувати освітньо-професійну програму Галузевого стандарту підготовки
за
напрямом
«Здоров’я
людини*»
(Код
доступу:
https://drive.google.com/drive/folders/0B54GbTtDzhCNZnhyM2FJcWd6Um8?
usp=sharing
Наведений в Стандарті перелік компетентностей і програмних результатів навчання не є вичерпним. Вищі навчальні заклади при формуванні профілю освітніх програм вказують додаткові компетентності і програмні результати навчання, які відповідають варіативній складовій спеціалізації.
За наявності відповідного обґрунтування, вищий навчальний заклад може запровадити в освітній програмі додаткові професійні кваліфікації та умови її присвоєння.
Вищий навчальний заклад має право вводити додаткові форми
атестації здобувачів вищої освіти у формі кваліфікаційного/атестаційного
екзамену.

Загальні компетентності
ЗК 1. Здатність, використовуючи базові знання з соціальногуманітарних дисциплін, здійснювати спостереження та інтерпретувати соціальні явища; аналізувати їх зв'язок з різними областями
фахової діяльності, застосовувати набуті знання в практичних
ситуаціях;
ЗК 2. Здатність усвідомлювати рівень власних знань, умінь і навичок, розуміє необхідність постійного підвищення кваліфікації та
особистісного розвитку, здійснювати самооцінку, прагнути вдосконалювати свої навички та здібності, визначати напрям власного
розвитку та навчання впродовж життя;
ЗК 3. Здатність самостійно здобувати знання і розвивати свої професійні навички, використовуючи різні інформаційні джерела
(рідною та іноземною мовою) та Веб-ресурси; критично оцінювати
та аналізувати інформацію, поширювану в ЗМІ, особливо в царині
своєї професійної діяльності, бути спроможнім до адаптації та дії в
новій ситуації на основі креативності;
ЗК 4. Здатність ефективно працювати індивідуально, відповідно до
інструкцій, приймати самостійні рішення та критично оцінювати
результати своєї діяльності; працювати в команді, виконуючи різні
ролі, приймати і визначати завдання діяльності;
ЗК 5. Здатність усвідомлювати моральні і етичні проблеми, пов'яза-
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Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом
компетентностей дескрипторам Національної рамки
кваліфікацій

+

+

ні з власною і чужою професійною діяльністю, бути переконаним у
важливості етичної професійної поведінки, свідомо застосовувати
принципи біоетики, проявляти рефлексію;
ЗК 6. Здатність, враховуючи значення зовнішнього захисту життя і
здоров’я дітей різного віку, створювати і підтримувати необхідний
рівень безпеки людини та довкілля; формувати навички безпечної
поведінки та бережливого природокористування; забезпечувати
необхідний рівень індивідуальної та групової безпеки на виробництві (у навчальному закладі), побуті та у разі виникнення надзвичайних ситуацій, розуміти та реалізовувати стратегію сталого
розвитку;
ЗК 7. Здатність чітко та послідовно висловлюватися усно або письмово на теми, що стосуються різноманітних фахових питань українською мовою; читати і розуміти фахові наукові тексти іноземною
мовою і спілкуватися цією мовою з фахівцями на рівні B2;
ЗК 8. Здатність здійснювати індивідуальну підприємницьку діяльність.
ЗК 9. Здатність усвідомлювати і бути переконаний у важливості,
доцільності та необхідності педагогічного впливу на соціальне
середовище для розвитку оптимальних взаємовідносин в ньому;
проектувати свою професійну діяльність у відповідності до цього;
ЗК 10. Здатність використовувати основні теорії, що стосуються
навчання, виховання і викладання в практичній діяльності, розуміти їх різноманітність;
ЗК 11. Здатність володіти елементарними знаннями про процеси
міжособистісного спілкування і соціального розвитку, їх закономірності та відхилення;
ЗК 12. Здатність, використовуючи основні теорії вікової фізіології та
психології для діагностики та аналізу мотивів і закономірностей
людської поведінки, враховуючи вікові особливості фізичного і
психічного розвитку учнів, прогнозувати стратегії і практичні дії
щодо різних контекстів педагогічної діяльності;
ЗК 13. Здатність використовувати базові знання про учасників
навчально-виховного процесу, структуру та функції системи освіти;
цілі, правові основи організації і функціонування різних загальноосвітніх та спеціалізованих навчально-виховних закладів, позашкільних установ, інтернатів та опікунських структур для організації
професійної діяльності;
ЗК 14. Здатність здійснювати наукові дослідження під керівництвом
наукового керівника, застосовуючи основні статистичні методи та
комп'ютерні алгоритми, методи аналізу та опису педагогічних
явищ;
ЗК 15. Здатність оцінювати придатність поширених методів, процедур і практик для реалізації завдань, пов'язаних з різними сферами
педагогічної діяльності; використовувати основні теорії для аналізу,
інтерпретації та розробки педагогічних стратегій; генерувати тактику вирішення конкретних педагогічних проблем; прогнозувати
хід їх вирішення та наслідки цих дій;
ЗК 16. Здатність надати невідкладну долікарську допомогу; здійснювати профілактику неінфекційних та інфекційних захворювань і
дитячого травматизму; підбирати, використовувати та розробляти
різні дидактичні прийоми з урахуванням вікових особливостей
учнів, їх біологічного віку та стану здоров’я; зберігати та створювати сприятливе для здоров’я учасників навчально-виховного процесу довкілля;
ЗК 17. Здатність визначати шляхи та здійснювати корекційну допомогу дітям з вадами розвитку в умовах інклюзивного навчального
закладу.
Спеціальні (фахові) компетентності
ПК 1. Здатність використовувати під час навчання та виконання
професійних завдань базові знання про хімічні та фізичні основи
процесів життєдіяльності, про будову та функції організму людини
в цілому та його окремих органів і систем органів;
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ПК 2. Здатність використовувати під час навчання та виконання
професійних завдань базові знання про природокористування,
охорону навколишнього середовища та основні фактори довкілля,
що впливають на здоров’я людини;
ПК 3. Здатність використовуючи під час навчання та виконання
професійних завдань базові знання з біології, медицини та валеології оцінювати основні соціальні виклики щодо здоров’я дітей та
молоді з метою проведення превентивної роботи;
ПК 4. Здатність проектувати, організовувати, проводити навчальний процес з предметів оздоровчого спрямування (основ здоров’я,
безпеки життєдіяльності, валеології, охорони праці, основ медичних знань тощо) в загальноосвітніх навчальних закладах і оцінювати його ефективність;
ПК 5. Здатність формувати в учнів життєві компетентності особистості на засадах розвитку життєвих навичок відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у
дітей та молоді;
ПК 6. Здатність формувати в учнів позитивну мотивацію до здорового способу життя на основі розвитку життєвих навичок, особистим прикладом утверджувати здоровий спосіб життя, повагу до
принципів загальнолюдської моралі;
ПК 7. Здатність проектувати, організовувати і проводити позакласну виховну роботу з питань формування, збереження та зміцнення
здоров’я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб; забезпечити формування
свідомої мотивації в дітей та молоді до здорового способу життя;
ПК 8. Здатність до перенесення системи наукових валеологічних
знань у площину навчального предмету, забезпечувати безпечне
проведення валеологічних досліджень в лабораторії та природних
умовах, формувати в учнів предметні (спеціальні) уміння та навички;
ПК 9. Здатність проводити оцінку та моніторинг рівня здоров’я,
прогнозувати стан індивідуального та суспільного здоров’я; здійснювати індивідуальні і групові консультації с питань здорового
способу життя, раціонального харчування, розробляти та супроводжувати індивідуальні оздоровчі системи, залучати дітей та молодь
до оздоровчо-рекреаційної рухової активності, надавати фізіотерапевтичні послуги в межах сформованих компетенцій (масаж, фіто
профілактика і фітотерапія, профілактика порушень зору та постави тощо);
ПК 10. Здатність аналізувати програми, підручники та навчальнометодичні матеріали з предметів оздоровчого спрямування (основ
здоров’я, безпеки життєдіяльності, валеології, охорони праці та
основ медичних знань тощо), підбирати і використовувати адекватні методики та педагогічні технології для організації навчальновиховного процес з інваріативних та варіативних предметів оздоровчого спрямування.
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Таблиця 2
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів
навчання та компетентностей
Програмні результати навчання

ПРЗ 1. Має елементарні структуровані знання про місце педагогіки в системі наук, її предметних і методологічних взаємозв'язках з іншими науками; про різні напрями педагогіки;
володіє педагогічною термінологією, теоріями та методологією.
ПРЗ 2. Має впорядковане знання про навчання і виховання, їх
філософські, соціокультурні, історичні, біологічні, психологічні
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Компетентності:
ІК — інтегральна,
ЗК — загальні,
ПК — професійні.

і медичні основи; має базові знання щодо розвитку людини
протягом життя в біологічному, психологічному та соціальному
аспектах.
ПРЗ 3. Має елементарні знання методології виконання типових
завдань, стандартів, нормативів, процедур, що використовуються в різних областях педагогічної діяльності.
ПРЗ 4. Має елементарні знання про найбільш важливі закони
фізики та хімії, про структуру і властивості основних типів
біологічних макромолекул та їх складових; розуміє фізикохімічні основи та молекулярні механізми основних процесів
життєдіяльності.
ПРЗ 5. Знає загальну біологію, екологію, мікробіологію, вірусологію, цитологію, гістологію, імунологію, анатомію та фізіологію людини та може використовувати ці знання в практичній
діяльності.
ПРЗ 6. Знає загальну, вікову та шкільну гігієну, основи дієтології, біоритмологію, паразитології, основи валеології (санології)
тощо.
ПРЗ 7. Знає особливості будови та функцій мозку людини,
фізіологічні основи вищої нервової діяльності, фізіологію
сприйняття, кодування і переробки інформації, загальну та
вікову психологію, психологію здоров’я, конфліктів і спілкування, спеціальну та експериментальну психологію, основи
організації психологічної служби тощо.
ПРЗ 8. Знає особливості розвитку структури і функцій дитячого
організму, становлення психічної функції в онтогенезі, етапи
розвитку типів мислення.
ПРЗ 9. Знає теоретичну і практичну валеологію, основи безпеки життєдіяльності, основі охорони праці та цивільного захисту
населення і використовує ці знання для проведення навчання
з основ здоров’я та інших предметів оздоровчого спрямування.
ПРЗ 10. Знає фізіологічні, психологічні та дидактичні основи
організації навчального процесу.
ПРЗ 11. Має теоретичні знання з основ масажу, профілактики
та корекції порушень зору та постави, фітопрофілактики,
загартування та оздоровчо-рекреаційної рухової активності.
ПРУ 1. Уміє самостійно проводити уроки основ здоров’я, валеології, основ безпеки життєдіяльності, основ охорони праці та
цивільного захисту населення, використовуючи продуктивні
технології, методи, прийоми, форми та засоби навчання.
ПРУ 2. Володіє педагогічними технологіями спрямованими на
мінімізацію негативного впливу шкільного стресу на здоров’я
учнів, уміннями педагога-тренера.
ПРУ 3. Уміє здійснювати діагностику рівня здоров’я (неінвазивними клінічними та валеологічними методами).
ПРУ 4. Уміє надавати першу долікарську медичну допомогу у
невідкладних станах.
ПРУ 5. Уміє проводити превентивну освітню роботу та планувати і організовувати оздоровчі заходів.
ПРУ 6. Уміє створювати і підтримувати сприятливе для здоров’я
середовище в навчальному закладі.
ПРУ 7. Уміє проводити психодіагностику, підтримувати психічного здоров’я і здійснювати психокорекції.
ПРУ 8. Володіє методами діагностики біологічного віку і використовує їх для встановлення етапів вікового розвитку дитини
(зокрема, шкільної зрілості), відповідності фізичного і психічного розвитку показникам норми.
ПРУ 9. Володіє практичними навичками проведення масажу,
профілактики і корекції зору та постави, фітопрофілактики,
загартування та оздоровчо-рекреаційної рухової активності.
ПРУ 10. Володіє практичними навичками проведення експериментальних лабораторних та польових досліджень.
ПРУ 11. Уміє визначати по класифікаторам лікарські рослини,
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збирати їх, підготовлювати для зберігання, готувати оздоровчі
фіто чаї та інші фітопрепарати.
ПРУ 12. Володіє професійною лексикою та загальною культурою мовлення.
ПРК 1. Уміє в чіткій і послідовній формі, різними каналами
зв'язку спілкуватися, використовуючи спеціальну термінологію
(рідною, іноземною та латинською мовами), з фахівцями в
галузі освіти, а доступною мовою — із споживачами освітніх
послуг та фахівцями інших спеціальностей.
ПРК 2. Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно
працює в команді (педагогічному колективі освітнього закладу,
інших професійних об’єднаннях).
ПРК 3. Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, цінувати різноманіття та мультикультурність
світу і керуватися у своїй діяльності сучасними принципами
толерантності, діалогу і співробітництва.
ПРК 4. Здатний співпрацювати з організаціями, центрами,
установами, що здійснюють профілактику правопорушень
серед учнів, просвітницьку роботу щодо формування навичок
здорового способу життя.
ПРА 1. Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з
високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції.
ПРА 2. Здатний створювати рівноправне і справедливе освітнє
середовище, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх
соціально-культурно-економічного контексту.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНОГО ТА
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ
Бойчук Ю. Д.
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Провідним напрямом якісного оновлення професійної освіти є підготовка фахівців, здатних усвідомлено використовувати потенціал фундаментальних дисциплін для системного вирішення професійних завдань.
Досягнення цього можливе на основі міждисциплінарної інтеграції як
дидактичної основи забезпечення цілісності освітнього процесу у сучасній вищій школі [1; 3].
Інтеграція (від лат. integration — поповнення, відновлення) —
процес розвитку, об’єднання у ціле розрізнених частин і елементів. Процеси інтеграції мають місце як у вже існуючій системі, де вони підвищують рівень її цілісності і організованості, так і при виникненні нової (емерджентної) системи з раніше не сполучених елементів. У процесі інтеграції в системі збільшується об’єм та інтенсивність взаємозв’язків між елементами [2]. Інтеграція — це не тільки підсилення зв’язків, але і зміна
вихідних елементів. Якщо такої зміни немає, то й відсутнє підсилення
зв’язків, воно підмінюється лише механічним об’єднанням. Інтеграційний
процес означає новоутворення цілісності, яке має системні якості загальнонаукової, міжнаукової чи внутрішньонаукової взаємодії, відповідні
механізми взаємозв’язку, а також зміни в елементах, функціях об’єкта
вивчення, які обумовлені зворотним зв’язком системних засобів і нових
якостей, що утворилися.
Підгрунтям для інтеграції в професійній освіті є аналогічні тенден194

ції у сфері праці (інтеграція трудових функцій в умовах виникнення нових економічних механізмів, підсилення зв’язку об’єктів і предметів професійної діяльності тощо).
Інтеграція в сучасній освіті — найвища форма єдності цілей, принципів, змісту освіти і як створення укрупнених педагогічних одиниць на
основі взаємозв’язку навчальних дисциплін. Процес інтеграції навчальних дисциплін — не процес сумування, а їх об’єднання на основі взаємозв’язку, взаємодоповнення, взаємопроникнення методів, понять, теорій, що входять до вказаних дисциплін. Упровадження у навчальний
процес інтегрованих дисциплін забезпечує важливу якість освіти — продуктивність.
Міждисциплінарна інтеграція покликана забезпечити єдиний підхід
викладачів різних навчальних дисциплін до вирішення єдиних освітніх
завдань на основі світоглядного узагальнення знань. Така інтеграція є
метою і засобом навчання, яка дозволяє сформувати цілісне уявлення
про людину і навколишній світ, створити єдину дидактичну платформу
для зближення предметних знань.
У процесі міждисциплінарної інтеграції важливим є мотивованість і
проблемність навчання, інтегрований підхід до добору змісту навчального матеріалу.
У ХНПУ імені Г. С. Сковороди з 2016 року запроваджена нова інтегрована навчальна дисципліна «Безпека існування людини в навколишньому середовищі», яка є одним з компонентів формування компетенцій, необхідних для управління власною безпекою, збереження
здоров’я і життя в різних соціоприродних умовах.
Обсяг дисципліни складає 4 кредити ЄКТС (120 годин), її вивчають
студенти всіх спеціальностей на І курсі.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність знань
та правил поведінки, що забезпечують здоров’я, високу працездатність,
довголіття та розкриття творчого потенціалу людини, забезпечують оптимальні умови співіснування соціальних та природних систем.
Метою викладання навчальної дисципліни полягає у формуванні
готовності студента використовувати набуту сукупність знань, умінь і
навичок для забезпечення особистої та колективної безпеки в сфері
професійної діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни є: 1) усвідомлення
концептуальних основ сталого розвитку суспільства, забезпечення безпеки існування людини в навколишньому середовищі і зниження ризиків,
пов’язаних із діяльністю людини; 2) формування чітких і обґрунтованих
уявлень про взаємодію і взаємозв’язок усіх компонентів у природі, соціальній і технологічній сферах, про стратегію і і тактику збереження й стабільного розвитку життя на Землі; 3) оволодіння прийомами раціоналізації життєдіяльності людини, орієнтованими на зниження антропогенного
впливу на навколишнє середовище і забезпечення безпеки особистості і
суспільства; 4) формування культури безпеки та ризик-орієнтованого
мислення, яке дозволяє питання безпеки і збереження навколишнього
середовища існування людини розглядати як найважливіші пріоритети
життєдіяльності людини; 5) формування здібностей ідентифікації небезпек і оцінювання ризиків та готовності застосування професійних знань,
умінь і навичок для мінімізації негативних екологічних наслідків та поліпшення умов праці в сфері своєї професійної діяльності.
У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти повинні
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знати: понятійно-термінологічний апарат у галузі безпеки; особливості
та закономірності процесів взаємодії в системі «людина-навколишнє середовище»; фізіологічні, екологічні та валеологічні основи безпеки існування людини в навколишньому середовищі; умови стабільності природних і соціальних систем; основні природні і техносферні небезпеки, їх
властивості і характеристики, характер та наслідки впливу шкідливих і
небезпечних факторів на людину і природне середовище, методи захисту
від них у сфері своєї професійної діяльності; способи захисту населення
в умовах виникнення надзвичайних ситуацій (техногенних аварій, катастроф, природних стихійних лих та застосування сучасної зброї масового
враження); основи раціонального природокористування й охорони компонентів біосфери; методи моделювання та прогнозу впливу небезпечних
природних та техногенних факторів на людину, соціальні і природні системи; методи контролюю і управління безпекою існування людини в
навколишньому середовищі; нормативні документи і закони України про
безпеку існування людини в навколишньому середовищі; особливості й
значення міжнародних зусиль у вирішенні проблем націй, регіонів і світу
в цілому; міжнаціональний та глобальний характер сучасних небезпек;
основні принципи національної та глобальної політики сталого розвитку
суспільства; роль і значення формування культури безпеки існування
людини в навколишньому середовищі.
У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти повинні
вміти: ідентифікувати основні небезпеки середовища існування; оцінювати приблизний ступінь ризику небезпек навколишнього середовища
для людини, соціальних та природних систем; аргументовано та адекватно обирати методи захисту від небезпек навколишнього середовища
стосовно сфери своєї професійної діяльності; ефективно користуватися
законодавчими і нормативно-правовими документами в галузі безпеки й
охорони навколишнього середовища, вимогами безпеки в сфері своєї
професійної діяльності; формулювати практичні пропозиції щодо покращення стану безпеки існування людини в навколишньому середовищі;
брати участь у громадських експертизах з визначення рівня загроз для
безпеки існування людини в навколишньому середовищі.
Засвоєння змісту навчальної дисципліни передбачає вивчення студентами чотирьох модулів, а саме: І модуль. Екологічна безпека існування людини в навколишньому середовищі. ІІ модуль. Фізіологічні
основи безпеки існування людини в навколишньому середовищі. ІІІ
модуль. Валеологічні основи безпеки існування людини в навколишньому середовищі. ІV модуль. Цивільний захист населення в умовах виникнення надзвичайних ситуацій в мирний і воєнний час.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ВАЛЕОЛОГИИ
Гончаренко М.С.
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

Педагогическая валеология (ПВ) — это новое системно — интегративное синергетическое направление в общей системе гуманитарного
образования.
ПВ — это деятельность учителя, направленная на активацию резервных энергетических интеллектуальных возможностей человека в его
гармоничном взаимодействии с собой, окружающим миром, природой.
Для этой цели используются такие методы обучения активизации
резервных возможностей человека, как:
 метод активизации резервных возможностей личности;
 метод погружения;
 аудио-визуальный метод;
 аудиолингвальный метод;
 метод звукосемантического анализа;
 метод звукотерапии и психорегуляции;
 метод гармонизации и психорегуляции и др.
Данный подход разработан Л.Г. Татарниковой и направлен на создание условий развития личности обучающегося в процессе двудоминантного взаимодействия, активизирующего резервные возможности
человека, его гармонизацию, способствующую поиску механизмов компетентного педагогического вмешательства в процесс интеллектуального
развития ребенка.
Валеологическое сопровождение усиливает такие аспекты работы,
как создание доброжелательной атмосферы взаимодействия, оказание
помощи в личностном развитии, принятие ребенка как самоценности, с
опорой на эмпатию, что обеспечивает оздоровление образовательного
процесса и его безвредность [4, 5].
Организации педагогически обоснованного учебного процесса на
современном этапе предъявляются следующие требования:
1. создание благоприятных санитарно-гигиенических условий
(воздушный режим, санитарное состояние класса, освещенность и т. д.);
2. использование здоровьеохранных методов и технологий обучения;
3. проведение различных форм учебных занятий (урок-игра,
урок-поход, урок-путешествие и др.);
4. создание положительного эмоционального настроя на урок и
внутренней мотивации к учебной деятельности;
5. создание благоприятного психологического климата на уроке
(стиль, тон общения, педагогический такт, ситуация успеха,
культура речи и т.д.);
6. оптимальность уровня сложности, трудности, интенсивности
урока;
7. умение учителя оценить состояние умственной работоспособности учащихся на уроке;
8. использование приемов, снимающих психическое напряжение,
усталость, зрительное утомление, статическое напряжение
мышц кисти, спины и т.д.;
9. обеспечение достаточной двигательной активности учащихся
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на уроке;
10. использование средств обучения с учетом гигиенических требований.
Для этого педагог-валеолог использует: гибкий модульный учебный процесс; уроки-модули; индивидуальное валеологическое сопровождение; валеологические технологии и др.; изменение стратегии педагогической деятельности; стабильность в здоровье ребенка, высокая
мотивация; валеологизация учебного процесса; высокая культура речи,
как фактор здоровьесбережения.
Кроме
того,
валеологически
обоснованный
учебновоспитательный процесс требует учета: 1) индивидуальных особенностей учащихся на уроке (темперамент, память, внимание, мышление,
способности, состояние здоровья и т. д.); 2) рефлексии как формы контроля и оценки знаний учащихся на уроке; 3) изменений характера,
объема и дифференциации домашних заданий с учетом особенностей
учащихся.
В самом общем виде валеологически обоснованную концепцию
школьного образования можно сформулировать следующим образом: от
валеологически обоснованного саморазвития и непроизвольного овладения основными навыками образовательной деятельности (начальная
школа), через самопознание, смыслотворчество и самосовершенствование (основная школа) — к самоопределению и выработке валеологически обоснованного способа жизнедеятельности (средняя школа) [3] .
В настоящее время в Украине существует немало школ, которые
работают по программе здоровьесбережения (Кирилленко С.В., Бережная Т.И.).
Выделились пять направлений обеспечивающих нелинейную динамику сложных систем, к которым относится человек как биологическая
система, развивающаяся в социуме, и педагогический процесс. Главное
требование — синхронизация образовательных программ, межпредметная интеграция содержания образования и лечебно-оздоровительный
эффект как специальный организационный компонент и валеологический аудит. Так, в структуре урока предусмотрены физкультминутка,
временной интервал для снятия статического напряжения, аутотренинг,
релаксация. Ученики могут свободно передвигаться по классу, выбирать
рабочее место. Формирование гуманных межличностных отношений
между учителем и учениками основано на атмосфере сотрудничества,
взаимопонимания, взаимоуважения, приветствуется использование шуток. Приоритетным субъектом в системе урока является ученик, для
которого индивидуальный подбор заданий обеспечивает ситуацию успеха и положительные эмоции.
Установившиеся субъект-субъектные взаимоотношения между
учителем и учеником обеспечивают:
1. Варьирование
функции
обучения
от
информационноконтролирующей до консультационно-координирующей.
2. Широкое использование учителем различных форм контроля
(устный опрос, тестирование, зачеты, индивидуальные домашние работы и т.д.).
3. Межпредметная интеграция содержания в информационные
модули, обеспечивающие синергетический подход, сокращение временных затрат, повышение качества образования.
4. Валеологизация содержания предметного обучения, формиро198

вание валеологической культуры средствами конкретной образовательной дисциплины.
5. Активное включение семьи (родителей) как субъектов оздоровительно-педагогического процесса.
Интеграция дает возможность преодолеть узкопредметную разобщенность научного знания и использовать высвобождаемое учебное
время для восстановления и развития здоровья, полноценного отдыха и
творческой деятельности учащихся.
Концептуальной основой образовательной деятельности является
установка на то, что каждый ребенок по-своему талантлив и одарен
индивидуальными способностями, которые необходимо раскрыть, развить и реализовать в процессе дошкольного и школьного образования,
создав базу для последующего эффективного его внедрения в социум.
В функции педагогической валеологии входит слежение за состоянием здоровья школьников, что включает в себя мониторинговую оценку исходного состояния здоровья, профилактическую, защитноохранную и координационную работу [1]. Так, одним из обязательных
исследований является диагностика детей на выявление функциональной асимметрии полушарий головного мозга, т.е. правополушарных,
левополушарных и смешанных типов. Эти данные знания используются
учителем для организации учебного процесса (как рассадить учащихся,
какие цветовые гаммы использовать). Деятельность учителя должна
быть направлена на создание ситуации успеха, занимательности, увлекательности, эмоционального переживания, творческого вдохновения.
Получается, что валеологические подходы к образовательному процессу
необходимы всем педагогам.
В процессе обучения у детей формируется философское отношение к концепции мира, космоса, рефлексируется зависимость красоты и
гармонии мира от человека как активного участника этого процесса.
Способствуют этой духовнонравственной задаче и ключевые слова, введенные в энергоинформационное поле ребенка: красота, спокойствие,
мир, радость, доброта, сила, надежность, внимание и др. Разбирается
смысл каждого слова, фиксируется их начертание в тетради. Такая педагогическая технология широко используется в антропософской педагогике и называется эвритмией.
Данная работа позволяет воспроизвести целостное действие как
сумму функций всех сенсорных каналов, которые можно обозначить,
как: 1) визуальный — зрительный; 2) аудиальный-слуховой; 3) кинестетический моторно-чувствительный; 4) осмический-обонятельный; 5)
вкусовой.
При коллективном обсуждении каждым учеником собственного
восприятия слов, дети получают целостное, гармоничное представление
о единой картине мира, его свойствах, качествах, гармонии. В то же
время такой подход позволяет каждому познать себя, свою индивидуальность, определить свой сенсорный канал. Таким образом, валеологически обоснованный учебный процесс обучает ребенка диагностическим
приемам и самодиагностике. Только прорастанием валеологических знаний в педагогический процесс можно сформировать человека Нового
века. Этому способствует совокупность таких технологий, как эмоционально-ритмические нагрузки, эмоциональный компонент дыхания, экспрессивное дыхание и метод БОС (биологически обратная связь), который представляет собой универсальный механизм активизации резервов
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здоровья сердца, легких, нервной системы и других органов [2].
Валеологическое сопровождение обеспечивает оздоровление образования, безвредность его для субъектов образовательного процесса.
Настоящий педагог умеет давать знания и выполняет высокую
миссию воспитания гармоничного человека. Рациональная организация
урока ‒ важная составная часть здоровьесозидательной работы школы.
Деятельность учителя проявляется в сочетании следующих функций:
1. аналитической (сбор информации об учащихся, группа риска);
2. конструктивной (здоровьесохранные методы, технологии урока):
3. организационно-исполнительской;
4. профилактико-коррекционной (утомлении, возбуждении и
др.);
5. рефлексо-оценочной (создание рефлексивной среды для самопознания, осмысления своей деятельности, своих взглядов).
Таким образом, педагогическая валеология является важным механизмом снижения педагогических рисков, способствует развитию нового системно-интегративного синергетического направления в науке
образования учителя и в общей системе гуманитарного образования.
Закончить данную статью хочется словами В. Сухомлинского: «Забота о
человеческом здоровье, тем более о здоровье ребенка ‒ это не просто
комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, не свод требований к
режиму, питанию, труду и отдыху. Это прежде всего забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии
является радость творчества».
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ВНЗ
Апрєлєва І. В., Молчанюк О. В., Чаговець А.І.
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічної академії»
Харківської обласної ради м. Харків

Проблема формування здоров’язберігаючої компетентності студентів стає усе більш актуальною, адже вона є однією з найбільш важливих
структур, яка закладає основи здоров'язберігаючого способу життя, тим
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самим, сприяючи збереженню психічного, фізичного і морального здоров'я майбутніх вихователів, їх вихованців, відповідно, і нації в цілому.
Педагогові для здійснення ефективної освітньої діяльності необхідно бути компетентним в питаннях збереження і зміцнення власного
здоров'я і здоров'я дітей, тобто має бути сформована «здоров’язберігаюча компетентність» педагога.
Компетентність є багатофакторною якістю особистості. Вона припускає не лише наявність певного обсягу знань, умінь, навичок, досвіду
та особистих якостей, які є дуже важливими чинниками для досягнення
високих результатів у професійній діяльності, а й ціннісних орієнтацій
фахівця, усвідомлення ним свого місця в суспільстві і розуміння світу
навколо нього, відповідного стилю взаємодії з іншими людьми, загальної
культури особистості, а також здібностей та можливостей до постійного
вдосконалення власного творчого потенціалу[3].
Створення відповідних умов для формування у студентів — майбутніх вихователів усвідомлення цінності здоров’я, ставлення до нього є
найголовнішим напрямом у вихованні компетентної особистості, зорієнтованої на збереження й зміцнення здоров′я та дотримання здорового способу життя.
Питання формування здоров’язберерігаючих компетенцій майбутніх вихователів висвітлювали Н. Амосов, Г. Апанасенко, Я. Бендета,
Н. Блінов, О Богініч, В. Дубровський, Е. Казін, Н. Літвінов, В. Марков,
В. Петрушин, Л. Попов, Б. Чумаков та ін.
У ряді науково-педагогічних досліджень здоров'язберігаюча компетенція майбутнього педагога розглядається з різних позицій. Аналіз
психолого-педагогічної
літератури
дозволив
визначити
здоров’язберігаючу компетентність як інтегральну якість особистості, що
проявляється в загальній здатності і готовності до здоров’язберігаючої
діяльності в освітньому середовищі, заснованому на інтеграції знань і
досвіду.
У структурі здоров’язберігаючої компетентності науковці відокремлюють три основні складові: когнітивну (система знань і пізнавальних
вмінь); особистісну (наявність і прояв рис особистості, зумовлених характером діяльності з формування здорового способу життя свого та інших
людей); діяльнісну (здатність обґрунтовано виявляти та раціонально
застосовувати шляхи і засоби для найбільш ефективного досягнення
мети) [2].
До структури здоров'язберігаючої компетенції майбутніх вихователів входять:
 норми поведінки людей Землі (життя, здоров'я і базові потреби);
 структура та зміст понять «здоров'я», «культура здоров'я»,
«здоров'язберігаючий спосіб життя»;
 основи самовиховання здоров'язберігаючих якостей;
 усвідомлення впливу алкоголю, наркотиків і психоактивних
речовин на здоров'я людини;
 розуміння впливу харчування на психофізичний стан організму;
 знання та вміння оцінювати стан власного здоров'я та здоров'я
оточуючих;
 знання підходів до подолання стресових станів людини;
 переконаність у необхідності передачі своїх знань для здоров'я
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збереження у дітей;
висока мотивація студентів щодо здоров'язберігаючого способу
життя;
 розуміння впливу анаболічних стероїдів на здоров'я людини;
 розвиток практичних умінь і навичок щодо дотримання здоров'язберігаючого способу життя.
Існує стійкий взаємозв'язок між ставлення педагога до свого здоров'я, його потребою у веденні здорового способу життя, рівнем знань
про особистості відновлення усіх аспектів здоров'я і відповідним виховним впливом на дітей.
Про сформованість здоров’язберігаючої компетентності можна
стверджувати тоді, коли педагог не лише володіє знаннями про здоров'я,
здоровий спосіб життя, здоров’зберігаючі технології, усвідомлює цінність
здоров'я, мотивований до здоров’язберігаючої діяльності, але і реалізує
знання і уміння в практиці.
У формуванні здоров’язберігаючих компетенцій майбутніх вихователів важливим і актуальним є створення в освітній установі здоров’язберігаючого середовища, що включає навчальний процес, позааудиторну діяльність, взаємодію з соціумом. У роботі із студентським колективом необхідно передбачати формування у них певних знань, умінь і
навичок, а саме:
 уміння відстежувати позитивні і негативні зміни в стані власного здоров'я і здоров'я оточення;
 уміння складати програму збереження свого здоров'я;
 уміння складати ефективну і дієву програму (чи план) збереження здоров'я дітей;
 уміння створювати здоров’язберігаюче освітнє середовище;
 володіння способами організації діяльності по профілактиці і
здоров’я збереженню;
 володіння освітніми технологіями, що зберігають здоров'я
дітей.
Погоджуючись з О. Богініч, необхідно зазначити, що важливими
складовими фахової підготовки майбутнього вихователя є викладання
дисциплін оздоровчого спрямування, оскільки вони інтегрують в собі
інформаційно-дяльнісний компонент всієї системи фахової підготовки і
створюють передумови для створення у дошкільних навчальних закладах
здоров'язберігаючого освітнього простору.
Вважаємо, що необхідною умовою формування у студентів культури здоров'я, їх підготовки до впровадження здоров’язберігаючих технологій є використання можливостей залучення майбутніх вихователів до
дослідницької діяльності. Наукова діяльність студентів не тільки сприяє їх
творчому зростанню, а й сприяє духовному розвитку. Цілеспрямована і
систематична участь студентів у навчальній та науково-дослідницької
діяльності з вираженою здоров’язберігаючою спрямованістю не тільки
сприяє розвитку їх дослідницьких нахилів, а й дуже позитивно позначається на загальному розвитку студентів.
Слід зазначити, що не тільки навчальні дисципліни, що викладаються у ВНЗ та участь у науковій роботі формують у студентів здоров’язберігаючі компетенції. Велика роль у цьому процесі відводиться
також різним видам педагогічної практики. Основною педагогічною цінністю цього напряму професійної підготовки майбутніх вихователів є те,
що саме педагогічна практика є активною формою професіоналізації
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особистості в умовах безпосереднього спілкування з дітьми.
Виховання здорового способу життя у ВНЗ необхідно здійснювати
протягом усього періоду навчання студентів в різноманітних формах, які
взаємопов'язані, доповнюють одна одну і являють собою єдиний процес
фізичного, морального, валеологічного виховання студентів.
Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість зазначити, що у підготовці майбутнього вихователя особливе місце має
посідати формування моральної свідомості, досвіду здоров'язберігаючої
діяльності, культури здоров'я. Пріоритет здоров'я, тобто грамотна турбота про здоров'я є обов'язковою умовою освітнього процесу, що визначає
послідовне формування в навчальному закладі здоров'язберігаючого
освітнього простору, в якому всі педагоги та студенти узгоджено вирішують спільні завдання, пов'язані з турботою про здоров'я і беруть на себе
відповідальність за досягнуті результати.
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РОЛЬ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ФОРМУВАННІ ТА СТАНОВЛЕННІ
ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
Артюх О.В., Матвєйшина Т.М., Лебединець М.Г.
Запорізький державний медичний університет

Вступаючи до вищого медичного навчального закладу, абітурієнти
більш-менш чітко уявляють собі подальше майбутнє, процес навчання та
становлення як спеціаліста. Однак вже протягом перших місяців навчання першокурсники стикаються з великими об’ємами навчальної інформації, яка подається для детального та ґрунтовного вивчення, необхідністю
самостійно організовувати вільний час для підготовки до занять, необхідністю вчитися використовувати не тільки базову, а й додаткову навчальну, методичну літературу, монографії, лекції та ін., дотримуватися
навчальної дисципліни. Навчання в медичному ВНЗ потребує зібраності,
додержуватися морально-етичних правил поведінки, яка необхідна для
майбутнього лікаря, вміння спілкуватися з викладачами, вирішувати
проблеми з колегами за допомогою вміння вести діалог. Це призводить
до порушення звичайного комфортного стану та, як наслідок, виникнення внутрішньоособистісного конфлікту, появи невпевненості в собі, а
також сумнівів щодо правильності обраної професії. Досить часто за та203

ких умов навчання додається конфлікт лідерства між формальним лідером (старостою групи, курсу та ін., які призначаються деканатами за
документами особистої справи) та неформальним лідером (морально
більш сильною особистістю, котра сама завойовує авторитет). Водночас
конфлікти
сімнадцяти-вісімнадцяти-літніх
підлітків
з
однолітками
пов’язані з важливою особливістю їхнього віку — формуванням морально-етичних критеріїв оцінки оточуючих та, як наслідок, вимог до його
поведінки [1].
Важко повністю припинити описані конфлікти, однак значну роль
в завершенні їх грає дисципліна, що забезпечує свободу, необхідну для
подальшого гармонійного розвитку, однак в рамках правил внутрішнього
розпорядку медичних ВНЗ. В Запорізькому державному медичному університеті запроваджена така форма виховної роботи, як курація. Курація
груп першого та другого курсів здійснюється викладачами базисних теоретичних кафедр. Стиль взаємовідносин викладача (куратора) та студентів впливає на формування міжособистісних взаємовідносин між студентами. Втручання в конфлікти між студентами однієї групи не означає їх
придушення, а якнайшвидше виявлення неформального лідера та допомога йому в формуванні команди. При необхідності, за наявності клопотання від куратора, рішенням деканату може бути змінено старосту, що
інколи трапляється через 1-2 місяці навчання. На початку навчання група студентів є набором окремих особистостей, які не взаємодіють між
собою та мають кожний окремо свою мету. Роль лідера полягає в згуртуванні окремих особистостей в декілька гуртків та в кінці кінців в одну
команду, об’єднану загальною метою та націлену на досягнення результату. Даний результат можливий при використанні викладачем педагогічної тактики «співпраці». Необхідно зазначити, що використання «диктату» чи «опіки» [1] загострює напруженість взаємовідносин між студентами. Ситуації, коли викладач пред’являє завищені вимоги до засвоєння
предмета, використовує оцінки як засіб маніпуляції, або навпаки завищує
оцінки, дозволяє так зване панібратство — не сприяють вирішенню внутрішньогрупового та внутрішньособистісного конфліктів, а лише сприяють
виникненню конфліктів вчинків, діяльності та відносин [3].
Вітчизняні студенти, що навчаються на першому курсі, відчувають
дискомфорт через зміну звичних та комфортних умов існування, незалежно від мешкання вдома чи в гуртожитку. Однак студенти-іноземці опиняються в ще більш складному стані. Зміна звичних умов існування (деколи досить кардинальна), менталітету оточуючих людей, відсутність
рідних, звичної їжі, чужа мова навколо, необхідність дотримуватися нових незвичних правил та багато інших факторів сприяють розвитку пригніченого стану, який без належної допомоги легко переходить в стан
депресії. Часто такі студенти втрачають інтерес до навчання та повертаються додому. З метою покращення стану перебування іноземців на території України під час навчання у медичному ВНЗ, розроблена система
курації так званих земляцтв — груп студентів-співвітчизників. Курація
іноземних земляцтв відбувається всіма співробітниками базових теоретичних кафедр, які викладають дисципліни на першому та другому курсах.
Роль викладача-куратора полягає в допомозі вирішення конфліктів, а також прискоренні адаптації в новому середовищі, а також формування у студентів мотивації вивчати навчальну дисципліну, займатись
самоосвітою, отримувати професійно-орієнтовані знання. Необхідно привчати студентів працювати з базовою навчальною, додатковою навчаль204

ною та методичною літературою, періодичними виданнями та ін., розвивати навички бібліографічного пошуку по традиційному та електронному
бібліотечному каталогу. Творчий підхід до навчального процесу, застосування інтерактивної моделі практичного заняття [2], розвивання навичок
вести бесіду, клінічного мислення відіграють важливу роль в формування
активної мотивації до необхідності глибокого засвоєння медичних знань
та, як наслідок, підвищення свого професійного рівня. Це є достатньо
дієвим методом вирішення внутрішьноособистісного конфлікту. Водночас
куратор роз’яснює значення та важливість самостійної роботи студентів
для оволодіння практичними навичками та доведення до автоматизму їх
виконання. Це є базовими засадами сполучення класичних методів викладання та новітніх технологій навчання, що активно запроваджуються
в вищих навчальних закладах. Зокрема на кафедрі людини, оперативної
хірургії та топографічної анатомії створені умови для повноцінного самостійного тренінгу на муляжах, тренажерах, фотографіях, рентгенограмах,
слайдах, томограмах та починають впроваджуватися віртуальні способи
навчання (відеофільми).
На даний час в медичних університетах немає психологів, які допомагали б студентам-першокурсникам пройти важкий шлях адаптації до
нових умов навчання. Тому курація груп є досить важливим аспектом
студентського життя. Формуючи свідомість студента, як лікаря, необхідно
водночас сприяти гармонійному розвитку особистості, приділяти значну
увагу культурному та духовному його розвитку.
Підхід до курації не є формальним. Викладач-куратор разом з вітчизняними або іноземними студентами проводить бесіди, круглі столи,
обговорення, читає їм лекції на актуальні теми в позааудиторний час,
займається патріотичним вихованням, допомагає у вирішенні повсякденних проблем. Також курація групи або земляцтва передбачає відвідування культурних заходів (театральних вистав, симфонічних концертів та
ін.) або організацію екскурсій у вільний від навчання час.
Таким чином, основною метою виховної роботи серед студентівмедиків є прискорення та полегшення їх інтеграції в студентське середовище, формування цілісної особистості та мотивації до активного та глибокого засвоєння знань за допомогою ресурсів, які надає вищий навчальний заклад.
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МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ
ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
Жамардій В.О.
Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична
стоматологічна академія”

У сучасних умовах розвитку українського суспільства підвищується соціальна значимість фізичного виховання щодо формування гармонійно та духовно розвиненої особистості, покращання професійної підготовки та безпосередньо процесу фізичного виховання майбутніх фахівців. Із урахуванням сучасних тенденцій розвитку педагогічної освіти
пріоритетними напрямами модернізації навчальних занять із фізичного
виховання студентів у вищих педагогічних навчальних закладах визначено особистісну спрямованість, постійне підвищення її якості, оновлення
змісту та структури навчально-виховного процесу з фізичного виховання,
органічне поєднання всіх форм навчальних занять, застосування сучасних фітнес-програм і фітнес-технологій. Проблема дослідження полягає у
розробці методики застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання студентів із пріоритетною спрямованістю корекції тілобудови, яка складається з різноманітних форм і спеціальних вправ, які
позитивно впливають на показники фізичного розвитку студентів, сприяючи покращанню рівня соматичного здоров’я та підвищенню рівня фізичної підготовленості. Це забезпечує широкий спектр її застосування у
навчально-виховному процесі з фізичного виховання для вирішення
фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних і лікувально-профілактичних
завдань. Проведення навчальних занять із фізичного виховання студентів засобами фітнесу та пошук новітніх інноваційний технологій, залишається актуальним питанням теорії та методики фізичного виховання у
вищих навчальних закладах.
Студентський вік є найбільш сприятливим періодом для розвитку
фізичної працездатності, підвищення рівня фізичного здоров’я, покращання адаптаційних можливостей організму та зміцнення здоров’я. Під
час проведення навчальних занять із фізичного виховання потрібно враховувати мотиваційні пріоритети, вікові, статеві та індивідуальні особливості студентів [2]. Основним мотивом залучення студентів до навчальних занять із фізичного виховання є покращання форми та зменшення
маси тіла, досягнення високого рівня здоров’я, фізичної підготовленості
та підвищення самооцінки.
Фітнес-технології є сучасними, інноваційними, постійно прогресуючими видами рухової діяльності, які набувають усе більшої популярності. Застосування в навчально-виховному процесі з фізичного виховання
спеціально підібраних фітнес-програм значно покращить показники
фізичної підготовленості, підвищить мотивацію студентів до навчальних
занять із фізичного виховання [1, 3].
У процесі експериментального дослідження було розроблено методику застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання студентів і сформовано експериментальну та контрольну групи.
Розподіл студентів на групи проводився за результатами анкетування.
Експериментальна група займалася за розробленою авторською методикою, а контрольна за типовою навчальною програмою з фізичного виховання для ВНЗ України ІІІ–ІV рівнів акредитації. Дослідження здійснювалося поетапно. На першому етапі було проведено аналіз та узагальнення
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науково-методичної літератури, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження та розроблено експериментальну методику.
Вона була спрямована на зменшення маси тіла, нормалізацію обміну
речовин і вдосконалення фізичних якостей студентів.
Застосування фітнес-програм зумовило розподіл методики на блоки. Завданнями розминочного блоку була підготовка функціональних
систем організму студентів до роботи шляхом поступового підвищення
частоти серцевих скорочень, збільшення температури тіла, рухливості
суглобів і покращання кровопостачання м’язів. Завдання аеробного блоку полягали у збільшенні функціональних можливостей організму студентів, де були застосовані вправи аеробного характеру, представлені аеробікою, ходою та оздоровчим бігом. Аеробне навантаження виконувалося для зміцнення серцево-судинної системи, розвитку витривалості та
нормалізації частоти серцевих скорочень. Завданнями коригуючого блоку
була корекція тілобудови, покращання рівня фізичної підготовленості
студентів. Вправи силового блоку були спрямовані на зміцнення усіх
м’язових груп і розвиток силових показників. Особливість цього блоку
полягала в тому, що підбір вправ здійснювався відповідно до стану м’язів
окремих ділянок тіла. Дозування навантажень, інтенсивність і тривалість
відпочинку залежали від вікових, статевих та індивідуальних особливостей студентів. Блок бодіфлексу полягав у зміцненні дихальних м’язів і
покращанні функціонального стану зовнішнього дихання. Вправи виконувалися в повільному темпі не перенапружуючи організм. Блок стретчингу був спрямований на розвиток гнучкості, координацію рухів і зміцнення м’язового корсета. Його основу складали вправи на розтягування, які
виконувалися на кожному навчальному занятті.
На другому етапі дослідження було проведено педагогічний експеримент, сутність якого полягала у тому, що застосування засобів фітнесу на заняттях із фізичного виховання мали стимулюючий вплив і були
спрямовані на покращання рівня здоров’я та фізичної підготовленості
студентів. На третьому етапі здійснювалася обробка та порівняльний
аналіз одержаних результатів, який дозволив встановити ефективність
розробленої авторської методики застосування фітнес-технологій на
заняттях із фізичного виховання студентів. Практична значущість методики полягає у розробці навчально-методичного комплексу та зацікавленості студентів до навчальнимх занять із фізичного виховання.
Розроблена методика застосування фітнес-технологій на заняттях
із фізичного виховання студентів поєднує елементи оздоровчої аеробіки,
калланетики, бодіфлексу, пілатесу, йоги та крім фізкультурно-оздоровчої
спрямованості навчальних занять, сприяє підвищенню еластичності
зв’язок і сухожиль, підвищенню рівня розвитку аеробних і анаеробних
можливостей, зміцненню серцево-судинної та дихальної систем організму, розвитку гармонійності тілобудови, творчої активності. Організація і
проведення навчальних занять із фізичного виховання студентів засобами фітнесу сприяє розвитку всіх фізичних якостей: швидкості, сили,
силової витривалості, гнучкості, що було експериментально перевірено у
ході роботи. Перспективи подальших досліджень із даного напрямку
полягають в оцінці впливу впровадження методичної системи застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання студентів у
визначених теоретико-методичних засадах.
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ФОРМУВAННЯ ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВAЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI
МAЙБУТНIХ ОФIЦЕРIВ НAЦIОНAЛЬНОЇ ГВAРДIЇ УКРAЇНИ ЯК
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Зуб О. В., Турчинов А. В., Алфімова Л. Д.
Національна академія Національної гвардії України

Однiєю iз визнaчaльних хaрaктеристик сучaсної держaви є її спроможнiсть зaбезпечити дотримaння зaконностi всерединi крaїни тa проведення комплексу зaходiв, якi пов’язaнi iз зaхистом своєї суверенностi тa
вiдсiчi збройної aгресiї нa мiжнaроднiй aренi. Цi зaвдaння у сучaсних
склaдних соцiополiтичних умовaх виконує Нaцiонaльнa гвaрдiя Укрaїни
як унiкaльнa вiйськовa структурa з прaвоохоронними функцiями. Успiшне
виконaння службово-бойових зaвдaнь вiйськовослужбовцями Нaцiонaльної гвaрдiї Укрaїни повинно здiйснювaтися без шкоди для здоров’я тa
зaгибелi особового склaду. Тому поряд iз зaгaльною професiйною компетентнiстю мaйбутнiх офiцерiв Нaцiонaльної гвaрдiї Укрaїни постaє формувaння їхньої здоров’язбережувaльної компетентностi у процесi фaхової
пiдготовки.
Нaростaючi тенденцiї погiршення здоровʼя не можуть не вiдбитися
нa дiяльностi силових структур, якi через свою специфiчнiсть, мaють
знaчнi особливостi. Це, зокремa, стосується i вищих вiйськових нaвчaльних зaклaдiв. Зa дaними вiйськових медикiв, з кожним роком зростaє
число aбiтурiєнтiв з рiзними вiдхиленнями в здоровʼї, a сaме: дефiцит aбо
нaдмiрнiсть вaги, рiзнi порушення психiчного здоровʼя, ослaблений
iмунiтет, нaявнiсть шкiдливих звичок, що створює труднощi в доборi
курсaнтiв зa медичними покaзникaми.
Aнaлiз нaвчaльних плaнiв i робочих прогрaм професiйної пiдготовки офiцерiв Нaцiонaльної гвaрдiї Укрaїни, зaсвiдчив, що iснуючa системa
професiйної пiдготовки змiстовно i оргaнiзaцiйно включaє в себе основи
вiйськово-медичних знaнь, нaдaння першої невiдклaдної долiкaрської
допомоги пострaждaлим, зaбезпечення безпечної поведiнки в рiзних
службових ситуaцiях, чинники негaтивного впливу нa здоровʼя в умовaх
вiйськової служби тощо. У вiйськових ВНЗ зaконодaвчо визнaчено хaрaктер дотримaння гiгiєнiчних процедур тa обовʼязкову фiзичну пiдготовку.
Aле цi всi знaння, вмiння i нaвички iснують рядопоклaдено, незaлежно
один вiд одного, не утворюючи цiлiсної системи формувaння здоровʼязбережувaльної компетентностi як нaйвaжливiшої умови збереження
тa розвитку фiзичного, психiчного, соцiaльного тa духовного здоров’я
особистостi мaйбутнього офiцерa.
Необхiднiсть посилення здоров’язбережувaльної пiдготовки мaйбутнiх офiцерiв знaйшлa своє вiдобрaження в ЗaконaхУкрaїни «Про оборо208

ну Укрaїни» (1991), «Про вищу освiту» (2014), «Про Нaцiонaльну гвaрдiю
Укрaїни» (2014); «Про нaцiонaльну полiцiю» (2015), Нaцiонaльнa доктринa розвитку освiти нa 2012-2021 роки; Постaновi Кaбiнету Мiнiстрiв
Укрaїни «Про створення єдиної системи вiйськової освiти» (1997); Нaкaзi
МВС Укрaїни «Про зaтвердження Положення про оргaнiзaцiю нaвчaльного процесу у вищих нaвчaльних зaклaдaх МВС Укрaїни» (2008); прaвових
aктaх Головного упрaвлiння Нaцiонaльної гвaрдiї Укрaїни тa iнших зaконодaвчо-нормaтивних документaх.
У контекстi вирiшення постaвленої проблеми особливого знaчення
нaбувaють дослiдження нaуковцiв, у яких розкривaються питaння:
пiдвищення рiвня професiйної пiдготовки вiйськовослужбовцiв i прaвоохоронцiв (В. Aлещенко, О. Бaгaс, О. Дiденко, Л. Дягiлєвa, A. Кучерявий,
В. Мaнько,
М. Медвiдь,
В. Пеньков,
С. Полторaк,
I. Рaдвaнський,
О. Сaфiн, Ю. Сердюк, М. Тaрнaвський, О. Тогочинський, А. Турчинов,
О. Хaцaюк, Г. Яворськa, В. Ягупов тa iншi); концептуaльнi зaсaди
впровaдження компетентнiсного пiдходу в освiтi тa формувaння професiйної компетентностi (Н. Бiбiк, Н. Бiдюк, Ю. Бойчук, М. Гончaренко,
В. Гриньовa,
Р. Гуревич,
М. Євтух,
I. Зимня,
I. Зязюн,
О. Кобa,
В. Кремень, I. Прокопенко, В. Третько, A. Хуторський тa iншi); теоретико-методичнi зaсaди формувaння здоров’язбережувaльної компетентностi
мaйбутнiх фaхiвцiв в освiтньому процесi вищого нaвчaльного зaклaду
(Н. Бaшaвець, Н. Бєлiковa, О. Бiдa, Ю. Бойчук, Г. Воскобойнiковa,
С. Гaркушa,
В. Горaщук,
М. Гриньовa,
Б. Долiнський,
О. Iоновa,
Г. Мешко, О. Мiхеєнко, I. Потaшнюк, Л. Сущенко тa iншi). Формувaнню
рiзних aспектiв культури здоров’я тa здорового способу життя курсaнтiв
вищих вiйськових нaвчaльних зaклaдiв присвячено прaцi О. Бaгрянцевa,
С. Березовського, В. Бондaренкa, Ю. Бородiнa, С. Вaсiвa, A. Глaзурiнa,
С. Iвaнниковa, Б. Клименкa, Ю. Компaнiйця, О. Мельникa, О. Ольхового,
П. Приходькa, Л. Путaн, С. Ромaнчукa, К. Фaдькiнa тa iнших.
У той же чaс необхiдно вiдмiтити, що процес формувaння здоровʼязбережувaльної компетентностi мaйбутнiх офiцерiв Нaцiонaльної
гвaрдiї Укрaїни не стaв предметом спецiaльного дослiдження. Тaкий стaн
нaукового пiдходу до дaної проблеми зумовлює необхiднiсть розвʼязaння
iснуючих суперечностей, що обʼєктивно мaють мiсце в освiтнiй прaктицi,
a сaме мiж: постiйно зростaючими вимогaми до високодуховної, фiзично i
психiчно досконaлої особистостi мaйбутнiх офiцерiв Нaцiонaльної гвaрдiї i
рiвнем стaну їхнього здоровʼя тa iндиферентним стaвленням до нього;
потребою педaгогiчної прaктики вiйськових ВНЗ у формувaннi здоровʼязбережувaльної компетентностi мaйбутнiх офiцерiв тa вiдсутнiстю
нaуково-методичного зaбезпечення цього процесу.
На нашу думку, ефективність формування здоровʼязбережувaльної
компетентностi мaйбутнiх офiцерiв у процесі професійної підготовки буде
визначається впровадженням науково обґрунтованої технології, яка враховує особливості їхньої професійної діяльності, пов᾽язаної зі здоров᾽язбереженням і передбачає: проектування й розробку відповідного
навчально-методичного
забезпечення
процесу
формування
здоровʼязбережувaльної компетентності (підготовчий етап); розвиток позитивної мотивації в майбутніх офіцерів до набуття здоровʼязбережувaльної
компетентності (мотиваційно-стимулювальний етап); формування сукупності знань і вмінь, необхідних для здійснення здоров᾽язбереження (змістово-практичний етап); оцінка й корекція процесу формування здоровʼязбережувaльної компетентності (аналітико-результативний етап).
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НА
УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я.
Йосипенко О. М.
Терешківська загальноосвітня школа І — ІІІ ступенів Полтавської районної
ради Полтавської області

Даний урок був проведений на обласному науково-практичному
семінарі методистів рай(міськ)методкабінетів (центрів) із біології та основ
здоров’я на тему «Науково-методичні підходи щодо поліпшення якості
викладання основ здоров’я та екології».
Урок-тренінг по Основах здоров’я. 6 клас.
Тема. «Значення води і харчування для розвитку і здоров’я підлітків. Поживні речовини. Особливість харчування у підлітковому віці».
Мета: ознайомити зі складовими продуктів харчування підлітків
відповідно до їх віку, джерелами їх надходження, сформувати поняття
про поживні речовини, значення води і збалансованого харчування для
розвитку і здоров’я підлітків, розвивати вміння відрізняти корисну їжу від
тієї, що може зашкодити здоров’ю; виховувати культуру споживання їжі.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: аркуші паперу А2 і А3; олівці, фломастери, маркери;
ножиці, скотч, клей, заготовки для правил роботи на тренінгу та очікувань учасників, мультимедійна дошка, презентація, овочі, фрукти, картки.
Очікувані результати: учні називають складові харчових продуктів, джерела їх надходження, особливості харчування у підлітковому віці;
розуміють, що таке збалансоване харчування, дотримуються правил
харчування.
Хід тренінгу
Ми — те, що ми їмо.
Поль Брегг
І. Вступна частина
1. Привітання. Діти, пригадайте приємні події, які відбулися з вами
у вихідні дні. Перенесіть почуття, які виникли, на наш урок. До нас завітали гості. (На столі овочі, фрукти). Як ви думаєте чому?
Гра «Мікрофон». Для чого ми їмо? «Вправа «Незакінчене речення»: Ми їмо, щоб…
Повідомлення теми і мети тренінгу.
2. Вправа «Згадай правила».
Діти згадують і по черзі називають правила роботи в групі.
3. Очікування. Дерево, стікери у вигляді яблука.
ІІ. Основна частина
1. Вправа на увагу «Ледачі вісімки»
Мета: активізувати структури, що забезпечують запам'ятовування,
підвищення стійкості уваги.
Намалювати в повітрі в горизонтальній площині цифру вісім по три
рази: спочатку однією рукою, потім — другою, потім — відразу обома
руками.
2. Інформаційне повідомлення Вода і поживні речовини
Ми їмо багато їжі. А що в ній є, корисне для нашого організму?
Поживні речовини (білки, жири, вуглеводи, вітаміни). Вони необхідні,
щоб жити, рухатися, рости і розвиватися.
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Вода не належить до поживних речовин харчування, але її надлишок або нестача порушують функції організму.
Функції води: розчинник; теплорегуляція; середовище для хімічних реакцій;
видалення шкідливих речовин.
Оптимальна кількість води на добу: у прохолодну погоду 1–1,5 літра; у спекотливу погоду 1,5–2 літра.
Під час фізичних навантажень кількість споживаної рідини має бути такою, як у спекотливу погоду. Не слід пити більш вказаної норми,
оскільки велика кількість водних напоїв (більше 2,5 літра) збільшує кількість поту. З потом організм втрачає багато мінеральних речовин, що
різко погіршує стан здоров’я (запаморочення).
Під час фізичних навантажень можна вживати негазовану мінеральну воду або зелений несолодкий чай. Дуже шкідливими є газовані
солодкі та «енергетичні» напої.
Для нормального самопочуття і для забезпечення життєдіяльності
організму необхідне дотримання питного режиму.
Отже, роль води для людини величезна, тому кожна людина має
створити для себе умови збереження безцінного водного балансу шляхом
правильної організації питного режиму.
Здоров’я людини в значній мірі залежить від того, якої якості воду
вона п’є. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 80% усіх
захворювань пов’язано із забрудненою питною водою. Вода займає 3/4
поверхні Землі, але лише 3% її може бути використано для пиття. А у
слаборозвинених країнах 60% населення не має санітарно-технічних
зручностей та безпечного для здоров’я водопостачання. Щороку у світі
через вживання забрудненої води отримують хвороби близько 500 тис.
чоловік.
Гра «Мікрофон». Яку воду ви вживаєте вдома?
3. Робота в групах (об’єднання в групи за рахунком до 5). Групи
«Білки», «Вуглеводи», «Жири», «Вітаміни», «Мінеральні речовини».
Робота з підручником с. 34 — 35. Кожна група одержує набір рисунків
продуктів харчування з яких потрібно вибрати лише ті, що містять поживні речовини своєї групи. Кожна група оформляє плакат, на якому відображає джерела надходження поживних речовин і їх значення для організму людини. Потім презентує свою роботу.
4. Рефлексія. Вправа «Відгадай». Представник групи одержує картку із зображенням поживних речовин і їх функцій, потрібно відгадати,
про які поживні речовини йде мова.
5. Руханка. «Збираємо урожай» (на огороді, у саду). Зобразити
пантомімою:
«страшенно голодні», «з’їли занадто багато», «смачно і в міру поїли».
6. Інформаційне повідомлення «Правила харчування».
Наша їжа — неодмінна умова нашого життя. Без їжі людина не може жити. З їжею ми отримуємо поживні речовини, необхідні для роботи
органів. Їжа забезпечує наш організм енергією, яка міститься в продуктах харчування. Важливими їх характеристиками є харчова (поживна)
цінність і енергетична цінність.( Робота з підручником 33).
Харчова (поживна) цінність — це співвідношення білків, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин, що містяться у 100 г продукту.
Енергетична цінність (калорійність) — характеристика, що вказує
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на енергетичні властивості продукту. Вона вимірюється в калоріях (кал)
або кілокалоріях (ккал): 1 г жирів — 9 ккал;1г білків — 4 ккал;1г вуглеводів — 4 ккал.
Важливо споживати стільки калорій, скільки витрачаєш.
7. Обговорення у колі: назвати продукти з високою енергетичною
цінністю та малою поживною і навпаки.
Учитель. Збалансованість харчування дуже важлива для здоров’я
людей, та про ознаки збалансованого харчування ми поговоримо на
наступному занятті. Сьогодні звернемо увагу на особливості харчування
у підлітковому віці, бо ви зараз вступили на цей рубіж.
8. Вправа. «Знайди помилки, які допустив хлопчик».
Тільки-но прийшов зі школи –
Поспішаю вже до столу,
Бо зі школи довгий шлях ,
300 метрів, просто жах!
Щоби скоротить дорогу
Взяли з другом по хот-догу.
Ми їх на ходу жували,
«Пепсі-колу» попивали.
Та бурчить у животі…
Знаю — вдома на плиті
Плов лишився від сніданку
(готувала мама зранку,
Й наказала: «Пам’ятай,
В холодильник заховай!»).
Та підвів мене будильник,
Де ж згадать про холодильник!
Поки гріється обід
Хоч чайку напитись слід,
Ще й халвою закусити.
Зразу ж телика включити,
Бо дивитись бойовик
Я з тарілочкою звик.
Зникла їжа із тарілки,
Я й не зчувсь, як схрумав стільки!
Любі друзі, поясніть,
Чом мене живіт болить?
9. Робота з підручником с. 36. Особливості харчування підлітків.
10. Складемо правила харчування. Мікрофон.
Щоб бути здоровим, потрібно знати правила харчування:
 їсти потрібно чотири рази в день;
 їжа повинна бути різноманітною;
 їжу потрібно добре пережовувати;
 під час їжі не можна відволікатися;
 не можна переїдати.
Мікрофон. Як правильно харчуватися і підлітковому віці?
10. Вправа «Корисно, шкідливо»
(Корисна їжа — плескають у долоні, шкідлива — тупають ніжками).
Учитель показує продукти на столі та слайди презентації.
11. Підсумки. Оцінки за урок.
12. Домашнє завдання. Вивчити параграф 6, скласти правила хар212

чування.
Подумати, що таке раціональне харчування?
За бажанням: малюнки з корисними продуктами харчування або
казку про правильне харчування.
ІУ. Заключна частина.
1. Зворотний зв'язок. Чи справдилися очікування?
2. Діти по черзі називають правила харчування.
3. Вправа «Мікрофон». Що сподобалося чи не сподобалося на уроці.
4. Вправа «Прощання». Діти хором промовляють: «Всім смачного!
Будьмо здорові! Хай усім завжди щастить!»
Література
1.
2.

Основи здоров’я : підр. для 6 кл. загальноосв.навч.закл. / І.Д. Бех, Т.В.
Воронцова, В. С. Пономаренко, С.В. Страшко. — К. : Видавництво «Алатон», 2014. — 200с.
Воронцова Т. В. основи здоровя. 6 клас : Посібник для вчителя. / Т.В.
Воронцова, В.С. Пономаренко. — К : Алатон, 2006. — 200 с.

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО
НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ
Капустянська А.А., Моісєєва Н.В., Вахненко А.В., Островська Г.Ю.,
Власова О.В.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава

У процесі навчання, важливо розвивати у студентів такі здібності,
як: творча активність, креативне мислення, вміння оцінювати, раціоналізовувати, швидко адаптуватися до мінливих потреб ринку. Придбання
таких навичок багато в чому залежить від змісту і методики навчання
майбутніх фахівців.
Метою є формування принципів ефективного ведення занять з
клінічної фармакології з використанням інтерактивних методів.
Основу інноваційних освітніх технологій, що застосовуються в навчальному процесі, становить соціальне замовлення, професійні інтереси
майбутніх фахівців, облік індивідуальних, особистісних особливостей
студентів [1]. Тому, при підготовці лікарів у вищих навчальних закладах
з клінічної фармакології, застосування інноваційних форм і методів доводиться поєднувати з прагматичним розумінням цілей і завдань навчання і
підготовки майбутнього фахівця [2, 3]. Вони створюють умови для формування та закріплення професійних знань, умінь і навичок у студентів,
сприяють розвитку професійних якостей майбутнього фахівця [1, 3]. В
даний час ведеться інтенсивний пошук і впровадження нових форм і
методів навчання студентів клінічної фармакології. У зв'язку з цим, одними з основних завдань, які ставлять перед собою викладачі клінічної
фармакології, є наступні: проведення навчання в інтерактивному режимі;
підвищення інтересу студентів до дисципліни, що вивчається; наближення навчального процесу до практики повсякденного життя, а саме: формування навичок комунікації, адаптація до швидкозмінних умов життя,
соціалізація, підвищення психологічної стійкості до стресу, навчання
навичкам врегулювання конфліктів. Таким чином, основне завдання
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зводиться до досягнення стійкого інтересу студентів до досліджуваного
предмета, до самоосвіти ще з перших днів навчання на циклі, а також
залучення до наукових пошуків. Для цього, викладачі спочатку налаштовують систему психологічного мислення студентів на вміння отримувати
знання і освоювати майбутню професію. Студент, як майбутній фахівець,
повинен розуміти, яким чином, отримавши соціальні та професійні навички, він зможе застосувати їх у практичній діяльності [2, 3].
Викладачі використовуючи інтерактивні методи навчання ставлять
перед собою завдання: пробудження інтересу у студентів до клінічної
фармакології та самоосвіти; формування у студентів власної думки і
вміння відстоювати свої позиції; формування соціальних і професійних
навичок; ефективне засвоєння матеріалу, що викладається; самостійний
пошук студентами шляхів і варіантів вирішення поставленого завдання,
також обгрунтування прийнятого рішення; встановлення активної взаємодії між студентами, навчання роботи в команді; формування рівня
усвідомленої компетентності студента [1, 3].
Оскільки, в освітньому процесі задіяні дві сторони: викладачі, які
передають інформацію і студенти, які її отримують, існує концепція подолання проблем, що виникають з обох сторін, а також запропоновано
можливі шляхи їх вирішення.
Існують різні інтерактивні форми в освіті [4]: метод «круглого столу»; диспути; мозковий штурм; сase-study (аналіз конкретних ситуацій,
ситуаційний аналіз); тренінги.
Залежно від конкретної ситуації, викладач сам вибирає найбільш
зручні форми навчання. Пояснюючи навчальний матеріал на інтерактивному занятті, слід дотримуватися певних принципів роботи. Перший
принцип: заняття — це не монотонна лекція, а спільна робота і взаємодія
студентів один з одним і викладачем. Другий принцип: всі студенти рівні,
незалежно від соціального статусу, віку, досвіду. Третій принцип: кожен
студент має право на власну думку з будь-якого питання. Четвертий
принцип: ні в якому разі не піддавати критиці особистість, піддатися
критиці може тільки сама ідея. П'ятий принцип: все сказане на занятті не
є керівництвом до дії, а лише інформацією до роздумів. Слідуючи даними
принципам, і викладач, і студенти отримують максимальний ефект від
інтерактивних занять.
Особливості проведення основної частини заняття з клінічної фармакології, що базується на методі «круглого столу», і полягає в тому, що
використання даного методу дозволяє закріпити отримані раніше знання,
заповнити відсутню інформацію, придбати вміння вирішувати існуючі
проблеми, навчити культурі ведення дискусії. Характерною рисою «круглого столу» є поєднання тематичної дискусії з групової консультацією.
Особливості організації заняття з використанням методу «круглого
столу» полягає в тому, що в ході дискусії обговорюються одна-дві проблемних ситуацій по заданій темі; думки і висловлені положення необхідно ілюструвати з використанням різних наочних матеріалів (наприклад,
схеми, діаграми, графіки, відеозаписи); основні виступаючі повинні бути
ретельно підготовлені по темі (висловлювати свою думку, доводити і
аргументувати, не обмежуючись одними доповідями).
Особливості заняття, заснованого на дискусії, полягає в колективному обговоренні певного питання, проблеми або зіставленні інформації,
ідей, думок, пропозицій, метою якого є навчання, діагностика, тренінг,
перетворення, зміна установок, стимулювання творчості.
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Залежно від підготовки студента за запропонованою проблемою,
його інформованості та компетентності, а також від ступеня розуміння
всіх термінів, визначень і понять, залежить ефективність проведення
дискусій. Чимало важливим є коректність поведінки учасників, а також
уміння викладача проводити дискусію.
Дебати — є формою «круглого столу», в основі якого лежить вільне висловлювання, обмін думками по заданій тематичній тезі. Група студентів поділяється на дві підгрупи. Особливістю дебатів є отриманий
результат, в якому повинна бути дана однозначна відповідь на поставлене запитання — так чи ні. Таким чином, дебати сприяють оволодінню
вміння формувати і відстоювати власну позицію, зміцнюють ораторські
навички та вміння спілкуватися з аудиторією, формують командний дух
та лідерські якості, розвивають комунікативну культуру студентів і навички публічного виступу. Не менш важливим є те, що в процесі проведення дебатів формуються дослідницькі навички, оскільки висловлені аргументи вимагають докази і конкретних прикладів, для пошуку яких необхідна робота з літературою та джерелами інформації. Також, завдяки
дебатам, у студентів формуються організаційні навички, вміння слухати і
вести записи [5].
Одним з найбільш популярних методів стимулювання творчої активності студентів є метод мозкового штурму, який використовується для
пошуку нетрадиційних рішень різноманітних задач. При цьому, учасники
обговорення висловлюють якомога більшу кількість варіантів рішення.
Після чого, відбираються найбільш вдалі рішення, які можуть бути використані на практиці [4, 5].
Метод мозкового штурму дозволяє сформувати новаторський підхід до вирішення проблем, отримати максимальну кількість ідей за короткий період часу. Даний метод сприяє творчому розвитку, фантазії, розслабленню і нарешті, самозадоволення від виробництва ідей. Важливим
моментом в проведенні мозкового штурму є відсутність будь-якої критики, оскільки критика може негативно позначитися на творчому потенціалі
учасника, якого не повинні сковувати жодні розумові рамки. Результатом
проведення мозкового штурму є прийняття якісного рішення по заданій
проблемі, шляхом розвитку, комбінації і модифікації як своїх, так і інших
ідей [5, 6].
Висновки. Використання інноваційних методів, які включають в
себе інтерактивні форми навчання, набуває особливу значимість при
підготовці студентів в сучасних умовах потреб ринку.
Головною відмінною рисою інтерактивних методів в освіті є те, що
навчають проявляти ініціативу в навчальному процесі, яку стимулює
педагог з позиції партнера-помічника. Процес і результат отримання
знань набуває особисту значимість для кожного студента, що дозволяє
розвинути здібності самостійного вирішення проблеми.
Переваги інноваційних методів складно переоцінити, оскільки вони відіграють значну роль у формуванні особистісних якостей майбутнього фахівця. Інноваційні методи допомагають студентам навчитися активним способам отримання нових знань, дозволяють опанувати більш вищий рівень соціальної активності, також стимулюють творчі здібності
студентів і допомагають наблизити навчання до практики повсякденного
життя.
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ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ПЕРЕЛІКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ВИПУСКНИКА З НАПРЯМУ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»
Коновалова О.О., Самойлова Н.В.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Підвищення ефективності підготовки фахівців є актуальним не
тільки для України, але й для всього світового суспільства. Вирішення
цієї проблеми тісно пов’язане з переусвідомленням мети і результату
вищої освіти в цілому. У загальному контексті європейського бачення
підготовки фахівця визначено базові компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач вищої освіти.
В Україні створена Національна рамка кваліфікацій (НРК) як структурований опис кваліфікаційних рівнів. що впроваджує результатний
підхід до здобуття та присвоєння кваліфікацій. НРК охоплює усі типи
кваліфікацій — освітні та професійні; запроваджує 4 базові компетентності та інтегральну компетентність як основу для опису кваліфікацій. НРК
є базою для забезпечення прозорості та порівнянності вітчизняних кваліфікацій на національному та міжнародному рівнях.
Але НРК надає дуже узагальнені описи освітніх та професійних
кваліфікацій. Для того щоб здійснити перехід на рівень конкретних предметних областей, слід деталізувати необхідні компетентності на базі
галузевих рамок кваліфікацій, професійних та освітніх стандартів. Слід
констатувати, що кваліфікаційні характеристики або професійні стандарти сформовані не для всіх професій; кваліфікаційні характеристики професій працівників, як правило, не є сумісними з Національною та Європейською рамками кваліфікацій; проектування професійно-орієнтованих
результатів навчання (компетентностей) на основі чинних кваліфікацій216

них характеристик професій працівників у більшості випадків є досить
ускладненим.
Відповідно до НРК розробляються стандарти вищої освіти в межах
кожної спеціальності, серед вимог до яких є перелік компетентностей
випускника.
Відповідно до НРК під поняттям «компетентність» розуміють здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через
знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості. У довідковій
літературі зазначається, що поняття компетентність походить від латинського слова competens (competentic), що в перекладі означає належний,
здібний. Компетентність — це певна сума знань у особи, що дозволяють
їй судити про що-небудь, висловлювати переконливу, авторитетну думку. Відповідно, поняття «компетентний» розуміється як знаючий, обізнаний, поінформований у певній галузі; той, що має право за своїми знаннями або повноваженнями роботи вирішувати що-небудь, судити про щонебудь. У світовій освітній практиці поняття «компетентність» виступає
як визначальне, «вузлове» поняття, тому що у поняття компетентності
закладена ідеологія інтерпретації змісту освіти, формованого «від результату» («стандарт на виході»).
З огляду на існуючі проблеми і нагальні завдання особливий інтерес привертає досвід виконання проекту Європейського Союзу „Tuning
Educational Structures in Europe (TUNING)” [4]. Методологія Тьюнінгу
стала основним академічним інструментом у процесі створення єдиного
європейського простору вищої освіти [1].
Відповідно до проекту Тьюнінг, компетентності поділено на предметні (фахові) та загальні. Предметні (фахові) компетентності є ключовими для здобуття будь-якого ступеня і безпосередньо пов’язані зі спеціальними знаннями предметної області. Загальні компетентності — це
знання, розуміння, навички та здатності, які мають універсальний характер та формують здатність до працевлаштування. Загальні компетентності поділяють на інструментальні (пізнавальні, методологічні, технологічні
та лінгвістичні здатності; управління інформацією, володіння іноземною
мовою тощо); міжособистісні (соціальна взаємодія та співпраця); системні (поєднання розуміння, сприйнятливості та знань; наприклад, здатність
до навчання, лідерство).
У роботі Ж. Таланової наведено неповний перелік загальних компетентностей [3]. Нами обрано з цього переліку такі загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність до осмислення основних світоглядних концепцій і
принципів у навчанні та професійній діяльності.
ЗК 2. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗП 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗП 5. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій.
ЗП 6. Здатність вчитися, оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у практичних ситуаціях.
ЗП 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗП 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності.
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ЗП 9. Здатність працювати в команді та мати навички міжособистісної взаємодії, в тому числі з представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших галузей знань).
ЗП 10. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і
взятих обов’язків.
ЗП 11. Здатність діяти етично, свідомо, безпечно та соціально відповідально.
В рамках проекту розроблено галузеві рамки кваліфікацій для таких галузей, як гуманітарні науки, мистецтво і соціальні науки. Сформовано вимоги до компетентностей 42-х галузей знань, зокрема, для освіти
є такими: здатність до критичного аналізу педагогічних теорій і питань
політики на систематичній основі; здатність виявляти потенційні зв'язки
між аспектами педагогічної теорії та освітньої політики і контекстах; здатність розуміти і застосовувати освітні теорії та методології як основи для
загальної і специфічної педагогічної діяльності; здатність забезпечити
виховання духовних цінностей, громадянськості та демократії і задуматися про власну систему цінностей; здатність розпізнавати і реагувати на
різноманіття учнів і складності навчального процесу; обізнаність про
різні контексти, у яких відбувається навчання; обізнаність про різні ролі
учасників навчального процесу; розуміння структур та цілей освітніх
систем; вміння робити відповідні педагогічні дослідження в різних контекстах; можливість отримати консультацію щодо різних навчальних
питань та навички консультування (психологічне консультування, консультування учнів і батьків); можливість управління освітою/проектами
розвитку; здатність організовувати та оцінювати освітні програми, діяльність і матеріали, уміння зрозуміти тенденції в освіті і вміти розпізнавати
їх потенційні наслідки; здатність керувати або координувати міждисциплінарні навчальні групи; здатність розуміти процеси розвитку та зміни в
суспільстві; прихильність прогресу і досягненням учнів; компетенції в
ряді стратегій викладання і навчання; знання предмета/предметів, які
повинні викладатися; вміння ефективно взаємодіяти з групами та окремими особами; можливість створення сприятливих умов для навчання;
можливість використання електронного навчання та інтегрування його в
навчальне середовище; можливості для поліпшення викладання і навчання; можливість коригування навчальних планів і навчальних матеріалів на конкретний освітній контекст; здатність розробляти і реалізовувати різні стратегії, на основі певних критеріїв, проведення перевірки
знань; можливість розробки та реалізації освіти, яка інтегрує людей з
особливими потребами [4]. Орієнтовна кількість спеціальних компетентностей, як правило, не має перевищувати 10-20 компетентностей з урахуванням рівня освіти.
Виходячи з вищезазначеного та відповідно до Кваліфікаційної характеристики професії «Педагог-валеолог» [2], нами пропонується такий
перелік спеціальних (фахових, предметних) компетентностей
ПК 1. Володіє базовими знаннями про здоров’я, його значення для
людини, розуміння необхідності збереження здоров’я та використання
оздоровчих технологій в педагогічній діяльності.
ПК 2. Застосовує валеологічні методи оцінки і моніторингу стану
здоров’я.
ПК 3. Аналізує спосіб життя особи та його вплив на здоров’я з подальшим формулюванням рекомендацій щодо раціоналізації здорового
способу життя.
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ПК 4. Розробляє здоров’язбережувальні програми, здійснюючи підбір адекватних методів і засобів оздоровлення, та самостійно проводить
необхідні заходи з різними віковими, соціальними та нозологічними групами.
ПК 5. Складає харчовий раціон, враховуючи реальні можливості та
користь для здоров'я, визначає й зберігає високу якість харчових продуктів;
ПК 6. Визначає ближні, середні і дальні перспективи педагогічної,
здоров’язбережувальні та фізкультурно-оздоровчої діяльності;
ПК 7. Здійснює професійні функції в процесі інклюзивного навчання, враховуючи різні освітні потреби осіб з обмеженими можливостями
здоров'я, створюючи умови для їх розвитку і саморозвитку, повноцінної
соціалізації за рахунок безпосереднього оволодіння здоров'язбережувальними технологіями;
ПК 8. Визнає важливість педагогічної науки для розвитку соціального середовища та використовує це знання для проектування професійної діяльності;
ПК 9. Приймає активну участь у групах, організаціях та установах,
що здійснюють освітню діяльність і має здатність спілкуватися з людьми,
що є неспеціалістами в області;
ПК 10. Дотримується норм здорового способу життя та впроваджує
їх у особистій та професійній діяльності.
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ВИКОРИСТАННЯ КВЕСТІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ
ЗДОРОВ'Я
Кравченко Л.В.
Вельбівська загальноосвітня школа Гадяцького району Полтавської області

На сьогодні особливо гостро постає питання впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес. Одним із
важливих завдань сучасної системи виховання є розвиток фізично та
психічно здорової особистості, запобігання пияцтву, наркоманії, насильству, іншим асоціальним явищам, які негативно впливають на здоров’я
людини; формування у молодої особистості відповідальності за власне
життя, бажання вести здоровий спосіб життя.
Саме тому ефективним є впровадження в навчально-виховний
процес квестів здоров'язберігаючого змісту. Квест — це активна групова
робота школярів. Така технологія навчання ефективна для учнів старшо219

го віку, адже саме в цьому віці розширюється коло соціальних ролей
особистості, формується ціннісне ставлення до дійсності, постає питання
самовдосконалення, спілкування не заради задоволення, а з метою саморозвитку [2]. Цікавими формами роботи для них є квести, під час яких
створюються умови для усвідомлення і самовиховання відповідальності
за власне здоров’я, формуються алгоритми вироблення навичок відповідальної поведінки. Варто зазначити, що саме така відповідальність, на
думку С.Л. Рубінштейна, є показником істинного, принципового ставлення людини до життя [3].
Квест — це змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами. Слово «квест» має англійське походження і означає «гра-пригода» [2]. Квест передбачає використання таких методів як пошукова робота, ігрові методи, групова співпраця, практична робота. Впровадження квесту в навчально-виховний процес сприяє формуванню екологічної культури, безпечної поведінки в
природі, здорового способу життя, які так необхідні учнівській молоді в
умовах сьогодення [1]. Суть квесту полягає у тому, що всі природничі
дисципліни вдало поєднуються і це дозволяє зробити пізнавальну діяльність учнів цікавою, підвищити їх рівень знань, вмінь та навичок. Квести
можна впроваджувати як підсумкові уроки з окремих тем, на заняттях
гуртка або факультативу, позакласні заходи, пізнавально-розважальні
заходи загальношкільного рівня. Кожний квест — це можливість навчитися спостерігати, порівнювати, бачити потрібні об’єкти, знаходити та
установлювати взаємозв’язки. Це формує в школярів конкретні уявлення
про, розвиваючи здібності до виявлення природних комплексів. До того
ж квест сприяє розумовому та емоційному розвантаженню учнів. Найбільш ефективним є включення в маршрут здоров’язберігаючих вправ.
Такі здоров’язберігаючі квести мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь та навичок, ще й надання учневі можливості
самовизначитися, розвивати творче мислення, емоційно сприймати зміст
навчання. Використовуючи таку форму навчання учнівська молодь
вчиться усвідомлювати себе як особистість та частинку суспільства, розвивати навички здорового способу життя. Квести сприяють створенню
атмосфери співробітництва та взаємодії. У процесі гри кожен з учнів
відчуває свою успішність й інтерактивну спроможність. Така технологія
урізноманітнює навчальний процес, стимулює навчальну діяльність учнів,
а самі заняття стають для них незабутніми та вражаючими. До того ж
успішне проведення здоров’язберігаючих квестів є показником високо
кваліфікаційного рівня педагога, його інноваційного мислення, орієнтації
розвиток та виховання кожного учня.
Слід навчити учнів самостійно мислити, розвивати навички міжособистісного спілкування під девізом «Один за всіх і всі за одного!».
Маршрут квесту передбачає проходження 10-14 зупинок. Слід зазначити,
що вибір місця для зупинок відіграє важливу роль. На кожній із них знаходяться завдання для команд, що містяться в окремих конвертах і розташовані на природних об’єктах (у кроні дерев, кущів, серед квітів та
лікарських трав). Завдання квесту передбачають моделювання життєвих
ситуацій, спільне розв’язування проблем та ситуаційних задач. Квест
розпочинається зі збору всіх учнів, ознайомлення з правилами гри. Після
цього учасники заходу об’єднуються у 4-5 команд, кожна з них готує
назву, девіз, емблему та плакат. Команди отримують індивідуальні маршрутні листи, в яких чітко вказаний напрямок руху команд та топографічні
220

карти. У листі чітко прописані назви кожної із зупинок на маршруті команди (пішохідний маршрут). Прибувши на будь-яку зупинку команда
шикується, оголошує девіз, назву і лише після цього приступає до виконання завдань. Порушення правил передбачає накладення штрафних
санкцій, що становить скорочення часу на виконання завдань вдвічі.
Завершується захід тим, що команди повертають маршрутні листи членам
журі, котрі підбивають підсумки гри.
У своїй діяльності учитель повинен керуватися принципом, проголошеним Г. Сковородою: «Людина прийшла у світ для безмежної свободи, творчості та щастя». Саме тому, необхідно надати кожному учню
повну свободу у творчості, і лише тоді він відчуватиме себе щасливим
[1]. Ефективним є використання квестів для виховання в дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я.
Цікавими для школярів є квести «Один день із життя лісу», «Здоров’я — ознака ладу між людиною та природою». Така технологія є результативною, цікавою й виправданою, проте робота має проводитись
продумано та обґрунтовано. Отже, маємо підстави стверджувати, що
найдієвішим на уроках біології та основ здоров’я є впровадження технології квесту.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО СПРЯМУВАННЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
Марценюк Т.І.
ЗШ № 10 імені В.Г. Короленка м. Полтава

«Даючи знання, не відбирай здоров’я», — так говорили ще в Стародавньому Римі, визначаючи один із найгуманніших принципів освіти.
Розвиток сучасного суспільства можливий лише за умови створення в освіті навчально-виховного процесу, який не зашкодить здоров’ю дітей та молоді і буде спрямований на збереження, зміцнення і
формування здоров’я всіх його учасників .
Стан здоров’я і творчих можливостей людини майже на 70 % залежить від неї самої, від рівня і стилю її життя, від її власної культури
здоров’я і тільки на 30 % — від чинників зовнішнього середовища.
Ефективність процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя залежить від відповідної спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації. Серед форм і методів процесу
формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя пріоритетна
роль належить активним інноваційним методам, що ґрунтуються на демо221

кратичному стилі взаємодії і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До них, зокрема, належать: соціальне проектування, метод відкритої трибуни, ситуаційно-рольова гра, соціальнопсихологічний тренінг, інтелектуальний аукціон, метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, гра-інсценізація тощо.
Доцільно застосовувати і традиційні методи: бесіда, диспут, лекція, семінар, роз'яснення, переконання, позитивний і негативний приклади, методи вироблення звичок, методи вправ, контролю й самоконтролю, створення громадської думки тощо[1, 4, 5,].
Для вчителя дуже важливо правильно організувати урок, бо
саме він є основною формою педагогічного процесу. Від рівня гігієнічної
раціональності уроку багато в чому залежить функціональний стан школярів в процесі учбової діяльності, можливість тривало підтримувати
розумову працездатність на високому рівні і попереджати передчасне
стомлення.
Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, при постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками та
шкільними психологами,повинен:
- планувати й організовувати свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного
процесу. [2]
- використовувати оздоровчі технології, бо саме вони спрямовані
на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення
потенціалу (ресурсів) здоров’я (фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія );
- виховувати культуру здоров’я, бо це сприяє вихованню в учнів
особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я,
формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на
ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини [3].
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УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ТА ГІГІЄНА ГОЛОСОВОГО АПАРАТУ
Міроєвський С.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Входження нашої держави до європейського освітнього простору,
міжнародна інтеграція всіх аспектів суспільного життя вимагає вільного
володіння іноземною мовою, необхідною в будь‐яких сферах людської
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діяльності. Мовленнєва компетенція стає вагомим фактором суспільно‐економічного та культурного розвитку суспільства, в якому особистість вільно володіє іноземною мовою й може запровадити її в життя. Це
сприяє підвищенню мовного статусу в умовах шкільної середньої освіти,
підвищенню рівня її викладання, а також спонукає до пошуку нових підходів під час навчально‐виховного процесу, зокрема, формуванню мовленнєвої компетенції учнів.
Мовленнєва компетентність школярів, за твердженням науковців,
полягає у здатності слухати, сприймати й відтворювати інформацію, читати і розуміти текст, вести діалог, брати участь у дискусіях, переконувати і відстоювати свою точку зору, висловлювати власні думки, міркування, погляди в усній і письмовій формах [2]. Неостаннє місце у формуванні мовленнєвої компетентності з позицій її практичної реалізації у
процесі активного спілкування є здоров’я голосового апарату суб’єкта
комунікації.
Проблема мовленнєвої компетенції вивчалася рядом дослідників,
зокрема, І. Бім, І. Зимньої, Т. Ібрагімова, А. Новікова, М. Пожарської,
Р.Мильруд, А. Хуторського та ін. Педагогічний і методичний аспект висвітлений у працях В .Бадера, О. Біляєва, Т. Ладиженської, М. Пентилюк,
Л. Мацько, Г.Шелехової. Відомості про правила охорони голосу та його
гігієни знаходимо у працях А.Єгорова, К.Злобіна, И.Левідова, Д.Люша,
Л.Работнова. Поради щодо підтримування голосового апарату у здоровому стані розроблені С.Крушельницькою, О.Муравйовою, О.Мишугою.
Питання гігієни голосу майбутніх педагогів висвітлено у працях
В.Доронюка, А.Менабені, Ю.Юцевича.
Оволодіти комунікативною компетенцією на іноземній мові, не перебуваючи в країні, мова якої вивчається, досить складно. Тому одним із
найважливіших завдань викладача є створення реальних і уявних ситуацій спілкування на уроці мови з використанням різних прийомів роботи,
таких як рольові ігри, дискусії, творчі проекти, використання сучасних
інформаційних технологій та ін. Із іншого боку — забезпечити розвиток і
збереження фізіологічно важливих органів голосового апарату, ураховуючи те, що для побудови звуків іноземною мовою необхідні спеціальні
положення голосоворчих органів [2, с. 115-116].
Психологи та фізіологи [1, с. 64-66] пропонують дотримуватися
ряду мінімальних правил, що здатні попереджувати мовні перенапруження при довготривалому навантаженні голосового апарату та забезпечують профілактику голосових порушень. Серед них: 1. Дбайте за здоров’я
порожнини рота. 2. Дбайте за своє психологічне здоров’я. 3. Перевтома
негативно позначається на голосі. 4. Навантажувати голосовий апарат у
хворому стані неприпустимо. 5. Постійно підтримуйте голосової тонус.
6. Дотримуйтеся режиму. 7. Харчуйтеся правильно. 8. Завжди стежте за
погодою і дотримуйтесь елементарних правил поведінки при холодній
погоді. 9. Стійкий імунітет — майже стовідсоткова гарантія того, що ваш
голос буде завжди здоровим і повнозвучним. 10. Дбайте про гігієну приміщення, де працюєте.
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ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЗДОРОВ’Я У
ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ОЗДОРОВЧОЇ ГАЛУЗІ
Міхеєнко О.І.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Для оздоровчої освіти актуальною залишається проблема опрацювання положень, що характеризують зміст знань про здоров’я. Умовно їх
можна поділити на дві групи: фундаментальні (загально-наукові) і практично-прикладні (конкретні). З метою конкретизації загально-наукового
контексту знань про здоров’я, опанування яких дозволяє сформувати
інтегративне бачення людини, її здоров’я як багатовимірного процесу,
розвивати здатність до узагальнення, ми сформулювали положення, які,
на нашу думку, мають бути в основі загальної теорії здоров’я. Отже, розкриємо їх суть.
Успішність оздоровлення організму людини залежить від розуміння
сутності здоров’я, чинників і процесів, які формують цей стан. Конкретизація сутності індивідуального здоров’я є однією з найголовніших методологічних проблем, відповідь на яку дає змогу наблизитися до
розв’язання питання про шляхи та можливості оздоровчої практики [4].
Здоров’я як понятійна категорія містить як об’єктивні, так і
суб’єктивні ознаки. У філософських, психолого-педагогічних, медикобіологічних та валеологічних дослідженнях здоров’я розглядається і як
стан, і як процес, і як здатність. Цей феномен дослідники визначають як
філософську, соціальну, економічну, біологічну, медичну, психологічну,
педагогічну категорію, як ресурс, об’єкт споживання, вкладання капіталу, як індивідуальну і суспільну цінність, динамічне явище системного
характеру, що постійно взаємодіє з довкіллям, яке, у свою чергу, постійно змінюється. На сьогодні нараховується понад триста дефініцій здоров’я, що свідчить про відсутність єдиного підходу до цієї проблеми [4].
Здоров’я не є постійним і незмінним, це динамічний стан людини,
який характеризується здатністю організму до саморегуляції та самовідновлення.
Здоров’я — це не тільки відсутність зовнішніх проявів хвороби, а й
стан внутрішньої і зовнішньої гармонії, коли структура організму безконфліктна та функціонує в оптимальному режимі. Нормальне функціонування організму передбачає підтримання гомеостазу, самозбереження та
самовдосконалення соматичного і психічного статусу за оптимальної та
гармонійної взаємодії всіх клітин, органів і систем організму [3].
Природа має все необхідне для того, щоб людина була здоровою.
Умови на Землі максимально пристосовані до особливостей людського
організму. Здоров’я визначається адекватним і гармонійним інформаційним, енергетичним, речовинним обміном між організмом людини і природою (довкіллям). Результатом інформаційного збою є відсутність гармонії,
тобто хвороба. І хвороба, і здоров’я — явища, пов’язані зі станом людини
в цілому, а не окремих органів і частин тіла.
Провести чітку межу між критеріями “норма” і “патологія” практично неможливо. Між здоров’ям і хворобою існує ціла низка проміжних
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станів, які визначаються рівнем загального зниження (підвищення) функціонального потенціалу організму та зумовлюють режим життєдіяльності, близький до здоров’я чи до хвороби. Такий стан не можна назвати ні
здоров’ям, ні хворобою, тому він дістав назву “третій стан” [2].
Важливим чинником і ознакою здоров’я є ступінь чистоти внутрішнього середовища організму.
Побудова цілісної моделі здоров’я вимагає врахування біопсихосоціальної природи людини, яка включає не лише клітини та органи, а й
сім’ю, суспільство в цілому. Здоров’я є результатом взаємодії особистості
й оточення. Виконання індивідом своїх не тільки біологічних, а й соціальних функцій також може слугувати ознакою здоров’я.
Відомо, що найбільш потужним чинником здоров’я є спосіб життя
людини, який залежить від багатьох факторів, але, перш за все, від рівня
загальної культури особистості і культури здоров’я як її складника. Цей
факт є принципово важливим для освітньо-виховної й оздоровчої практики, оскільки переконливо свідчить про те, що порушення в стані здоров’я зумовлені, насамперед, поведінкою людини, її способом життя, а
отже, розв’язання проблеми як індивідуального здоров’я, так і здоров’я
населення в цілому з медичної площини переміщується в площину освіти
[4].
Для вирішення оздоровчих завдань найбільш ефективним є комплексний підхід. У сучасній соціальній практиці вже склалося уявлення
про складові здорового способу життя і чинники здоров’я, головними з
яких є: оптимальний руховий режим, раціональне харчування, психоемоційна регуляція, тренування імунітету (загартовування), раціонально
організована життєдіяльність, відсутність шкідливих звичок, самоосвіта і
самовиховання з питань здоров’я.
Наявність тісного взаємозв’язку психічної та соматичної складової
людського організму дозволяє стверджувати, що впливати на діяльність
організму необхідно як з боку тілесності (фізичні вправи, харчування,
очищення, загартування тощо), так і з боку свідомості та психіки (орієнтація на духовні цінності, піднесений настрій, позитивні емоції, образновольові настрої, аутотренінг тощо). Певні емоції впливають на відповідні
фізіологічні процеси в організмі, і, навпаки, певні фізіологічні процеси
викликають відповідний настрій та емоції.
Здоров’я не дається на все життя, не є постійним і незмінним, а
потребує постійної уваги. Здоровий спосіб життя — це не одноразова
процедура. Шлях до здоров’я передбачає неквапливу, вдумливу і систематичну працю та наявність внутрішньої, усвідомленої потреби, що й
реалізується на практиці. Здоровий спосіб життя не можна розглядати як
щось постійне, непорушне, догматичне. Здійснюючи контроль і самоконтроль, людина вносить зміни у свій спосіб життя: збільшує чи зменшує
інтенсивність фізичного навантаження, змінює дієту, вилучає одні елементи способу життя і впроваджує інші, удосконалює перевірені.
Кожна людина унікальна і неповторна, тому будь-який оздоровчий
засіб може бути корисним для одного, а іншому завдати непоправної
шкоди. Система оздоровлення повинна змінюватися для кожної людини,
а не людина пристосовуватися до певної системи. Забезпечити високу
ефективність процесу оздоровлення можна лише за умов побудови правильної конфігурації оздоровчого впливу на основі комплексного застосування різних засобів. Маленькі, але правильно організовані резонансні
впливи на складну систему, якою є організм людини, можуть бути досить
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ефективні.
Засвоєння знань про здоров’я не обмежується лише теоретичним
рівнем. Можна багато знати, але практично нічого не вміти. Науку про
здоров’я, як і фізичну культуру, слід розглядати як творчо-практичну
діяльність, спрямовану на активне, свідоме і цілеспрямоване використання знань, розвиток уміння їх застосовувати.
Використання оздоровчих технологій дозволяє розширювати резерви фізіологічних функцій, відновлювати здатність організму до саморегуляції та самовідтворення, компенсувати наслідки функціональних розладів і навіть зупинити патологічний процес. А це означає, що опанування прийомами і способами формування здоров’я необхідне не тільки
здоровим людям, а й хворим та інвалідам.
Знання про здоров’я варті того, щоб стати предметом першої необхідності для людини будь-якої професії, оскільки вони є тим підґрунтям, на якому постає вся активність особистості. Стан здоров’я визначає
не лише загальне самопочуття, а й безпосередньо впливає і на інтелект,
і на психіку, і на суспільно-політичну поведінку людини, тобто здоров’я
людини обумовлює всі напрями і сфери життєдіяльності особистості в
біологічному, соціальному і духовному плані.
Характерною рисою суспільної свідомості є низький рівень поінформованості й компетентності в питаннях здоров’я і, як наслідок, відсутність готовності індивіда взяти на себе відповідальність за своє здоров’я,
неспроможність протидіяти найменшим нездужанням. На державному
рівні пересічна людина розглядається як об’єкт реалізації лікувальних
технологій, а не як суб’єкт, який здатен творити своє здоров’я і відповідати за нього. З погляду оздоровчої практики поняття власної відповідальності за стан здоров’я набуває ключового значення, оскільки здоров’ятворення є індивідуальною діяльністю [1].
Здоров’я є не лише особистісною, а й загальнолюдською цінністю.
У сучасних умовах ринкової економіки здоров’я є важливим економічним
важелем і дуже дорого коштує. Утім, визнаючи здоров’я однією з найвищих цінностей, фундаментальною основою людського буття і неодмінною
умовою реалізації духовно-творчого потенціалу, слід висловити застереження для тих, чиє прагнення до ідеального фізичного здоров’я перетворюється на самоціль, коли піклування про власне здоров’я поневолює
людину, заважаючи виконанню службових чи сімейних обов’язків. Щоб
не скомпрометувати саму ідею оздоровлення, важливо відшукати свій
оптимальний ступінь піклування про здоров’я. Інакше можна позбутися
гарних родинних стосунків, згаяти щось важливе у вихованні дітей, професійному зростанні та, зрештою, втратити задоволеність життям і самоповагу, без яких не може бути повноцінного здоров’я. Очевидно, уникнути такого перекосу дозволяє орієнтація перш за все на духовні та моральні цінності.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ
ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНИХ
ФАКУЛЬТЕТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ОДОНТОПАТОЛОГІЇ
Назаренко З.Ю., Ткаченко І.М., Марченко І.Я.
Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична
стоматологічна академія”

Диференціальна діагностика представляє собою сукупність діагностичних і логічних алгоритмів, які дозволяють розрізнити синдромоподібні захворювання і прийти до встановлення істинного остаточного діагнозу у конкретного хворого. В основі диференціації лежать також правила
відмінностей між нозологічними одиницями і наявності відмінних вирішальних ознак (діагностичних критеріїв), які дозволяють схилитися до того
чи іншого діагнозу. Виключення проводиться відповідно до одного із
принципів диференціації: принципу істотної відмінності, принципу виключення через протилежність та принципу неспівпадіння ознак [2].
Диференціальна діагностика захворювань є одним із найважливіших етапів у постановці правильного діагнозу. Тому навчання основам
диференційної діагностики має велике значення у процесі підготовки
майбутніх лікарів-стоматологів. Це буде сприяти формуванню клінічного
мислення, що в подальшому дозволить кожному лікарю проводити диференційну діагностику на підсвідомому рівні і використовувати ці прийоми
в процесі постановки діагнозу для проведення адекватного лікування
[3].
Метою нашої роботи було ознайомлення із оптимізованою схемою
проведення диференційної діагностики, яка використовується при вивченні одонтопатології студентами на кафедрі пропедевтики терапевтичної стоматології.
Методи диференціальної діагностики хвороб схожі з загальними
методами медичної діагностики. Диференціальна діагностика включає в
себе кілька етапів.
1. Збір анамнезу, виявлення скарг пацієнта і симптоматики захворювання.
2. Об'єктивний огляд з використанням основних та додаткових методів дослідження організму пацієнта.
3. Лабораторна діагностика.
Диференційна діагностика стандартно проводиться з виявлення
спочатку подібних симптомів захворювань, а потім відмінностей. Спочатку вказуються загальні для обох порівнюваних захворювань симптоми,
шляхом зіставлення даних:
а) скарг;
б) анамнезу захворювання;
в) об'єктивного обстеження:
1) основних методів:
 огляду причинного зуба та навколишніх тканин;
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 зондування;
 перкусії (вертикальної та горизонтальної);
 пальпації.
2) додаткових методів.
Потім по цій же схемі вказують відмінності між цими захворюваннями. При необхідності проводиться диференціація за етіологічним ознаками, особливостям пов’язаними з геокліматичними, виробничими, побутовими, спадковими факторами, за ефективністю проведеного лікування
[1,4,5].
Наводимо приклад:
Попередній діагноз
Гострий середній
карієс
Хронічний глибокий карієс

Приклад диференційної діагностики
Загальні симптоми: короткочасний біль від хімічних (кисле,
солодке), температурних (холодне) подразників, дефект твердих
тканин зуба, який визначається при зондуванні, безболісна
горизонтальна і вертикальна перкусія, безболісна пальпація
слизової оболонки в області проекції верхівки кореня, термодіагностика — болісна, виникає короткочасний біль .
Відмінності: пацієнт з хронічним глибоким карієсом часто
скаржиться на наявність великої каріозної порожнини, попадання і затримку в ній їжі. При гострому середньому карієсі каріозну
порожнину часто пацієнт не відчуває.
Перебіг хронічного глибокого карієсу від декількох місяців до
одного року, зуб часто раніше лікувався. У пацієнта з діагнозом
гострий середній карієс тривалість захворювання близько 2-4-х
місяців, зуб раніше не лікувався.
При огляді каріозна порожнина при хронічному глибокому карієсі з широким вхідним отвором в межах біляпульпарного дентину.
Дентин дна і стінок пігментований, щільний. При гострому середньому карієсі каріозна порожнина невелика з вузьким вхідним
отвором, з крихкими крейдоподібними краями емалі. Глибина її в
межах плащового дентину. Дентин дна і стінок розм'якшений,
світлий, знімається пластами екскаватором.
Зондування при хронічному глибокому карієсі безболісне по
стінках і дну каріозної порожнини (може бути чутливим), а при
гострому середньому карієсі зондування по стінках каріозної
порожнини в ділянці емалево-дентинної межі- болісне.
Показник ЕОД при хронічному глибокому карієсі може збільшуватися до 10-12 мкА. При гострому середньому карієсі ЕОД в
межах норми.

Ми рекомендуємо проводити диференційну діагностику відповідно
до тієї ж схеми, але по кожному розділові проводиться виявлення спільних та відмінних рис відразу, що є більш наочним і дозволяє не пропустити суттєві фактори у процесі її проведення. Наводимо приклад:
Схема
Скарги

Анамнез
захворювання
Огляд

Гострий середній карієс
Хронічний глибокий карієс
на короткочасний локалізований біль, який виникає від хімічних та термічних подразників і відразу проходить після їхнього усунення; на наявність
каріозної порожнини або косметичного дефекту
біль гострий
біль негострий, на затримку їжі у каріозній порожнині
зуб раніше не лікувався
скарги з’явилися 2-4 місяця назад
скарги з’явилися 6-12 місяців назад
причинний зуб природного кольору, блиск збережений, наявна каріозна
порожнина у місцях типових для каріозного процесу, слизова оболонка в
ділянці проекції верхівки кореня без патологічних змін.
каріозна порожнина середньої
каріозна порожнина глибока із
глибини із вузьким вхідним отвошироким вхідним отвором, дентин
ром, дентин слабо-пігментований
пігментований
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Зондування

Перкусія
Пальпація
Термодіагностика
ЕОД

визначається наявність каріозної порожнини
болісне в ділянці дентино-емалевої
безболісне, каріозна порожнини
межі, каріозна порожнини середньої
середньої глибини, дентин щільний
глибини, дентин розмягченний
безболісна
безболісна
біль відразу проходить після усунення подразника
болісна
слабко-болісна
2-6мкА
10-12мкА

Таким чином, запропонована нами схема для проведення диференційної діагностики більш наочна, чітко структурована відповідно до
схеми обстеження стоматологічного хворого, дозволяє проаналізувати всі
симптоми порівнюваних захворювань та може бути рекомендована для
покращення засвоєння учбового матеріалу студентами-стоматологами
при вивченні одонтопатології.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
Новописьменний С.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Сучасні освітні парадигми, євроінтеграційні процеси у вищій освіті
України, орієнтація на світові стандарти, а також рівень розвитку українського суспільства у царині зміцнення здоров’я української нації, диктують свої вимоги до якості підготовки учителів з основ здоров’я.
Сьогодні розробляються стандарти та моделі підготовки учителів з
основ здоров’я, результати якої сформульовані у термінах компетентностей. Це дає змогу формувати у студентів готовність до майбутньої професійної діяльності, відповідну мотивацію навчально-пізнавальної діяльності, ціннісні ставлення до процесу та результатів такої діяльності, необхідні особистісні якості, їх загальну культуру, а також уникнути надмірної
деталізації навчальних досягнень студентів [1].
Підготовка конкурентноспроможного вчителя з основ здоров’я,
здатного усвідомлювати актуальність проблеми здоров’я населення для
розвитку України й пропонувати та втілювати шляхи вирішення цієї про-
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блеми, можлива за умови компетентнісно орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу у педагогічному вищому навчальному закладі. Цей підхід відкриває можливість пов’язати процес навчання з потребами часу та суспільства, дає молоді необхідний інструмент
для самореалізації на ринку праці та в суспільних процесах, сприяє розвитку взаємовідносин з людьми та навколишнім середовищем [2]. Компетентнісно орієнтований підхід має також сприяти формуванню нової ціннісної системи суспільства — відкритої, варіативної, духовно та культурно
наповненої, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і
патріота [3Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Компетентнісно орієнтований підхід в освіті став новим концептуальним орієнтиром, який забезпечує поступову переорієнтацію системи
освіти у педагогічних ВНЗ з прямого надання знань та формування умінь
і навичок на створення умов для оволодіння певними компетенціями,
формування компетентних учителів, які здатні застосовувати свої знання
в умовах, що змінюються, і компетентність яких полягала б у вмінні
включатися у постійну самоосвіту впродовж усього життя [4]. Майбутній
учитель з основ здоров’я (МУОЗ) — це студент педагогічного вищого
навчального закладу, який здобуває ступінь бакалавра з галузі знань 01
Освіта, за спеціальністю 014 Середня освіта (Здоров’я людини) та кваліфікацію "вчитель загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступеня
(основи здоров’я)" на основі повної середньої освіти (строк навчання — 4
роки).
Для визначення базових компетентностей майбутніх вчителів основ здоров’я звернемося до понять «компетентність» і «компетенція».
Узагальнюючи дослідження науковців поняття «компетентність»
можемо засвідчити, що єдиної та однозначної думки щодо його трактування немає. Це поняття визначається і як здатність, і як знання, уміння,
навички, і як досвід у певному виді діяльності, і як способи і прийоми
діяльності, і як прагнення, і як способи мислення, і як ставлення, і як
особисті якості, і як досягнення результату, і як відповідальність [5].
У нашому дослідженні будемо розглядати компетентності як здатність майбутніх учителів з основ здоров’я застосовувати знання, уміння,
навички, що забезпечує активне використовування навчальних досягнень у нових ситуаціях, а компетенції — це рівень знань, умінь, навичок
майбутніх учителів з основ здоров’я у педагогічній діяльності, закріплений результат (рис. 1).

Майбутній учитель з основ здоров’я, який у майбутній професійній
діяльності буде здійснювати навчально-виховну роботу, повинен викону-
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вати такі основні професійні функції:
1. Управлінську — необхідна для різнобічної підготовки учня, так
як забезпечує йому прийняття рішень, прогнозування, організацію, керівництво, узгодження, контроль і корекцію. Учитель здійснює управління
при інформаційній взаємодії з учнями за допомогою мови. Плани, настанови, поради, вказівки, зауваження, бесіди і т.п. Це найбільш поширені
форми інформаційного впливу з боку вчителя.
2. Формуючу — спрямована на організацію навчально-виховного
процесу для вироблення необхідних навичок, розвитку психічних функцій, фізичних якостей і властивостей особистості.
3. Гностичну — пов'язана з передачею необхідних знань і умінь, зі
стимулюванням учнів до пізнавальної активності.
4. Регулюючу — сприяє оптимізації дій, процесів, психічних станів
особистості, організації етичних норм поведінки.
5. Виховну — спрямована на вироблення морально-вольових якостей, моральних рис характеру суспільної самосвідомості
6. Здоров’язбережувальну — спрямована на дотримання основних
вимог здорового способу життя й знання передових технологій досягнення оздоровчого ефекту занять [6].
Забезпечення якості роботи учителя з основ здоров’я можливе за
умови володіння ним базових компетентностей, які набуваються у процесі професійної підготовки у педагогічному ВНЗ. Професійна підготовка
майбутнього учителя з основ здоров’я — це процес становлення майбутнього фахівця зазначеної спеціальності на основі засвоєння сукупності
спеціальних знань із збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді, умінь і навичок, спрямованих на заохочення учнів вести здоровий
спосіб життя, а також формування професійно значущих якостей, досвіду
й
норм
поведінки,
що
забезпечують
оволодіння
здоров’язбережувальними компетентностями як чинника ефективної професійної діяльності майбутніх учителів з основ здоров’я [7].
Отже, у нашому дослідженні, базові компетентності майбутніх учителів з основ здоров’я — це структурно класифіковані комплекси здатностей майбутніх учителів з основ здоров’я застосовувати Знання Уміння
Навички і якості особистості, які служать певною стандартизованою основою для відображення специфіки й забезпечення якості виконання
професійних завдань учителя з основ здоров’я і орієнтують на освіту
протягом життя.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ СПОРТИВНОМАСОВОЇ РОБОТИ
Онищук С.О.
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і впровадження їх на Україні наклали певний відбиток на розвиток особистості
сучасної студентської молоді. Потужний потік нової інформації, реклами,
застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових
електронних іграшок і комп’ютерів та гаджетів дуже впливають на виховання студентської молоді і сприйняття нею навколишнього світу. Істотно
змінюється й характер її улюбленої практичної діяльності, відпочинок
тощо.
Інноваційні педагогічні технології стають типовим явищем освітянської практики, а готовність їх до застосування — вимогою до усіх педагогів-викладачів. Тому викладач в своїй практиці постійно повинен слідкувати за темпами розвитку та змін в суспільстві. Так, наприклад, я в
своїй спортивно-масовій роботі використовую музичний супровід, студентам
подобається,
таким
чином
мотивую
та
формую
здоров’язбережувальну компетентність майбутніх фахівців міжнародної торгівлі в умовах спортивно-масовій роботі.
Д.Є. Воронін вважає, що здоров’язберігаюча компетентність передбачає не тільки медично-валеологічну інформативність, але й застосування здобутих знань на практиці, володіння методиками зміцнення
здоров’я й запобігання захворюванням. Формування спрямованості мислення на збереження й зміцнення здоров’я — невід’ємний компонент
здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців.
О.Бусигін та В. Пентюхін здоров’язбережувальну компетенцію розглядають як синтез чотирьох груп компетенцій: фізіологічних, соціальнопсихологічних, гносеологічних і акмеологічних.
Суть поняття "здоров’язберігаюча компетентність", на думку
Н.В.Тамарської, проявляється у проведенні профілактичних заходів і
застосуванні здоров’язберігаючих технологій людьми, що знають закономірності процесу здоров’язбереження [4, с-31].
Здоров’язбережувальна компетентність — пов’язана з готовністю
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вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній
сферах.
Сьогодні Україна знаходиться у новій соціокультурній реальності,
виникнення якої зумовлено потужним впливом процесу глобалізації на
розвиток суспільства. У всіх сферах його життєдіяльності відбуваються
незворотні зміни, які вимагають нових підходів до вирішення різних проблем виховання студентської молоді, а також молодих спеціалістів міжнародної торгівлі. У масовій педагогічній практиці процес збереження й
зміцнення здоров’я молоді та людей, формування ціннісного ставлення
до здоров’я та здорового способу життя студентів до сих пір носить формальний характер, зокрема, продовжують систематично використовуватися традиційні методи: заходи в режимі дня, нормативні заняття фізичним вихованням, що принципово не змінює ситуації у стані здоров’я підлітків і молоді.
Серед об’єктивних і суб’єктивних причин різкого зниження рівня
здоров’я студентів є глибока соціально-економічна криза, зниження матеріального добробуту значної системи населення, погіршення екологічної ситуації, слабка матеріально-технічна база загальноосвітніх та навчальних та оздоровчих закладів, збільшення навчального навантаження,
порушення гігієнічних умов при складані розкладу занять, розумові перенавантаження, низька фізична активність, недосконала структура
системи охорони здоров’я та мотивації на здоровий спосіб життя, як провідного чинника збереження і зміцнення здоров’я.
Сьогодні накопичується все більш даних про те, що саме формування здоров’язбережувальної компетентності виступає одним із найбільш сильних факторів для зміцнення здоров’я та його збереження у
подальшому життя студентської молоді. А одним із найбільш сильних
факторів ризику для здоров’я студентської молоді є саме освітнє середовище, що зумовлено інформаційним перенасиченням та інтенсифікацією
навчально-виховного процесу.[1, с-217].
Актуальність
дослідження
з
проблеми
формування
здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців міжнародної
торгівлі зумовлена потребами суспільства у формуванні студентської
молоді з високим рівнем інтелігентності, духовності, творчого потенціалу,
фізичного і психічного здоров’я.
В основних завданнях Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25
червня 2013 року № 344-2013 вказано на необхідність створення безпечного освітнього середовища, що забезпечить комплексний підхід до
формування усіх складових здоров’я дітей та молоді. Тому актуальним
сьогодні є питання створення і формування здоров’язбережувальної компетентності у вищому навчальному закладі у спортивно-масовій роботі,
що
забезпечить
учасникам
навчально-виховного
процесу
комфорт,задоволеність основних потреб, збереження і зміцнення здоров’я.[2, с-4].
Світова стратегія зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя молоді викладена у Алма-атинській Декларації (1977), Оттавський Хартії (1986), Аделаїдських рекомендаціях (1988), Сундсвальскій
заяві (1991), Джакартській Декларації «За пропаганду здорового способу
життя у 21 століття»(1997), Всесвітній Декларації з охорони здоров’я
«Здоров’я для всіх у ХХІ столітті» (1998), Бангкокській Хартії (2005), а
вітчизняна у державних документах — Конституції України (1996), Зако233

нах України «Про охорону дитинства» (2001), «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» (1999), «Про загальну середню освіту»
(1999), « Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»(2001), «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (2008), Указі Президента України «Про
заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя» (1999), Державній цільовій соціальній програмі
«Молодь України» на 2009-2015 роки, Загальнодержавній цільовій соціальній програмі «Здорова нація» на 2009-2013 роки, Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я — 2020; український вимір» на 2012-2020
роки тощо.
У Європейській стратегії «Здоров’я і розвиток дітей і підлітків»
(2005) конкретизовано теоретичні підходи й визначено основні пріоритети практичної діяльності зі сприяння здоров’ю дітей та молоді. Головна
мета цієї стратегії — створення умов, які дають змогу студентської молоді
повною мірою реалізувати свій потенціал у сфері здоров’я, а саме надання молодим людям можливості жити в безпечному й доброзичливому
середовищі, отримання достовірної інформації з питань здоров’я та розвитку, реалізації програм навчання здоров’я, розвиток організаційних
структур, що сприяють зміцненню здоров’я.
У контексті нашого дослідження ми використовуємо поняття «формування здоровя’збережувальної компетентності», для трактування якого
необхідно актуалізувати тлумачення відомих понять «збереження», «формування», і «компетентність». Термін «збереження» у Великому тлумачному словнику сучасної української мови означає дію та стан і є похідним від слова зберігати: 1) оберігаючи, тримати цілим, не давати пропасти, зникнути; дбаючи, тримати що-небудь у доброму стані, намагатися
залишити незмінним: 2) тримати що-небудь у певних умовах, оберігаючи
від псування, руйнування; оберігати, захищати від чого-небудь згубного;
3) дбайливо ставитись до чого-небудь, не розтрачуючи чогось; продовжувати залишатися в якому-небудь стані. Не втрачаючи якихось ознак,
властивостей, якостей. «Формування» означає дію за значенням дієслів
«формувати» і «формуватися»: 1) надавати чому-небудь певної форми,
вигляду; 2) виробляти в кому-небудь певні якості, риси характеру; 3)
надавати чому-небудь завершеності, визначеності; 4) визначати, встановлювати, намічати що-небудь. Поняття "компетентність"– складне та
багаторівневе і визначається як набір знань, умінь, навичок, здібностей,
цінностей, способів діяльності, що сприяє особистому успіху, покращує
якість навчально-виховного процесу.[3, с-449].
Таким чином, «формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців міжнародної торгівлі в умовах спортивно-масової
роботи» ми розглядаємо як процес забезпечення організаційнопедагогічних умов, спрямованих на формування у студентів ціннісного
ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, навколишнього
світу та готовності до ведення здорового способу життя.
Отже, «формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців міжнародної торгівлі в умовах спортивно-масової роботи»
ми трактуємо як процес забезпечення організаційно-педагогічних умов,
спрямованих на досягнення позитивного результату.
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ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО
ЗДОРОВ'Я УЧНІВ: ПОЄДНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО Й
МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
УРОКІВ МАТЕМАТИКИ
Пивовар В.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Здоров'я маємо — не дбаємо, а
втративши — плачемо
Народна мудрість
Кожний поважаючий себе народ дбає перш за все про свій генофонд, тобто про здоров’я підростаючого покоління.
Із розвитком ІТ технологій зростає бажання дітей проводити більше часу за комп’ютерами, збільшується навантаження в школі, а це призводить до гіподинамії, порушення постави, порушення зору, тощо. За
даними МОЗ, тільки 5% випускників шкіл є здоровими, 80% школярів
хронічно хворі, 50% мають фізіологічні відхилення, 70% страждають
нервово — психічними розладами. Замість акселерації (збільшення зросту) йде децелерація (зменшення зросту):за останні 10 років у 20 разів
збільшилася кількість низькорослих. З 1000 новонароджених немовлят
800 — 900 уже мають вроджені вади розвитку. Тому в останні десятиліття
проблема здоров’я в широкому розумінні відноситься до кола глобальних. Причин цього забагато, серед них соціально-економічна та екологічна криза, недоліки в системі освіти, які зумовлюють недостатню рухову
активність та психоемоційне перевантаження. [2]
У всі часи і у всіх народів здоров’я цінувалося найбільше, адже його неможливо придбати ні за які кошти. Зокрема, згідно з резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН, здоров'я людини вважається єдиним критерієм доцільності й ефективності усіх без винятку видів діяльності.
Важливість цієї проблеми підкреслена і Конституцією України, де
життя та здоров’я людини визнані найвищими соціальними цінностями та
згідно з президентським указом «Про заходи щодо розвитку духовності,
захисту моралі та формуванню здорового способу життя громадян» одним із напрямків діяльності школи має бути впровадження в суспільну
свідомість переваг здорового способу життя, формування національного
культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.
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Ні для кого не є секретом, що для лікування треба витратити набагато більше сил і часу, ніж для попередження, профілактики захворювання. Здоров’я дітей — це загальна проблема медиків, педагогів і батьків.
Однією із 10 ключових компетентностей нової української школи є
екологічна грамотність і здорове життя. На жаль, здоровий спосіб життя,
поки що не займає перше місце серед потреб і цінностей людини, але
якщо ми навчимо дітей цінувати і берегти своє здоров’я, якщо ми будемо
особистим прикладом демонструвати здоровий спосіб життя, то лише в
цьому випадку можна сподіватися, що майбутнє покоління буде більш
здоровим, розвинутим духовно і фізично. Тому збереження та зміцнення
здоров’я школярів є одним із пріоритетних завдань соціальної програми
нашої держави. Від здоров’я дитини сьогодні залежить якість освіти. Так,
освіта ХХІ століття — це освіта для людини.
Аналіз досліджень з проблеми формування здоров’язберігаючого
освітнього середовища через реалізацію здоров’язберігаючих освітніх
технологій в навчально-виховному процесі (Антонова Л.Н., Борисова
І.П., Петров О.В., Паніна Т.С. та ін.) свідчить про намагання вчених переглянути загальні підходи до його формування.
Здоров'язберігаючі технології — це ті технології, що створюють
безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі, вирішують
завдання раціональної організації виховного процесу, відповідності навчального та фізичного навантаження можливостям дитини.
Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає
можливість виокремити такі типи (О. Ващенко):
 здоров’язберігаючі — технології, що створюють безпечні умови
для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з
урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей
та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного
навантажень можливостям дитини;
 оздоровчі — технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія,
загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія;
 технології навчання здоров’ю — гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів
загально-навчального циклу, введення до варіативної частини
навчального плану нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти;
 виховання культури здоров’я — виховання в учнів особистісних
якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я,
формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню
відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.[2]
За даними ВООЗ(Всесвітньої організації охорони здоров’я) здоров’я людини залежить від:
* медичного обслуговування — на 10%
* генетичного фактору — 15%
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* екології — 25%
Та є ще один визначальний фактор, на який припадає 50% — це
спосіб життя.
Тому мето усіх здоров'язберігаючих технологій є формування в
учнів необхідних знань, вмінь та навичок здорового способу життя та їх
практичного застосування в повсякденному житті.
Дитина повинна сама зрозуміти, що бути здоровим — модно, стильно, красиво. А ми — учителі зобов’язані їй в цьому допомогти.
Практика показує, що процес формування свідомого ставлення до
власного здоров'я потребує обов'язкового поєднання інформаційного й
мотиваційного компонентів із практичної діяльності учнів. Глибокі знання
про організм людини, приклад здорового способу життя близьких, діяльність учителя формують в дітей стійку позицію, що передбачає визначення цінності здоров'я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення
власного здоров'я.
Зокрема на уроках математики розглядаючи задачі, які безпосередньо пов’язані з поняттями «знання свого тіла» , «гігієни тіла», «правильного харчування», «здорового способу життя», учні проговорюють
не лише математично правильний розв’язок, а міркують і роблять висновки по змісту інформації.
Пропоную розглянути декілька задач з коментарями учнів.
 За добу серце семирічної дитини перекачує 70% від маси крові, яку перекачує серце підлітка 13-14 років, і на 4,5т менше,
ніж серце дорослої людини. При цьому серце підлітка перекачує на 3 т менше крові, ніж у дорослої людини. Яку масу крові
перекачує серце підлітка за добу? [1]
Відповідь: 5т
КОМЕНТАР: за добу серце підлітка перекачує 5т крові. Це число
характеризує роботу серця у спокійному стані. Використовуючи знання з
біології можна зробити висновок, що при напруженні фізичному, емоційному воно може збільшуватися вдвічі. Тож для нормального розвитку
серця важливо, щоб воно мало достатнє тренування: спортивне, трудове,
бо це розвиває серцеві м’язи, але ні в якому разі не можна допускати
перенавантаження.
 10-річна дитина за добу вдихає на 4 тисячі літрів повітря менше, ніж 15-річна дитина. Разом вони вдихають за добу 18 тис.
літрів повітря. Скільки літрів повітря за добу вдихає 15-річний
підліток? [1]
Відповідь: 11 тис.л
КОМЕНТАР: дуже важливо, щоб повітря було чистим, свіжим, без
пилу, диму; необхідно систематично провітрювати класну кімнату. Крім
того важливо розвивати грудну клітину, правильно сидіти за столом, не
сутулячись, робити дихальну гімнастику, займатись спортом та фізичною
працею на повітрі.
 Учні 10-11 років повинні відводити на сон на 1год більше, ніж
учні 14-15 років. А час для сну учнів 14-15 років становить
90% часу, відведеного на сон для учнів 10-11 років. Які норми
часу для сну підлітків 14-15 років?
Відповідь: 9 год. [1]
КОМЕНТАР: недосипання шкідливо впливає на організм, ослаблює
його, зменшує працездатність, порушує нервову систему.
 За санітарними нормами учень 1 класу може знаходитись за
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комп’ютером 50% того часу, що учень 6 класу. А учень 6 класу
може знаходитися за комп’ютером на 10 хв більше, ніж учень 1
класу. Скільки часу дозволяється за санітарними нормами
знаходитися за комп’ютером учню 6 класу?
Відповідь: 20 хв.[3]
КОМЕНТАР: надмірний час за комп’ютером може привести до захворювань органів зору, а також психічних розладів. Для зміцнення здоров’я необхідно більше перебувати на свіжому повітрі, контролювати свій
емоційний стан, займатися спортом та фізичною працею, провітрювати
приміщення.
 Японські лікарі провели дослідження і з’ясували, що кожен із
45 студентів, які мають розлади слуху. 30 регулярно слухають
музику через навушники. З’ясуйте, який відсоток студентів
втратили слух через активне прагнення до цього?
Відповідь: 66,6% [3]
Ще італійський мислитель епохи відродження Галілео Галілей говорив, що нерозумно вимагати від теорії, щоб вона нам довела істину
краще, ніж то роблять наш досвід та власні очі. Тож будьмо «здоровими
взірцями» для наших вихованців.
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КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»
Рибалко Л.М.
ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка

Наразі суспільство, що характеризується прогресивним зниженням
стану здоров’я українців, потребує висококваліфікованих і компетентних
фахівців напряму підготовки «Здоров’я людини». Саме тому не менш
важливим є питання якісної їх підготовки у ВНЗ, здатних володіти фундаментальними знаннями, вміннями та навичками, готових до постійного
професійного зростання, соціальної та професійної мобільності, ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів і творчо підходити до
вирішення неординарних питань.
Підвищення якісної підготовки майбутніх фахівців напряму підготовки «Здоров’я людини» вбачаємо через впровадження інноваційних
підходів до навчання, зокрема компетентнісного підходу в навчальному
процесі. Останній забезпечить формування компетентнісного фахівця.
Згідно з Болонським процесом пропонується використовувати
принципово нову парадигму вищої освіти CBE (Competence —
basededucation), що базується на засадах компетентнісного підходу до
навчання, що забезпечує формування в студентів певних компетенцій та
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діагностуванні рівня компетентностей фахівців-випускників ВНЗ як результату вищої освіти.
Наразі одним із основних завдань сучасної вищої освіти є впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку студентів, що
полягає не лише в формуванні професійних знань, умінь та навичок у
студентів, а й підготувати компетентнісного фахівця, який глибоко розуміє і знає свою роль у суспільстві, вміє творчо використовувати набуті
знання на практиці, а також вміє працювати з людьми у колективі. Саме
тому компетентнісний підхід є актуальним і претендує на чільне місце
концептуальної основи освітньої політики держави.
Аналіз вітчизняної і зарубіжної наукової педагогічної літератури
засвідчує, що у педагогіці досліджуються різні аспекти компетентнісного
підходу, а саме теоретико-методологічні засади компететнісного підходу
до навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (Н. Бібік,
О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, С. Трубачева,
Ю. Тихомиров, А. Хуторський); шляхи модернізації освіти на компетентнісній основі (Б. Гершунський, Н. Кузьміна, А. Маркова, І. Фрумін,
В. Шадриков); технології професійної підготовки фахівців на засадах
компетентнісного підходу (А. Алексюк, В. Бондар, Н. Дем’яненко,
В. Євдокимов, А. Капська, Л. Нічуговська, В. Олійник, В. Сидоренко,
Т. Сорочан); теоретичні основи компетентнісного підходу у системі вищої
освіті (І. Бабіна, П. Бачинський, Н. Дворнікова, Я. Кодлюк, О. Локшина,
С. Ніколаєнко, О. Овчарук, І. Родигіна, С. Сисоєва, Н. Фоменко) [3, с.
152].
На основі аналізу наукової педагогічної літератури з’ясовано, що у
педагогіці немає єдиного й одностайного пояснення поняття «компетентнісний підхід». Так, більшість вітчизняних науковців (Н. Бібік,
О. Локшина, О. Овчарук, С. Трубачева, О. Савченко) стверджують, що
навчання на основі компетентнісного підходу сконцентроване на вихідних результатах, а не на вхідних, враховуючи при цьому здатність виконання практичних завдань, але беручи до уваги знання, уміння та навички. Тоді як Г. Селевко компетентнісний підхід трактує як поступову
переорієнтацію домінуючої освітньої парадигми з переважаючою трансляцією знань, формуванням навичок, створенням умов для оволодіння
комплексом компетенцій, які означають потенціал, здатність випускника
до виживання і стійкої життєдіяльності в умовах сучасного багатоаспектного
соціально-політичного,
ринково-економічного,
інформаційнокомунікативного простору [1, с. 37-38].
Слушною є думка Н. Нагорної про те, що компетентнісний підхід
передбачає такий вид змісту освіти, який не зводиться до знаннєвоорієнтованого компонента, а передбачає цілісний досвід вирішення життєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей, компетенцій [2, с. 267].
Компетентнісний підхід розглядаємо як інтегральний прояв професіоналізму, в якому поєднуються елементи професійної і загальної культури особистості, досвіду фахової підготовки, діяльності та творчості, що
конкретизуються у певній системі знань, умінь, готовності до професійного вирішення поставлених завдань та проблем. Тож застосування компетентнісного підходу до навчання ставить на перше місце не сформованість у студента системи знань, а його вміння розв’язувати проблеми, що
виникають у пізнавальній діяльності, сфері професійних та особистих
взаємовідносин.
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Результатом застосування компетентнісного підходу в навчанні є
компетентнісно зорієнтована освіта, спрямована на комплексне засвоєння студентами професійних знань, вмінь та навичок практичної діяльності, завдяки яким вони здатні успішно реалізувати себе в різних галузях життєдіяльності. Компетентнісний підхід передбачає пріоритетну
орієнтацію на такі вектори освіти, як: здатність до навчання, самовизначення (самодетермінації), самоактуалізація, соціалізація та розвиток
індивідуальності. Саме тому впровадження компетентнісного підходу у
професійній освіті постає фундаментом формування компетентного фахівця, який володіє культурою професійної діяльності. Адже, цей підхід
дозволяє здійснити відбір змісту професійної освіти відповідно до потреб
особистості, що розвивається і одночасно орієнтує його на інноваційний
досвід успішної професійної діяльності в конкретній галузі.
Компетентнісний підхід у процесі підготовки майбутніх фахівців з
фізичної реабілітації зміщує акценти з процесу нагромадження нормативно визначених знань, умінь і навичок у площину формування й розвитку
в них здатності практично діяти і творчо застосовувати набуті знання й
досвід у різних ситуаціях, що потребує від викладача зміщення акцентів
у навчально-виховній діяльності з інформаційної до організаційноуправлінської площини. Викладач має постати перед студентами не лише
в ролі ретранслятора знань, а й організатора освітньої діяльності. За цих
умов змінюється і модель поведінки студента — дослідницько-активна
самостійна діяльність приходить на зміну пасивному засвоєнню знань, а
навчальний процес набирає функцій розвивального.
Застосування компетентнісного підходу у процесі підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації сприяє формуванню здоров’язбережувальної компетентності в студентів, яку розуміємо як особистісно значущу систему знань про здоров’я, зміст яких включає уявлення
про сутність понять самозбереження, формування, зміцнення та збереження здоров’я, про основи ведення здорового способу життя.
Задля впровадження компетентнісного підходу як одного з основних напрямів модернізації вищої освіти України у процес підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації необхідно дотримуватися відповідних вимог до формування змісту, форм і методів навчання. Професійному
становленню фахівців сприяють інноваційні та інтерактивні форми навчання: індивідуальна, інформаційно-технологічна, проектна та інші. Не
менш важливим у реалізації компетентнісного підходу є дистанційна
форма навчання, особливо для студентів, що навчаються без відриву від
виробництва і вирішують комплекс завдань самостійно. Доцільно віддати
перевагу тим методам навчання, які містять комунікативно-ситуативні та
проблемного характеру завдання, що потребують залучення досвіду
студентів, наближені до життя, майбутньої професійної діяльності, стимулюють їх активну розумову діяльність.
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СУЧАСНІ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ — ТЕХНОЛОГІВ
Сергєєва Т.П.
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Постановка проблеми. Розвиток суспільства в нових умовах
пред'являє високі вимоги до особи фахівця, його всебічного і гармонійного розвитку.
Спостереження останніх десятиліть чітко вказують, що під впливом різних чинників спостерігається погіршення стану здоров'я, фізичного розвитку і рухової підготовленості студентської молоді. До 60 % молодих фахівців, які поступають на роботу після закінчення вищого навчального закладу України, фізично не готові працювати в тому темпі і з тією
інтенсивністю, які вимагає їх професія [5].
Одними з причин погіршення здоров’я студентів науковці визначають фізичні, психологічні перевантаження, стреси, втому, високу відповідальність; складність теорій і дисциплін, що вивчаються; значний
обсяг нової інформації; дефіцит студентського часу; екзаменаційні перевантаження; перебування в постійному стані самоконтролю, що призводить до психоемоційного виснаження та погіршення стану здоров’я [2].
Окрім цього, негативно впливає на стан здоров’я молоді її низька рухова
активність, оскільки ними не виконується необхідний для їхнього віку
обсяг фізичного навантаження [3].
Мета даного дослідження — визначення стану здоров'я студентів-першокурсників та дослідження впливу сучасних фітнес-технологій
на здоров'я і мотивацію студентів до його збереження.
Завдання дослідження:
1. Дослідити стан здоров'я студентів І курсу Одеської національної
академії харчових технологій.
2. За допомогою анкетування визначити ставлення студентів до
занять фізичними вправами, дотримання режимів праці і відпочинку,
режиму харчування.
3. Визначити ефективність впливу сучасних фітнес — програм на
фізичну підготовленість та фізичне здоров’я студентів.
Методи та організація досліджень. Дослідження по визначенню стану здоров’я проводились впродовж двох років. У дослідженні взяли участь 778 студентів І- х курсів, які за станом здоров’я віднесені до
основної медичної групи та професійно не займалися спортом: в 2015
році — 402 особи, в 2016 році — 376 осіб.
Дотримання норм здорового способу життя визначали за методом
соціологічного опитування. Спеціально розроблені анкети включали
перелік питань, спрямованих на ставлення до фізичної культури і спорту,
раціонального харчування, відпочинку, режиму дня, виявлення шкідливих звичок та інші.
Оцінка рівня фізичного здоров'я проводилася за експрес-шкалою
Г.Л. Апанасенко [1].
Результати дослідження. В останні десятиліття в спеціальній лі241

тературі запропонований термін «фізичне здоров’я», який визначається
як динамічний стан, що характеризується резервом функцій органів та
систем організму і являється основою для виконання індивідом своїх
біологічних та соціальних функцій. Кожен з 5-ти рівнів фізичного здоров’я забезпечується відповідним рівнем функціонування органів та систем [Апанасенко Г.Л. 1992].
За експрес-шкалою Г.Л. Апанасенко 42,6 % студентів I курсу мають низький рівень здоров'я; 23,8 % студентів — нижче середнього; 28,9
% студентів — середній. Лише у 4,7 % студентів I курсу — рівень здоров'я вищий за середній. Високий рівень здоров'я у студентів не простежувався. 66,4% першокурсників, рівень здоров'я яких низький та нижче
середнього вже мають хронічні захворювання, тому потребують особливої уваги.
Аналіз анкетних даних першокурсників виявив, що 21,4 відсотки,
тобто кожен п'ятий майбутній фахівець — технолог має звичку до тютюнопаління. Переважаюча більшість опитаних цілком справедливо вважають, що паління є причиною виникнення ряду захворювань серцевосудинної системи (65%) і органів дихання (81%). Дуже великий відсоток
студентів вживають алкогольні напої (72,5 % юнаків та 51,6 % дівчат).
Обробка результатів опитування показала, що регулярно займаються
фізичною культурою та спортом лише
19,7 % (10,8 % дівчат, 27,2 % юнаків).
Результати тестування та соціологічне опитування показали, що
на першому курсі у студентів не сформована стійка установка до здорового способу життя, недостатній набір знань, умінь і навичок, які б давали змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції зі
зміцнення здоров'я. Студенти не вміють встановлювати зв'язки між знаннями з проблем здоров'я та власним способом життя, що не сприяє ефективному підвищенню рівня фізичного здоров'я.
У зв’язку з цім є підстави для реформування існуючої системи фізичного виховання, більш чіткої диференціації студентів відповідно до
їхнього рівня фізичного здоров'я та фізичної підготовленості, в процесі
розподілу в основну, підготовчу, спеціальну медичні групи. Впровадження сучасних технологій у сферу фізичного виховання дозволить розширити діапазон засобів рухової активності, тим самим збільшити кількість
тих, хто займається, задовольняючи їхні потреби і інтереси.
Результати соціологічних досліджень свідчать, що найбільшою популярністю в студентської молоді користуються фізичні вправи оздоровчо-рекреаційної спрямованості [4]. Студенти віддають перевагу різноманітним видами оздоровчої гімнастики (аеробіка, фітнес, шейпінг–29%).
Для дослідження впливу сучасних фітнес-технологій на стан здоров'я студентів, на початку навчального року були укомплектовані п’ять
групп з різним рівнем фізичного здоров'я. Для кожної групи розроблено
інформаційну систему для діагностики фізичного й психічного здоров'я та
програмний комплекс, спрямований на підвищення рухових функцій за
допомогою диференційованого фізичного навантаження. До програми
цих груп внесено загартування та є обов’язковими самостійні заняття в
режимі дня.
В дослідженні, яке проводилось на базі Одеської національної
академії харчових технологій в період з вересня по травень 2015-2016
років приймали участь 87 дівчат, які регулярно відвідували заняття з
фітнесу (3 рази на тиждень, тривалість на початку дослідження 45 хви242

лин і поступове збільшення часу за 3-4 місяці занять до 90 хвилин). Фітнес — програми, за якими займались студенти, розроблено для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості на основі комплексного застосування сучасних напрямків і засобів оздоровчого фітнесу з
урахуванням статевих особливостей, мотиваційних пріоритетів, фізичного здоров'я та фізичної підготовленості. Розроблені фітнес-програми та
зміст занять складалися з трьох загальноприйнятих частин: підготовчої,
основної та заключної. Кожна з них поділялася на блоки: підготовча —
на інформаційний та розминку, основна — на аеробний та варіативний,
заключна містила відновлювальний блок. Така структуризація занять
дала можливість комплексно використовувати різноманітні види фітнесу
у процесі фізкультурно-оздоровчих занять зі студентами та застосовувати диференційований підхід відповідно до цільової спрямованості занять,
фізичної підготовленості, статевих відмінностей у формуванні мотиваційних пріоритетів.
Студентки виконували наступний комплекс вправ:розминка; танцювальні вправи, різноманітні підскоки і стрибки; вправи для розвитку
сили різних груп м’язів, в основному загальної силової підготовки; спеціальні вправи для розвитку гнучкості; заминка.
Аналіз отриманих наприкінці року результатів показав, що заняття
фітнесом сприяють підвищенню рівня фізичного здоров'я студенток та
призводять до достовірно значущих змін у розвитку сили, швидкісносилових якостей та спритності. Рівень розвитку інших якостей свідчить
про тенденцію до покращення показників. Найбільш заняття фітнесом
вплинули на рівень розвитку гнучкості студенток.
Запропоновані фітнес-програми позитивно вплинули на фізичну
підготовленість студентів експериментальної групи (приріст становив
8,49%) та на підвищення фізичного здоров'я. На 9,8 % зменшилась кількість студенток з низьким рівнем фізичного здоров'я. На 1,7 % збільшилась кількість студенток у яких рівень фізичного здоров'я — середній,
вище середнього і високий.
Реалізовані під час експерименту обсяг і режим рухової активності
сприяли у студенток позитивній мотивації до активної рухової діяльності,
що у свою чергу мало значний вплив на рівень індивідуального здоров’я
тих, хто займається.
Висновки:
1.Результати тестування та соціологічне опитування показали, що
на першому курсі у студентів рівень здоров'я дуже низький. У студентів
не сформована стійка установка до здорового способу життя, недостатній
набір знань, умінь і навичок, які б давали змогу особистості ефективно
діяти або виконувати певні функції зі зміцнення здоров'я.
2.Порівняльний аналіз рівнів фізичного здоров'я і фізичної підготовленості студенток експериментальних груп дозволяє відзначити високу ефективність використання нових фітнес — програм для укріплення та
підвищення здоров’я.
3.Вважаємо, що пріоритетними напрямками фізичного виховання у
не фізкультурному ВНЗі можуть бути: використання програмних комплексів, інформаційних систем для діагностики фізичного й психічного потенціалів студентів, застосування інноваційних технологій,спрямованих на
підвищення рухових функцій за допомогою диференційованого фізичного
навантаження; формування у студентів мотивації для підтримки власного
здоров'я, до самовиховання.
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Подальші дослідження. У подальших дослідженнях ми плануємо
визначити вплив різноманітних інноваційних технологій на фізичний та
функціональний стан студентів, як майбутніх фахівців — технологів.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В МЕДИЧНИХ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Ситник О.А.
Сумський державний університет

Постановка проблеми. Інтегральним показником соціального,
економічного, духовного добробуту суспільства, його найбільшою цінністю є здоров’я населення. Здоров'я людини у світі визнають настільки
важливим показником, що він займає першу позицію в індексі суспільного розвитку будь-якої країни. На сьогодні існує значна кількість державних програм спрямованих на збереження здоров’я, але за даними Центру
медичної статистики МОЗ України, стан здоров’я населення країни є критичним. Наша держава потребує кваліфіковано підготованих кадрів,
здатних розробляти й реалізовувати сучасні комплексні оздоровчореабілітаційні технології в лікувально-профілактичних, санаторнокурортних, спортивно-оздоровчих, освітньо-виховних, соціальних закладах усіх форм власності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно цільової соціальної програми "Здорова нація" державою передбачено здійснення
комплексу заходів, спрямованих на: створення кадрового потенціалу для
збереження та зміцнення здоров'я людей шляхом налагодження системи
підготовки фахівців для кадрового забезпечення впровадження у практику технологій здорового способу життя; введення в класифікатор професій нових спеціальностей: фітнес-тренера, консультанта з питань здорового способу життя, фахівця з рекреації та інших; зміцнення законодавчої бази, що відноситься до сфери медичної реабілітації, а також вдосконалення системи підготовки фахівців реабілітологів на вузівському та
післядипломної рівнях.
Спираючись на вище викладене, педагогічні і медичні вищі навчальні заклади готують спеціалістів за напрямком підготовки фізична реа244

білітація. До 2015 року фахівців з фізичної реабілітації переважно готували на базі педагогічних вищих навчальних закладів, а згідно з постановою КМУ № 266 від 29.04.15 року «Фізична реабілітація» належить до
галузі «Охорона здоров’я» і на базі медичних вузів більш активно розпочато підготовку таких фахівців, Медичний інститут Сумського державного
університету один з них.
За більш ніж двадцятирічну історію становлення цієї спеціальності
на Україні питанням професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації займались Н.О.Бєлікова, А.М.Герцик, В.Г.Григоренко, В.О.Кукса,
Ю.О.Лянний,
О.І.Міхеєнко,
В.П.Мурза,
В.М.Мухін,
С.М.Попов,
Л.П.Сущенко. Більшість з них дійшли думки, що серед основних завдань
професійної підготовки фахівців на сучасному етапі розвитку освіти в
Україні є формування особистості, яка може творчо, свідомо, самостійно
визначати мету своєї майбутньої діяльності, здатна до розвитку творчого
й особистісного потенціалу [1].
Посилаючись на Л.П.Сущенко, слід зазначити, що професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації повинна включати
науково й методично обґрунтовані заходи, спрямовані на формування
протягом навчання рівня професійної компетентності особистості, достатнього для проведення фізичної реабілітації різних верств населення й
успішної праці в лікувально-профілактичних закладах з урахуванням
сучасних вимог ринку праці [3].
Аналіз вище викладеного підкреслює, що актуальним на сьогодні є
пошук шляхів, які дозволять оновити зміст професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, розвинути їх творчий потенціал,
зорієнтувати на успішну самореалізацію в професійній сфері.
Робота виконана згідно плану НДР Сумського державного університету.
Мета роботи — обґрунтувати зміст професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в медичних вищих навчальних закладах.
Виклад основного матеріалу.
З огляду на існуючу в нашій державі потребу покращення стану
здоров’я населення, фахівці фізичної реабілітації можуть працювати в
освітніх установах, установах охорони здоров’я, соціального захисту, в
громадських організаціях, в спортивних і туристичних організаціях тощо.
Це є визначальним фактором в організації та формуванні змісту професійної підготовки студентів. Майбутній фізреабілітолог повинен орієнтуватися у професійній сфері, бачити перспективи її подальшого розвитку і
вдосконалення та бути фахівцем в фізичній культурі і спорті, медицині,
корекційній і соціальній педагогіці.
Таким чином, підготовка фахівця з фізичної реабілітації багатовекторна, але серед всього різноманіття можна окреслити п’ять напрямків:
лікувальний, освітній, рекреативний, соціальний і санаторно-курортний.
Кожний вектор вправно розвивається в навчальному процесі. Так, дисципліни І і ІІ курсів переважно природничо-наукової (фундаментальної)
підготовки, слугують підґрунтям, базою, основою для засвоєння інших
напрямків. Дисципліни загально-професійної та практичної підготовки
продовжують естафету знань на ІІ — ІV курсах і безпосередньо впливають на професійне спрямування. Оздоровча, навчальна, педагогічна і
виробнича практики, що мають місце на всіх курсах навчання, дозволяють апробувати себе за профілем майбутньої професії. Дисципліни віль245

ного вибору студента сприяють поглибленню знань в обраному напрямку.
Тобто, навчальний процес це цілісна система, яка різнобічно підготує майбутнього фахівця з фізичної реабілітації до професійної діяльності, а саме:
1) на лікувальному напрямку фахівець з фізичної реабілітації може
здійснювати заходи з прискорення видужання хворого, зі збереження та
підтримки організму у сприятливому функціональному стані, із попередження ускладнень, які можуть бути викликані як основним захворюванням, так і вимушеною тривалою гіподинамією. Основними засобами при
цьому можуть бути ЛФК, масаж, фізіотерапія, механотерапія. Даний напрямок реалізується на лікарняному (стаціонарному) етапі.
2) на санаторно-курортному і діагностичному напрямку фахівець з
фізичної реабілітації може проводити обстеження, визначати функціональні і резервні можливості організму, виявляти відхилення від норми і
розробляти систему відновлення втрачених чи знижених функцій, використовуючи індивідуальні програми з фізичної реабілітації. Також на його
плечі може лягти просвітня робота серед хворих в межах поліклініки
щодо застосування фізичних вправ в лікуванні і профілактиці рецидивів
захворювання у формі цікавих зустрічей, лекцій, санітарних бюлетенів,
інформаційних листків, документальних і навчальних відео. Даний напрямок реалізується на поліклінічному (реабілітаційному), санаторному
етапі.
3) на освітньому напрямку фахівець з фізичної реабілітації у навчальному закладі може долучатися до розробок методик застосування
фізичних вправ при порушеннях ОРА, серцево-судинної системи, дихальної системи, ендокринної системи, сенсорних систем, нервової систем;
проведення занять ЛФК, використовуючи гімнастичні прилади, природні
підручні засоби і засоби механотерапії; навчання учнів прийомам самомасажу, планування і виконання індивідуальних програм функціонального відновлення; може бути залученим для проведення комплексного
обстеження учнів, надання консультацій з приводу стану здоров’я учнів і
рекомендацій з приводу необхідності звернутись до інших медичних
фахівців [2]. Даний напрямок реалізується на диспансерному етапі або
супроводжує навчальний процес повсюдно.
4) на соціальному напрямку фахівець з фізичної реабілітації може
консультувати хворих і їх родичів щодо виявлених функціональних порушень, шляхів досягнення особами з обмеженими фізичними можливостями максимальної незалежності в самообслуговуванні, залучення їх до
планування і проведення реабілітаційних програм, проведення занять з
працетерапії з метою максимально можливого відновлення здатності до
участі у виробничому процесі на підприємстві в спеціально створених
умовах, вдома; проведення заходів сумісно з шкільним психологом,
спрямованих на покращення процесів адаптації до умов школи; планування, консультування, проведення заходів оздоровчого спрямування;
організовування діяльності консультативно-оздоровчого центру здорового способу життя для учнів, батьків і вчителів, удосконалювання оздоровчої та просвітницької роботи серед вихованців, учнів, педагогів і батьків; формування культури здорового способу життя учнів як у навчальний, так і позаурочний час; створення рекомендацій вчителям по впровадженню сучасних інноваційних форм і методів оздоровчої роботи, організація тренінгів, «круглих столів», «майстер-класів» і інших здо246

ров’язберігаючих проектів. Даний напрямок реалізується повсюдно в
спортивно-оздоровчих, освітньо-виховних, соціальних закладах.
5) на рекреативному, фізкультурному, спортивному напрямку фахівець з фізичної реабілітації разом з тренером може контролювати дозування навантаження у дітей і дорослих, регулярно проводити лікарськопедагогічні
спостереження
під
час
тренувань,
фізкультурнорекреативних заходів, розробляти заходи з профілактики травматизму,
мікротравматизації, перетренованості, перевтоми; проводити оздоровчорекреаційні заходи для осіб різного віку; грамотно складати оздоровчорекреаційні сценарії, враховуючи вік, стать, функціональний стан.
Таким чином, враховуючи те, що сучасний напрямок підготовки
фахівців з фізичної реабілітації дає можливість обирати напрямок для
поглиблення знань в різних сферах реабілітації, медичні вищі навчальні
заклади повинні зосереджувати професійну підготовку студентів на лікувальному, санаторно-курортному і діагностичному напрямку.
Висновок. Підготовка реабілітолога здійснюється за комплексним
спрямуванням, об’єднана з різними сферами життя і є ефективною тільки
при умові її організації як цілісна система. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в медичних вищих навчальних закладах повинна зосереджуватись на лікувально-профілактичному, санаторно-курортному і діагностичному напрямках.
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МЕТОДИКА ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМ ТУРИЗМОМ У РАМКАХ
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦІПЛИНИ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» У ВНЗ
Халайджі С.В.
Одеська національна академія харчових технологій

В останні роки потреба суспільства у формуванні здорового покоління набула надзвичайного значення. Зокрема, це стосується учнівської
та студентської молоді. З року в рік зменшується кількість повністю здорових студентів, а число студентів з великим ступенем обмеженості у
фізичних навантаженнях при заняттях фізичною культурою або повністю
звільнених від них невпинно зростає [1,4].
З літературних джерел відомо, що суттєво поліпшити стан фізичного здоров’я студентів можна за допомогою активного відпочинку на
свіжому повітрі [5]. Одним із засобів такого відпочинку є спортивний
туризм, який являє собою активний, а часто і екстремальний вид подо247

рожей [6]. Він включає автономне подолання великих відстаней і різноманітних локальних перешкод, що вимагає від туриста фізичної сили,
доброго здоров'я і володіння різними навичками. Тривалі фізичні навантаження, пов'язані з ходьбою або сходженням на гори, з пересуванням
на лижах або велосипеді, з перенесенням вантажів, з веслуванням, розвивають нові рухові навички, а перебування на відкритому повітрі в
будь-яку погоду сприяє загартовуванню організму. Похідні умови, сон під
відкритим небом, зміна вражень, пригоди і несподіванки, якими так багаті подорожі, — все це добре діє на нервову систему [2].
Маршрут пішого походу може містити в собі не тільки програму фізичної, спортивно-оздоровчої підготовки, але і програму ознайомлення з
історією та культурною спадщиною населення району, по котрому проходить маршрут.
Особливе місце в туристичному русі займає студентський пішохідний туризм [6] Цей напрямок туризму починає набирати все більшу популярність і розвиток серед молодого покоління, так як дозволяє підростаючої молоді фізично та інтелектуально гармонійно розвиватися, пропагує здоровий спосіб життя, категорично заперечує такі негативні соціальні явища як: куріння, вживання спиртних напоїв, наркотиків.
Метою роботи було визначення стану здоров'я студентів ОНАХТ
та дослідження впливу занять спортивним туризмом на їх функціональні
показники та фізичне здоров'я.
Завдання дослідження:
1. Дослідити стан фізичного здоров'я та дихальної системи студентів загальної групи Одеської національної академії харчових технологій.
2. Визначити ефективність впливу занять спортивним туризмом на
здоров'я студентів.
Методи дослідження:
 аналіз літературних джерел щодо поставленої проблеми;
 емпіричні методи (експрес-шкала Г.Л. Апанасенко та функціональна проба Штанге) [1,3];
 методи математичної статистики.
Дослідження проводилися протягом трьох навчальних років (з вересня 2013 по травень 2016 р). В ньому прийняли участь 154 студенти 15 курсів ОНАХТ. На початку експерименту було досліджено рівень «фізичного здоров'я» за експрес-шкалою Апанасенко та стану дихальної системи за функціональною пробою Штанге студентів, які виявили бажання
в подальшому займатися спортивним туризмом.
Було виявлено, що тільки у 2,15 % досліджених спостерігався високий рівень фізичного здоров'я, у 31,72 % він був середній. Високий
рівень розвитку дихальної системи на початку досліджень мали лише
4,84 % досліджених. Помірний стан розвитку дихальної системи спостерігався у 70,97 % досліджених.
Студентам були запропоновані заняття спортивним туризмом у туристичному клубі «САЛО» (Самые Активные Люди Одессы) ОНАХТ на
протязі трьох навчальних років. В програму підготовки до походів входили полуторогодинні бігові тренування уздовж морського узбережжя 2
рази на тиждень та силові тренування в тренажерному залі 3 рази на
тиждень. Крім того, практикувалися технічні тренування раз на тиждень
з відпрацювання необхідних у поході навичок: постановки біваку, надання першої медичної допомоги, плаванню, відпрацювання техніки
подолання типових перешкод, що можуть зустрітися на маршруті походу
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тощо. Кількість бігового навантаження складало до 25 км за тиждень.
Характер бігових тренувань відрізнявся в залежності від мети заняття.
Раз на тиждень проводилися тренування на витривалість — крос в об’ємі
до 15 км. Друге бігове заняття включало в себе елементи швидкісносилової роботи: біг угору, фартлек, біг з навантаженням, біг по піску,
змінний біг. Іноді заняття проводилися за методом кругового тренування.
Крім того, на цих заняттях практикувалось виконання стрибкових вправ
(через перешкоди, з високої опори донизу в пісок з подальшим відштовхуванням уперед, стрибки в кроці, на одній та на двох ногах тощо, «блоха», стрибки з вистрибуванням з глибокого присідання уперед та ін.).
Заняття в тренажерному залі включали силові вправи на укріплення плечового поясу, тулуба, м'язів черевного пресу, спини та ніг.
Виконувалися також вправи для укріплення суглобів, розвитку вестибулярного апарату та рівноваги.
В кінці тренувального циклу перед походом проводилися залікові
заняття з бігу на результат на дистанцію 3 та 10 км.
Декілька разів на рік проводилися пішохідні походи по різним районам України.
В кінці експерименту нами було повторно проведено дослідження
стану фізичного здоров'я та рівня розвитку дихальної системи студентів,
що на протязі 3 років займалися спортивним туризмом.
За час проведення експерименту кількість студентів з високим та
середнім рівнем фізичного здоров'я збільшилася на 10,75 % та 5,91%
відповідно. При цьому на 16,66 % зменшилася кількість студентів з низьким рівнем цього показника. Кількість студентів. що мають низький рівень розвитку дихальної системи за час експерименту знизилася на 8,06
%. Натомість на 1,07% та 6,98 % відповідно збільшилася кількість студентів, що мають помірний та високий рівень розвитку дихальної системи.
Висновки та рекомендації: Дослідження показали, що стан фізичного здоров'я та дихальної системи студентів загального відділення
ОНАХТ достатньо низький. Заняття спортивним туризм за пропонованою
методикою активно сприяють підвищенню показників фізичного здоров'я
та стану дихальної системи у середньому на 16,66 % та 6,98 % відповідно. Крім того, заняття туризмом розвивають особистість, мають пізнавальну цінність, допомагають долати труднощі, самовдосконалюватися,
відкривати для себе щось нове.
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ГУМАНІСТИЧНА ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧА СПРЯМОВАНІСТЬ
КУРСУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»
Хлопов А.М., Хомчак В.О., Хребтов О.Р.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

На початку ХХІ століття у час, коли трансформується суспільство
та суспільний лад у державі, головними стають проблеми, пов’язані зі
збереженням життя та здоров’я людини, середовища її проживання і
сфери її діяльності. Разом з цим відбуваються радикальні зміни природного і соціального оточення людини, що впливає на її світоприйняття.
Якщо проаналізувати всю інформацію, яку отримує людина в наш
час, то можна стверджувати, що людство має великі ресурси, а саме —
наукову думку, розум. Проблема постає в тому, що часто людство не
може спрямувати свої сили в потрібне русло, контролювати процес цивілізованого суспільного розвитку. Поступово в суспільстві нагромаджуються негативні зміни, енергія, які у природі та в суспільстві наближаються до критичної межі. Настає той період, коли потрібно керуватись
законами гуманізму у всіх його проявах. А це в першу чергу виражається
в тому, що людина є часткою природи, а тому вона розвивається за законами природи.
Такому завданню відповідає курс «Охорона праці», що є складовою частиною підготовки вчителя освітньої галузі «Технології». Головною
метою даної статті є показати роль курсу «Охорона праці» у формуванні
цілісної особистості вчителя, який би міг працювати в умовах кредитнотрансферної системи і сучасного етапу розвитку української держави.
В умовах сучасної української держави, що знаходиться в стадії
переходу до демократичного суспільства, відбуваються динамічні зміни у
змісті освіти та в концепції підготовки майбутнього вчителя освітньої
галузі «Технології» [7]. Відповідно із зміною соціально-політичних і економічних умов життя в Україні відбувається трансформація концепції
освіти та підготовки фахівців багатьох галузей [1].
Суспільство відчуло на собі і зрозуміло хибність довгоіснуючого
підходу: тривалий час підготовці вчителів трудового навчання в системі
освіти не приділялась достатня увага. В зв’язку з цим виникла потреба у
підвищенні ефективності трудової підготовки школярів і студентства.
Тому кардинально змінюється роль «...викладача в системі освіти...», а
також «людини у виробничому процесі...» [5]. Інформатизація та інтенсифікація виробничих процесів веде до, виникнення нових дисциплін, які
вимагають творчого нестандартного підходу студента як майбутнього
вчителя до навчальної діяльності [7].
А таке ставлення до навчання грунтується на підвищенні кваліфікації студента за рахунок активної самостійної роботи, пошуковоїдіяльності, пошуку та творчої обробки інформації і перетворення її у довготривалі міцні знання.
Головною метою освітньої галузі «Технології» є формування всебічнорозвиненої, освіченої особистості, готової до трудової діяльності в
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умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.
Завданням вищої школи України є виховання кваліфікованого спеціаліста-педагога, який володіє сучасними технологіями навчання і орієнтується в океані постійно зростаючої інформації [6].
Зараз вищі навчальні заклади України впроваджують кредитнотрансферну систему в контексті входження нашої держави до Болонського процесу, «який має соціальний аспект, що полягає у підвищенні конкурентноздатності вищої освіти України на теренах Європи та світу. В
зв’язку із цим виникла необхідність прийняття Національної доктрини
освіти [3]:
1) визначення безпосередніх обов’язків кожного закладу вищої
освіти;
2) систему акредитації, атестації отриманих знань;
3) забезпечення внутрішньої та зовнішньої оцінки навчання з
урахуванням участі в ній студентів.
Фахова підготовка студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка включає в себе нормативний
курс «Охорона праці» за модульно-рейтинговою системою, який складається з двох модулів. Предмет має гуманістичну спрямованість у вищому
навчальному закладі, а особливо — в педагогічному університеті.
Можна говорити про те, що цей курс є основою формування соціально-орієнтованої особистості майбутнього вчителя галузі «Технології» в
умовах сучасного прагматичного світу.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У США
Чичук А.П.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Підходів, що впливають на побудову курсів професійної підготовки
майбутніх американських учителів, багато, що пов’язано з тим, що в
онову системи освіти у США покладено плюралізм. Це такі підходи: біхевіоризм, когнітивізм, гуманізм, конструктивізм та ін.
Біхевіористський підхід (поведінковий) зародився у 30-40-х роках
ХХ століття його прихильники — Дж. Б. Уотсон, Б. Блум та інші поширюють ідеї, що його методологія обумовлює сциєнтичний (науковий) характер психологічних та педагогічних положень, що сутність і поведінка
людини детерміновані зовнішнім середовищем незалежно від індивідуальних і генетичних відмін. Процес навчання уявляється ними як набір
цілей, їх критеріїв, оцінки, умов навчання, тестування, що допомагає
уточненню поставлених цілей [2, с.68-69].
Біхевіористська психологія увагу приділяє вивченню змін, які відбуваються в поведінці людини як реакція на стимули у навколишньому
середовищі; внутрішні ж трансформації залишаються без уваги. Основним при цьому підході є вчитель, учень пасивний, він має вивчити все,
про що говорить учитель. Як зазначає Н. Малкова, програми професійної
педагогічної підготовки не можна віднести до тих, що засновані зараз на
біхевіоризмі [1, с.106-107].
У 80-90-ті роки когнітивістський напрям почав домінувати над біхевіористським, при якому самостійна дослідницька робота пропонується
майже в усіх програмах щодо підготовки майбутніх учителів у США. У
зв’язку з цим, прихильники підходу М. Айзенк, Ж. Піаже вважають, що
учень — не пасивний, він активний дослідник навколишнього світу. Адже
викладач ВНЗ виступає не передатчиком інформації, він виробляє у студентів потребу «вчити себе вчитися», вміння самостійно засвоювати
інформацію, аналізувати ситуацію та приймати рішення [1, с.107-109].
Отже, в процесі використання конгнітивістського підходу майбутні
вчителі виконують науково-дослідну роботу, вивчають курси за вибором.
Але слід зазначити, що цей підхід не заперечує повністю біхевіоризм,
лише розширює його, приділяючи увагу внутрішнім трансформаціям, які
аналізуються.
Сьогодні конгнітивістський підхід уступає свої позиції конструктивістському підходу, сутність якого полягає в підготовці такого вчителя,
який би міг досягти необхідного рівня знань із свого предмета, а також
професійної підготовки до педагогічної діяльності.
Американські вчені Г. Каннелла (G. Cannella) та Дж. Райф (J. Reiff)
конструктивістський підхід визначають таким чином: це епістологія, яка
пропонує власне пояснення природи знань, конструюючи своє особисте
нове розуміння, бо те, що людина знала до цього, вступає у взаємодію з
новими для неї ідеями і діяльністю. Такі знання одержуються в результаті
занурення у зміст. При цьому вчитель підтримує учнів, які вчаться вису252

вати нові проблеми, ідеї, думки і не настоює на вірних відповідях та інтерпретаціях [1; 3, с.110-112]. При застосуванні конструктивістського
підходу основна увага приділяється внутрішньому розвитку.
Одним із проявів конструктивістського підходу є те, коли студенти
самостійно виробляють для себе розуміння навчального матеріалу, самі
його оцінюють, виступаючи в ролі експертів у процесі власного навчання
[1,с.126].
Гуманітарний підхід орієнтований на самореалізацію, на абсолютизацію особистості унікальності й неповторності, на самовиявлення особистості. Підхід сприяє підвищенню якості професійної педагогічної підготовки студентів у ВНЗ США. Теоретичні основи гуманістичного підходу
розробляли вчені А. Маслоу, К. Роджерс та ін [2, с.69].
Американський вчений К.Т.П. Даймонд (C.T.P. Diamond) вважає,
що лише гуманістичний (персоналістський) підхід до підготовки студентів, тобто забезпечення їм повного розуміння їх індивідуальних якостей,
професійних умінь та схильностей, розв’яже проблему підготовки творчого вчителя, здатного до неперервного самовдосконалення. Особлива
увага в цьому підході приділяється формуванню особистісних цілей учителя [4; 18, с.131]. але, не дивлячись на те, що сьогодні переважає знанійовий підхід у навчанні, в американських школах значна увага приділяється вибору самого учня та існує певна гнучкість навчальних планів
[1, с.136]. Але реалізація гуманістичного підходу не повинна відбуватися
на шкоду знання, які учні одержують у школі від добре підготовлених
учителів як з предмету, так і професійно [1, с.141].
Останнім часом в усіх ВНЗ США виділяється тенденція посилення
мультикультурної підготовки вчителів із урахуванням регіональних особливостей [2, с.112]. Мультикультурологічний підхід до якості педагогічної
освіти у США характеризується культурним, етнічним, расовим, релігійним різноманіттям, при цьому кожний громадянин функціонує в межах
своєї етнічної групи. Цей підхід орієнтує на врахування національних та
етнічних відмін, формує моделі педагогічних орієнтацій, притаманних
світогляду й потребам мультиетнічного суспільства США. Підхід дозволяє
залучати молодь із національних меншин для навчання їх професії вчителя, підтримувати етнічний плюралізм. Цю проблему досліджують відомі
американські вчені Джеймс Бенкс, Джоел Спринг та ін. [2, с.71-73].
Мультикультуралістичний підхід до підготовки педагогічних кадрів
в Америці забезпечує розв’язання таких завдань:
 Створення сприятливих можливостей для одержання освіти для
всіх категорій громадян країни, незалежно від їхньої расової та
етнічної приналежності;
 Розроблення технологій з етнокультурної, бікультурної, білінгвальної підготовки студента;
 Ознайомлення із змістом різних культур, формування толерантного ставлення до інших культур [2, с.145-146].
Викладачі-дослідники С. Керр, Е. КукСазен та ін., характеризуючи
концептуальні основи програм з підготовки вчителів, підкреслюють на
сучасному етапі перехідну від біхевіоризму (зміст представлявся в готовому вигляді, студенти у його формуванні ніякої участі не брали) до
конструктивізму (студенти висувають нові проблеми, ідеї, думки) і вже
набуті знання перебудовуються ними в нові педагогічні концепції, ситуацію [1, с.106,113].
Інтеграція представлених підходів виводить освіту на новий рі253

вень, у центрі якого стає людина, її розвиток і самореалізація, що дозволяє визначити людиноцетристську спрямованість педагогічної освіти [2,
с.67], на що вказував Дж. Дьюї, стверджуючи, що не програма, а дитина
має визначити кількість і якість навчання. Нами представлена група підходів, кожний з яких являє собою різні позиції одного людиноцентриського напряму.
Системний підхід являє собою один з основних теоретикометодологічних підходів у США, заснований у 70-х роках ХХ ст. На думку
американських учених І. Каста та Дж. Розенцвейга, як зазначає М. Широкова, системний підхід являє собою упорядочену сукупність цілей,
змісту, форм і методів взаємодії суб’єктів педагогічної освіти, він забезпечив основу для інтеграції педагогічних концепцій [2, с.73-74].
Розробкою компетентнісного підходу займалися у 70-х роках ХХ
століття американські вчені А. Ліберман, Дж. Сайкс, Ф.Б. Хейслі та ін. [2,
с. 82].
Багато хто з викладачів американських педагогічних ВНЗ вважають, що студентам доцільно представити різноманітні підходи. А студенти
після ознайомлення з ними приймають уже свою власну філософію викладання і лише тоді, вважається, що майбутні вчителі можуть виходити
на педпрактику.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я» У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Шаповалова Т.Г.
Бердянський державний педагогічний університет

Інтерес до проблеми здоров’я особистості ніколи не спадав, а навпаки, істотно зростав у зв’язку зі вступом нашого суспільства в нову,
надзвичайно відповідальну стадію свого історичного розвитку, принципова новизна якої пов’язана з глобальними змінами в соціальноекономічній сфері країни. Це викликає необхідність здійснення якісних
перетворень і в системі освіти України.
Завдання щодо збереження здоров’я дітей та молоді відображено в
низці нормативно-правових документів, що стосуються освіти, насамперед законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, Концепції Загальноде254

ржавної програми «Здоров’я — 2020: український вимір» та інших. Існує
низка державних документів, програм, проектів, концепцій щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя дітей та молоді:
комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002–2011 рр., національна
програма «Діти України», Закон України про охорону дитинства, Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та
учнівської молоді, міжнародний проект ЄБ ВООЗ «Європейська мережа
шкіл сприяння здоров’ю».
Декілька років тому в педагогічних вишах до природничонаукового циклу було введено валеологію — нову психологопедагогічну, світоглядну дисципліну, мета якої полягає у формуванні
культури здоров’я студентів. Наступним кроком було введення методики
навчання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності.
Виходячи з цього вища освіта повинна забезпечувати фундаментальну наукову, загальнокультурну, практичну підготовку фахівця початкової та загальноосвітньої школи, що визначатимуть темпи і рівень науково-технічного та соціального прогресу, сприятимуть утвердженню
гуманістичних ідеалів, норм людського співжиття, формуванню позитивної мотивації до здорового способу життя, інтересу та піклуванню за
власне здоров’я.
Валеологічна освіта є складової вищої й середньої освіти, на яку
покладається завдання формування валеологічного мислення, навчання
осмисленню валеологічних понять, формування здорового способу життя, збереження, зміцнення та відтворення власного здоров’я.
На сьогодні існує декілька науково-методичних шкіл валеологічного напряму: Київський національний університет ім. М. П. Драгоманова
(С. Страшко [4]), Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна та Харківський національний педагогічний університет ім.
Г. С. Сковороди (М. Гончаренко [1], Ю. Бойчук), Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (М. Гриньова [3], В.
Бобрицька, С. Пилипенко), Сумський державний університет (О. Єжова),
Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка (В. Горащук),
НАПНУ (І. Бех, В. Оржеховська). автори навчальних програм і підручників «Основи здоров’я» (В. Пономаренко, Т. Воронцова, Т. Бойченко, Н.
Коваль [3]) та інші.
Методика навчання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності є галуззю педагогічної науки, яка безпосередньо прокладає міст
від теорії до практики і поєднує знання науки про здоров’я, безпеку життя та діяльності людини, педагогіки, психології та прийоми найбільш
економного навчання школярів. В Бердянському державному педагогічному університеті на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв спочатку було введено предмет «Валеологія», а потім «Методика
навчання основ здоровʼя». Автором статті був розроблений навчальнометодичний посібник «Методика навчання валеології, основ здоровʼя та
безпеки життєдіяльності в початковій школі», рекомендований МОНУ для
студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/ІІ-17362 від 13.12.2013
р.). У посібнику містяться методичні розробки практичних занять, тести
змістових модулів, глосарій валеологічних термінів. Як майбутні педагоги
студенти
знайомляться
та
вивчають
сучасні
освітні
здоровʼязбережувальні технології, які потім зможуть використовувати на
заняттях з дітьми молодшого шкільного віку [5].
Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання
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основ здоровʼя» є набуття студентами компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю 6.010102
«Початкова освіта», 6.030103 «Практична психологія», а також формування у студентів здоров'язбережувальної компетентності на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними вміннями
та навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, сучасними
методиками навчання основ здоров'я в початковій школі.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
 оволодіння знаннями з основ здоровʼя, валеології та безпеки
життєдіяльності;
 вивчення студентами методики навчання валеології, основ
здоровʼя та безпеки життєдіяльності з урахуванням вікових
особливостей, із застосуванням оздоровчих освітніх технологій;
 надбання необхідних знань у сфері методики навчання валеології, основ здоровʼя та безпеки життєдіяльності;
 прищеплення вмінь інтегрувати на практичних заняттях з методики навчання валеології знання, отримані під час вивчення
психолого-педагогічних, медико-біологічних наук;
 ознайомлення зі здоров’язбережувальними освітніми технологіями;
 застосовування інтерактивних методів навчання.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
 емпіричні та теоретичні поняття валеологічного спрямування
(поняття валеологія, здоров’я, ЗСЖ, складові здоров’я (фізичне, психічне, духовне, соціальне) тощо;
 концептуальні засади формування змісту валеологічної освіти
та освіти з безпеки життєдіяльності в Україні;
 суть освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»;
 зміст та основні завдання навчальних програм з «Основ здоров’я» (1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів);
 предмет і завдання методики викладання предметів валеологічного спрямування;
 специфічність методів та технологій навчання, спрямованих на
формування, зміцнення та збереження здоров’я;
 нормативно-правову базу, яка окреслює напрями діяльності і
заходи щодо формування здорового способу життя і безпечної
поведінки дітей;
 методи педагогічного дослідження;

принципи та методи викладання «Основ здоров’я» (словесні,
наочні, практичні);
 народно-педагогічні, традиційні та нетрадиційні методи навчання та виховання здоров’язбережувальної компетентності;
 форми організації здоров’язбережувальної освіти та виховання;
 здоров’язбережувальні освітні технології;
 типи уроків, позакласну та позашкільну роботу з предметів валеологічного спрямування.
 вміти:
 використовувати методи навчання «Основ здоров’я» під час
підготовки та проведення занять з предметів валеологічного
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спрямування;
використовувати методи педагогічного дослідження в практиці
роботи вчителя початкової школи;
 оперувати поняттями валеологічного спрямування;
 застосовувати здоров'язбережувальні освітні технології;
 діагностувати рівні здоров’я дітей.
Особливість методики проведення уроків з основ здоров'я у початковій школі полягає в тому, що оволодіння здоров’язбережувальними
компетенціями потребує багаторазового вправляння, насамперед у процесі групової взаємодії. Тому необхідно навчити студентів організації
практичної, ігрової, індивідуальної та колективної діяльності учнів, що
базується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії вчителя зі школярами і дітей
між собою. Такий підхід отримав назву «освіта на основі набуття життєвих навичок» (ООЖН) і характеризується застосуванням інтерактивних
методів навчання, що забезпечує ефективне засвоєння учнями навчального матеріалу і відпрацювання ними поведінкових навичок.
Особливістю структури уроків з основ здоров’я має бути гнучкість,
органічне поєднання навчально-пізнавальної та оздоровчо-рухової діяльності учнів, використання різних видів діалогу, групової співпраці,
емоційність і доступність навчального матеріалу, його унаочнення.
Практичні роботи студенти виконують у практично-дієвій формі.
Для досягнення мети заняття вони повинні опрацювати рекомендовану
літературу, виконати запропоновані завдання та самостійну роботу. Обов'язковим є виконання індивідуального навчального проекту, до якого
входять: план-конспект стандартного уроку з «Основ здоров'я» (1 — 4
клас, на вибір); план-конспект нестандартного уроку з використанням
інноваційних методів (елементів); комплект дидактично-наочного матеріалу (фізкультхвилинки, дидактичні ігри, прислів'я та приказки про здоров'я та безпеку життєдіяльності, власноруч складений глосарій валеологічних термінів, презентації); обов'язково подається електронний варіант.
До реалізації цих завдань майбутніх вчителів початкової школи
мають підготувати навчальні курси «Валеологія» та «Методика навчання
валеології, основ здоров’я та безпеки життєдіяльності».
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ЯК СУЧАСНА
ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Шуль М.Т.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка

Пріоритетним завданням системи освіти є збереження та зміцнення духовного, психічного й фізичного здоров’я підростаючого покоління,
що є важливою соціальної цінності. Сьогодні перед освітою гостро стоїть
проблема розвитку духовно збагаченої особистості, яка мала б виховувати в дитини почуття особистої гідності, відповідальності, внутрішньої
гармонії.
Основними завданнями сучасної системи освіти є формування в
учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.
Сучасне суспільство активно приділяє увагу питанням щодо поліпшення стану здоров’я особистості через освіту. Особлива увага приділяється нормативно-правовій базі. Так, було прийнято ряд документів,
що сприяли б покращенню духовного здоров’я підростаючого покоління:
Закон України „Про освіту”, Державній національна програма «Освіта»
(«Україна ХХІ століття»), «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», Національна програма «Діти України», Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування
здорового способу життя», «Про охорону дитинства», Наказ Президента
України „Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в
суспільстві та утвердження здорового способу життя”, Державний стандарт початкової загальної освіти, Державна програма «Здорова дитина»
на 2008-2017 рр., Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Загальнодержавна програма «Здоров’я» 2020: український вимір,
Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти.
Проблема формування духовного здоров’я активно досліджувалась
такими науковцями як Петрочко Ж.В., Сіданіч І.Л., Авдіянц Г.Г., Бех І.Д.,
Кіндратюк Б.Д., Савчин М.В., Горащук В.П. та ін. Ці автори досліджували
духовну складову здоров’я особистості, взаємовідносин між людьми,
духовно-моральне виховання, формування духовних потреб тощо.
Потреба розширення уявлень і знань про здоровий спосіб життя
людини, його духовних, психічних, фізичних аспектів стає всеактуальнішою у сучасних дослідженнях.
Турбота про здоров’я учнів завжди була визначальною. Центральну роль в створенні умов для виховання в дитині бодьорості духу і формування здорового способу життя є навчальний заклад.
Горащук В.П. зазначає, що здоров’я — це внутрішній прояв життя,
його якісний стан у конкретній людині. У понятті «здоров’я людини»
виражається ступінь духовного, психічного, фізичного й соціального
благополуччя й досконалості суб’єкта життєдіяльності. У свою чергу,
прагнення до здорового способу життя складає природний стрижень
духовної культури особистості й суспільства [1, с. 221].
Певну довіру викликає твердження Міхеєнко О.І., автор зазначає,
що здоров’я людини є не лише особистісною, а й загальнолюдською
цінністю, могутнім чинником соціально-економічного розвитку суспільства, що визначає потенціал держави. Стан здоров’я визначає не лише
загальне самопочуття і встановлює межі свободи, повноти та якості життя людини, а й безпосередньо впливає на інтелект, і на психіку, і на
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суспільно-політичну поведінку, зумовлює всі напрями і сфери життєдіяльності особистості в біологічному, психологічному, соціальному і духовному планах, тобто є підґрунтям, на якому постає вся активність особистості [2, с. 87].
У духовному плані серед більшості дітей і молоді спостерігається
невміння (і небажання) визначати життєві цілі, девальвація загальнолюдських і національних цінностей, значній частині молодого покоління властивий стан соціальної інфантильності [1, с. 90].
На думку Кіндратюка Б.Д. однією з причин низького рівня духовного здоров’я є негативні емоції, переживання, які відчувають школярі.
Сфера духовного здоров’я включає в себе спосіб мислення, звички, почуття тощо, від цього залежить ведення особистістю здорового способу
життя, що впливає на рівень духовного здоров’я кожного [3, с.42].
Здоров’я людини — одна з центральних проблем сьогодення. Однак, у той же час, дослідженню ціннісного підходу у галузі збереження та
зміцнення здоров’я населення, а особливо дітей, присвячено небагато
робіт. Ставлення до здоров’я як до особистісної цінності є одним із центральних, але поки що мало розроблених питань.
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РОЗДІЛ 3. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНОГО СЕРЕДОВИЩА В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

ПІДТРИМАННЯ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Атаунех Х.Е., Куценко Н.П.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» медичний коледж

Здоров’я — це показник стану організму, який залежить від багатьох факторів, таких як: умови навколишнього середовища, умови життя
і праці, соціального походження людини, психічного, фізичного комфорту, вікових стадій і умов, генетичних чинників, медичного забезпечення,
способу життя людини.
Визначення поняття «здоров’я» — це проблема сучасної медикобіологічної науки. Поняття «здоров’я» може мати не одне тлумачення,
тому вимагає для свого розв’язання комплексного підходу. Всі добре
уявляють, що «здоров’я — гарно, а хвороба — погано». У преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) говориться, що
«здоров’я — це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, а
стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя».
Багато хто з вчених розглядає здоров’я як форму життєдіяльності
організму, яка забезпечує йому необхідну якість життя.
Стан здоров’я — це динамічний процес, а, отже, він може покращуватись або погіршуватись. Узагальнюючи всі наведені вище визначення поняття «здоров’я», можна сказати, що під здоров’ям треба розуміти
процес збереження і розвитку біологічних, фізіологічних, психологічних
функцій.
Проблема стоїть в тому, що студенти, які тільки поступили в навчальні заклади, змінюють ритм життя, звичні справи замінюються на
відвідування лекційних, практичних, семінарських занять, підготування
домашніх завдань, тобто координально перебудовуються всі біологічні
процеси. Це може призвести до погіршення здоров’я, як фізичного так і
психічного. Тому є необхідним вводити спеціальні бесіди, години для
студентів-першокурсників, які будуть спрямовувати студента вести здоровий спосіб життя, перш за все для підтримки імунної системи. Куратори
груп обов’язково повінні збирати виховні години і проводити бесіди,
націлювати студентів на підтримання стану здоров’я.
Для того, щоб студенти підтримували своє здоров’я, перш за все
необхідно вести здоровий спосіб життя. І одразу виникає питання: як це
«здоровий спосіб життя»? Здоровий спосіб життя — це дії, звички, які
направлені на підвищення якості життя.
Здоровий спосіб життя включає такі компоненти: 1) дотримання
правил особистої гігієни, 2) раціональне і збалансоване харчування, 3)
регулярна рухова активність середньої інтенсивності, 4) відсутність шкідливих звичок., 5) своєчасне проходження медичних оглядів, 6) створення навколо себе сприятливого психологічного клімату, 7) уміння про260

тистояти стресовим ситуаціям, 8) статева культура.
Розглянемо такий компонент здорового способу життя, як «дотримання правил особистої гігієни студентами».
Студенти знаходяться у колективі і тому дотримання правил особистої гігієни є необхідним. Знання правил і дотримання особистої гігієни
сприяє зміцненню здоров’я, підвищенню розумової і фізичної працездатності. Студенти постійно спілкуються один з одним і недотримання особистої гігієни може негативно вплинути на самопочуття і здоров’я інших
людей, також може стати причиною поширення інфекційних захворювань.
Протягом всього життя відбувається засвоєння правил і норм особистої гігієни, а саме: використання зручного одягу, взуття, раціональний добовий режим, загартовування організму.
Студенти повинні підбирати одяг згідно погодних умов, тобто, чим
нижча температура повітря, тим тепліше необхідно вдягатися. Краще
носити одяг з натуральної тканини, одягати натільну бавовняну білизну.
Якщо це спортивний одяг, то він має бути легким, зручним і повинен
пропускати повітря.
Так як більшість свого часу студенти проводять на навчанні, доцільним є дотримання режиму роботи і відпочинку, а тут важливу роль
відіграє достатній і повноцінний сон. Доросла людина повинна спати не
менше 8 годин на добу, тому студент повинен організовувати свою роботу і відпочинок таким чином, щоб гарно висипатися.
Щодо загартовування організму, воно дуже гарно зміцнює імунітет, підвищує розумову активність, нормалізує обмін речовин. Студенти
можуть використовувати:
 загартовування повітрям — перебувати частіше в парках, в
лісових масивах(адже там дуже гарне і чисте повітря), організм
через легені і шкіру насичується особливими кисневими частками, які виділяються рослинами. Взимку в морозному повітрі
щільність кисню більше, він практично вільний від мікробів,
тому значно посилюється згорання холестерину, що надзвичайно корисно для людей.
 черговим способом загартовування організму можна назвати
катання на лижах і ковзанах в зимову пору року. Такі спортивні заняття одночасно поєднують загартовування сонцем,
повітрям і рухом. При цьому підвищується опірність організму
до простудних захворювань, поліпшується функція дихальної
системи, опорно-руховий апарат, розвивається координація
рухів.
 також можна запропонувати студентам ще один вид загартовування за допомогою води. Цей метод дає більш сильний
ефект у порівнянні з загартовуванням повітрям, тому що
поєднує охолодження, нагрівання і механічну дію. Водне загартовування слід починати з обтирань змоченим рушником
або губкою, тільки потім переходити до обливання, збільшуючи
холодне навантаження. Прийняття контрастного душу також
вважається процедурою обливання.
Висновки: Підводячи підсумки, можна констатувати, що роль
здорового способу життя є дуже великою, адже студенти перших курсів,
які тілики но починають свій шлях у дорослому житті, починають навчання у коледжах, перебувають у незвичних їм умовах, схильні до зниження
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імунітету, адаптаційних сил організму. Тому дуже доречно навчити першокурсників вести здоровий спосіб життя, піклуватися про стан свого
здоров’я.
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НОВІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
Бойко Ю.С.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Розробка високоефективних промислових технологій, порушення
екологічного балансу більшості територій і ціла низка інших об’єктивних
факторів привели до того, що спосіб життя сучасної людини все більше
провокує такі явища в суспільстві, як низький рівень організації харчування молоді; відсутність продуктивної системи служб лікарського контролю за станом здоров’я; порушення фізіолого-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах;
відсутність планомірної і цілеспрямованої роботи з профілактики шкідливих для здоров’я звичок; недосконалість навчальних програм та методик
організації здоров’язбереження в освітній установі; поширення нових
видів залежностей (комп’ютерна, інтернет, ігрова та ін.), які негативно
впливають на здоров’я особистості тощо [5, с.3].
За дослідженнями науковців, суспільство перебуває в дуже нездоровому стані, аналіз кількісних та якісних характеристик населення за
останнє десятиріччя свідчить про те, що Україна нині на межі глибокої
демографічної кризи, яка характеризується депопуляцією, старінням
населення, зменшенням середньої тривалості життя. Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я молоді, яка є невід’ємною
частиною здоров’я нації загалом і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства [6].
Проблеми якості життя і здоров’я населення, особливо молоді,
стали предметом значної уваги багатьох учених, громадських діячів та
політиків, що знайшло своє відображення у законодавчих документах, а
саме: Національній програмі «Діти України», «Репродуктивне здоров’я»,
Міжгалузевій комплексній програмі «Здоров’я нації», Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту, Цільовій комплексній програмі
«Фізичне виховання  здоров’я нації», Законі України «Про вищу освіту»,
Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року». У
державних документах звертається увага на виховання свідомого ставлення молоді до свого здоров’я та здоров’я інших, формування основ і
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гігієнічних навичок здорового способу життя, необхідності збереження і
зміцнення їхнього фізичного, психічного здоров’я, пропаганду здорового
способу життя.
Значна частка відповідальності за збереження і примноження здоров’я сьогодні покладена на медицину. Проте вітчизняна медицина займається переважно лікуванням захворювань, а це є недостатньо, особливо у зв’язку з погіршенням здоров’я нації за основними якісними характеристиками народонаселення [9, с.4]. Тому означена проблема вийшла
за межі медицини й зумовила необхідність підключення до її вирішення
таких галузей знань про людину, як психологія й педагогіка.
Аналіз виховної практики засвідчив, що у більшості навчальних
закладів недостатньо застосовуються ефективні форми роботи з охорони
здоров’я молодого покоління, мало використовується їх потенційні можливості для збереження і зміцнення здоров’я студентів, формування ціннісного ставлення до здоров’я та здорового способу життя. У педагогічній
практиці процес збереження та зміцнення здоров’я студентів, формування цінності здорового способу життя та їхнього оздоровлення має фрагментарний, часто формальний характер, використовуються традиційні
засоби виховання. Ціннісне ставлення до свого здоров’я, бажання і вміння піклуватися про нього у переважної частини молодого покоління є
недостатньо сформованим.
Сучасна система освіти та умови життя можуть дати достатній обсяг знань, але не здатні зберегти здоров’я молодого покоління. Підтвердженням цього є катастрофічне погіршення здоров’я дітей і молоді України, нестійка мотивація до збереження здоров’я. Дослідження вчених
свідчать, що здоровими можна назвати лише 27% дітей шкільного віку,
90% здоров’я людина втрачає у віці до 2-х років, а 40–60% хвороб дорослих беруть свої корені у віці 5–7 років [4, с.200]. За даними Міністерства охорони здоров’я України та Держкомстата, у 42% дітей шкільного
віку спостерігаються різні хронічні захворювання, а в 50% школярів —
функціональні відхилення в різних системах організму [1, с.15].
Прагнучи забезпечити європейську якість вищої освіти, більшість
вищих навчальних закладів намагається відійти від традиційної системи
навчання і виховання, відбувається перехід до навчально-виховного
процесу інноваційного типу, з новими технологіями і новим змістом. Оновлення змісту освіти здійснюється в умовах децентралізації управління,
широкої автономізації освітніх закладів, розвитку варіативності освіти,
інтенсифікації змісту (значна частина дисциплін та інформації, необхідна
для засвоєння студенту, збільшується й ускладнюється з кожним роком).
Тому одним із критеріїв якості вищої освіти повинна бути його здоров’язберігаюча і здоров’язміцнювальна орієнтація [2, с.15].
Цілісний (холістичний) підхід до людини як біоенергоінформаційної системи розкриває перспективу розробки нових технологій як навчання, так і оздоровлення. Такий підхід, на думку М. Гончаренко, є основою нової світоглядної парадигми духовної еволюції людини як безальтернативної стратегії виживання цивілізації та збереження здоров’я в умовах катастрофічно наростаючої глобальної екологічної та духовної кризи,
умовою переходу суспільства на ноосферний рівень розвитку [7, с.47–
48].
Як зазначає В. Колбанов, наявний запас знань про здоровий спосіб життя, запозичений із народних традицій, укладів життя й народної
медицини, дотепер мав переважно емпіричний характер без коректного
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наукового обґрунтування [8, с.9]. Усунення цього протиріччя стало можливим завдяки введенню І. Брехманом у наукову термінологію поняття
«валеологія» (1980), яким автор позначив нову галузь наукових знань,
пов’язану з вивченням і формуванням здоров’я, що виникла на стику
наук про людину (медицини, фізіології й анатомії, фізичної культури,
психології й педагогіки).
Позитивною тенденцією у вирішенні проблеми здорового способу
життя на сучасному етапі варто визнати прагнення вчених до її аксіологічного аспекту. Якщо розглядати цінності як здатність бачити світ у всьому різноманітті його проявів, де особлива роль належить людині, то, на
думку Е. Вайнера, «не знати свій організм, не усвідомлювати свого місця
в природі, не вміти регулювати свій стан — негідно культурної людини»
[3, с.27].
З огляду на важливість порушеної проблеми, актуальним є впровадження в освітнє середовище вищого навчального закладу здоров’яформувальних і здоров’язберігальних методів, прийомів, технологій,
метою яких є формування ціннісного відношення та позитивної мотивації
до здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я, оволодіння навичками ведення здорового способу життя.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ОЗДОРОВЧОРЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Бугайчук Н.Б.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У статті розглядаються організаційно-мотиваційні аспекти оздоровчо-рекреаційної діяльності студентської молоді.
Ключові слова: здоров’я, студентська молодь , оздоровчорекреаційна діяльність.
Вступ. Сучасне життя і високий темп розвитку суспільства
пред’являють підвищені вимоги до здоров’я людини. Однак, і сама людина, і суспільство в цілому не приділяють належної уваги цій проблемі, яка
вимагає розповсюдження нових підходів у системі управління здоров’ям
населення та висуває цінності фізичної культури на науково обґрунтовані
позиції найбільш надійних способів попередження руйнування балансу
біосоціальної природи людини. Розбудова України на демократичних
засадах вимагає переходу до нового типу гуманістично-інноваційної
освіти, покликаної забезпечити всебічне зростання і розкриття культурного, інтелектуального, духовного потенціалу особистості педагога.
Постановка проблеми. Розробка та впровадження оздоровчорекреаційних технологій у навчальний процес вищих закладів освіти
набуває актуальності через зниження здоров’я людей, особливо молоді і
студентів: все це належить до першочергових проблем державної політики на сучасному етапі. Безперечно, здоров’я людини — багатство всієї
нації. Від його стану багато в чому залежить перебіг і ефективність виробничих процесів, стосунків між людьми, особливо в малому колективі та
сім’ї, духовний стан суспільства, його політичний та соціокультурний
розвиток. Деякі вчені делегують цю проблему переважно медичним закладам і установам, службам охорони здоров’я, розглядають її як суто
галузеву. Між тим, стан здоров’я людей є показником досконалості, розвиненості й перспективності соціальної системи як такої, переваг (чи
прорахунків) її економічної стратегії, культурної політики, політичної
системи. А це означає, що проблема здоров’я має яскраво виражений
політичний і культурно-ідеологічний аспекти, які потребують дослідження і висвітлення на сторінках педагогічної літератури.
Ряд учених у своїх роботах звертають увагу на необхідність кардинальної перебудови навчального процесу в навчальних закладах,
впровадження інноваційних технологій, покращення спортивно-масової
роботи,
урізноманітнення
підходів
щодо
організації
оздоровчорекреаційної діяльності в системі навчання студентської молоді.
Мета дослідження — визначити і проаналізувати організаційномотиваційні чинники оздоровчо-рекреаційної діяльності студентів.
Виклад основного матеріалу. Умови, які створюються у вищому
навчальному закладі, повинні бути направленні на досягнення високого
рівня оздоровчої свідомості студентів, при якому виникає потяг до самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення, що в кінцевому рахунку
призводить до розуміння здоров’я як цінності і виникнення почуття відповідальності за його стан.
В останні роки збільшення інтенсивності навчального процесу у
вищих закладах освіти (ВЗО) та зниження обсягу рухової активності
студентів негативно позначаються на показниках їхнього фізичного стану. Тісний взаємозв’язок між фізичним вихованням, добовою руховою
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активністю і здоров’ям молоді підтверджений роботами багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, хоча у матеріалах їхніх розробок є багато
протиріч. Визначені фактори, що впливають на підтримку рухової активності студентської молоді: раціональний добовий режим; правильне чергування праці і відпочинку, фізичної і розумової роботи; різноманітність
засобів і форм фізичного виховання, гігієнічних норм; наявність гігієнічних навичок; правильний спосіб життя родини, а також навантаження у
вузі або вдома; умови занять [1;3].
Оздоровчо-рекреаційна діяльність — це одна із частин життя кожної людини. Вона спрямована на відновлення власних фізичних, емоційних, духовних якостей, витрачених у процесі життєдіяльності. Задоволення власних потреб організму у руховій активності можна вирішити
саме за допомогою правильно організованої особистісно орієнтованої
оздоровчо-рекреаційної діяльності.
Норма тижневої рухової активності для студентської молоді складає приблизно 12-14 годин, а на заняття з фізичного виховання у ВЗО
виділяється лише 2 години на тиждень в умовах навчального дня. Проведення змагань з різних видів спорту у ВЗО не несе у собі систематичний характер, тому в таких умовах варто приділяти увагу організації
власного вільного часу, який буде направлений на досягнення оздоровчого ефекту, досягненні краси, позитивних емоцій, зміни діяльності [2].
Слід зазначити, що здорові і шкідливі звички формуються ще в дитячому та юнацькому віці і змінити їх в подальшому є доволі важким
завданням. Тому велику роль у вихованні культури здоров’я дітей
відіграють вчителі початкових класів, які повинні володіти високим рівнем культури здоров’я і уміти прищепити ці навички дітям.
Підготовка майбутніх фахівців педагогічної галузі повинна бути
направлена не тільки на формування професійних умінь і навичок, а і на
збереження і покращення власного здоров’я, мотиваційну спрямованість
на оздоровчо-рекреаційну діяльність, що в подальшому позитивно впливатиме на їхню роботу з учнями у загальноосвітніх навчальних закладах.
Нами було проведено анкетування студентів третього курсу Луцького педагогічного коледжу, спрямоване на виявлення їхніх знань та
умінь для планування і організації власної оздоровчо-рекреаційної діяльності. В анкетуванні прийняло участь 168 студентів, з них 153 дівчини і
15 хлопців.
Аналізом результатів анкетування було виявлено низький рівень
знань студентів щодо організації власної оздоровчо-рекреаційної діяльності. Зокрема, близько 61% респондентів не розуміють сутність поняття
«оздоровчо-рекреаційні технології», до 27% частково розуміють і лише
12% в повній мірі розуміють, що в собі несуть «оздоровчо-рекреаційні
технології».
Подібну ситуацію ми можемо спостерігати у відповідях на інші питання. Зокрема, на запитання «Які основні чинники заважають Вам займатися додатково оздоровчою фізичною культурою після навчання?»
студенти дали наступні відповіді: у 37% респондентів недостатньо часу;
у 34% — недостатньо знань; 17% студентів вказали на недостатність
спортивної інфраструктури для занять фізичними вправами, лише 2% не
мають бажання займатися фізичними вправами у позанавчальний час.
Інша частина респондентів — близько 10% займаються оздоровчою фізичною культурою в позанавчальний час (рис. 1).
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Рис. 1. Основні чинники які заважають студентам
займатися додатково оздоровчою фізичною культурою
після навчання
Хотілося б виокремити мотиваційні фактори, які спонукають студентів до занять фізичними вправами і те, що студенти надають перевагу
активному виду відпочинку. Понад 80% респондентів хотіли б покращити
власний рівень фізичної підготовленості, а основними мотивами які спонукають їх до занять фізичними вправами є: зміцнення здоров’я 45%,
отримання залікової оцінки 24%, формування гарної статури 17%, спілкування з друзями 9%, покращення настрою, зняття втоми 5%.
Висновки. Аналіз результатів анкетування дозволив виявити недостатній рівень знань і умінь студентів педагогічного коледжу щодо
організаційних аспектів планування власного вільного часу з використанням оздоровчої фізичної культури. Але позитивним є той факт, що
більшість опитуваних хотіли б навчитися визначати рівень власного здоров’я, організовувати власну оздоровчо-рекреаційну діяльність.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО
СЕРЕДОВИЩА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Васильєва Н.В.1, Слободяник І.В.2
РНМЦ Дніпровського району м. Києва
2Середня загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів №11, Дніпровський район
м. Київ
1

Постановка проблеми.
Сучасне уявлення про людину полягає в тому, що виділяється кі267

лька системних рівнів людини: нижчий — фізичний (тілесний) або соматичний рівень (грец. soma — тіло); середній — психічний (грец. psyche —
душа) і вершина піраміди — морально-духовний рівень (грец. nous —
дух), але усі три рівні міцно залежать один від одного. Разом із тим, поряд з фізіологічними показниками, маркерами рівня здоров’я є більш
високого системного рангу: узгодженість і взаємодія окремих функцій,
урівноваженість їх із середовищем існування, адаптація до його змін.
Умови для успішного впровадження інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на збереження, зміцнення, відновлення здоров’я
всіх учасників навчально-виховного процесу, серед яких останнім часом
виокремилася
нова
група
—
здоров’язбережувальних,
здоров’яорієнтовних, здоров’яформуючих технологій, введення котрих залежить від готовності педагогічних працівників впроваджувати здоровий
спосіб життя як на державному рівні, так і на особистісному, тобто у
процесі навчання та курсової підготовки педагогічних працівників різних
рівнів. [3]
Завдання кожного вчителя початкової школи, котрий працює на
ниві освіти — повноцінно підготувати кожну дитину до самостійного життя. Саме тому, зберігаючи здоров’я школярів, формуючи в кожного з них
здоров’язбережувальні компетентності, школа закладає фундамент благополуччя майбутніх поколінь. Реалізація цієї стратегії на всіх рівнях —
від програмово-нормативного, визначеного керівними органами освіти,
до технологічного, що реалізується кожним вчителем на своїх уроках —
дозволить вирішити два найважливіших завдання: формування здоров’язбережувальних компетенцій в молодших школярів та збереження
здоров’я педагогів.
Щоб молоде покоління було здоровим, у кожній школі має бути
створена цілісна система збереження здоров’я як у навчальному середовищі, так і вдома. Тому виникає велика потреба у збалансованому харчуванні молодшого школяра. [7]
В закладах освіти України організоване безкоштовне харчування
дітей 1-4 класів, яке відповідає дієтичним вимогам і фізіологічним потребам дітей і підлітків. При створенні раціону харчування для учнів дотримується збалансованість енергетичної цінності вмісту білків, жирів і вуглеводів. Щодня проводиться аналіз меню.[3]
Мета та завдання статті Доведення ефективності впровадження
в освітній простір початкової школи здоров’язбережувальних технологій,
спрямованих на формування культури здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.
Аналіз дослідженнь:
Ряд вітчизнянтх вчених звергули увагу на зазачену проблему. Наприклад,
Горяна
Л.Г
визначила
принципи
реалізації
здоров’язбережувальних технологій під час підготовки вчителя.
Здоров’язбережувальні технології в освітніх закладах реалізуються
через наступні напрями освітньо-виховної діяльності:
 створення умов для зміцнення здоров’я школярів та їхнього
гармонійного розвитку;
 організацію навчально-виховного процесу з урахуванням його
психологічного та фізіологічного впливу на організм учня;
 розробку і реалізацію навчальних програм з формування культури здоров’я і профілактики шкідливих звичок;
 контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм організації
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навчально-виховного процесу, нормування навчального навантаження і профілактики перевтоми учнів;
 організацію правильно збалансованого харчування учнів у
школі та вдома;
 відпрацювання нормативно-правових документів, які регламентують діяльність шкіл сприяння здоров'ю.[3]
Для того, щоб краще з’ясувати сутність здоров’язбережувальних
технологій, доречним для багатьох навчальних закладів України є оздоровлення шкільного життєвого простору через впровадження здоров’язбережувальної педагогіки. В її основі — технології, які вводять
учасників навчально-виховного процесу у соціально-освітній простір без
шкоди для їхнього здоров’я, підвищуючи мотивацію на його формування,
збереження, зміцнення, відновлення й передачу наступним поколінням.
Здоров’язбережувальна освітня технологія» — система різних цілеспрямованих дій на цілісний навчально-виховний процес, організований освітньою установою для медико-психолого-педагогічної профілактики та
корекції негативних психофізіологічних, психологічних і особистісних
станів школярів у рамках традиційної системи освіти. Вищевказане означає, що «здоров’язбережувальна освіта» — комплексна системна діяльності освітнього закладу щодо застосування в практику освіти різних
здоров’язбережувальних технологій з метою мінімізації дії основних шкільних чинників ризику порушення здоров’я на всіх учасників навчальновиховного процесу.[2]
Знаний вчений-педагог Савченко О.Я вважає під поняттям здоров’язбережувальних технологій сукупність державних, педагогічних,
дидактичних і методичних прийомів, форм, засобів та методів, спрямованих на побудову психологічно комфортного освітнього простору, чому
сприяє готовність наукових працівників, державних установ до формування здоров'язбережувальної компетентності педагогічних працівників
різних категорій. [6,4,3,2]
Реальна ситуація в Україні щодо здоров’я школярів характеризується зростанням рівня їх захворюваності (насамперед, хронічних), упродовж навчання в школі пов’язана з неправильним і нераціональним способом харчування. Яскравим свідченням цьому є те, що у 1-у класі хронічні захворювання мають 30% дітей, у 5-у класі їх 50%, у 9-у класі —
64%, а серед випускників школи — 70% (Овчарук, Оліфіра).
Ряд зарубіжних і вітчизняних вчених також наголошують на необхідності вдосконалення сучасної концепції освітнього простору за рахунок впровадження здоров’язбережувальних технологій у практику закладів освіти, про що наголошується і в Законі «Про вищу освіту».[7,8]
Статистика МОЗУ свідчить: у структурі навчальних закладів виявленої патології захворювання органів травлення складають у різних вікових групах від 19,9% до 24,5%. Міра дефіциту вітамінів часто досягає
80% від вікових норм. Практично усе дитяче населення відчуває йодний
дефіцит і є схильною до ризику розвитку йододефіцитних захворювань
(ЙДЗ).
Уряд України затвердив постанову від 26 вересня 2002р. № 1418
Про спеціальну Державну програму профілактики йодної недостатності у
населення на 2002-2005рр.П’ятдесят восьма сесія Всесвітньої Асамблеї
охорони здоров’я (WH58.241 Пункт 13.19 порядок денний 25 травня
2005 р. ) розглянуло питання «Забезпечення сталої ліквідації порушень,
які пов’язані з нестачею йоду». Міністерство освіти і науки при співпраці
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з ЮНІСЕФ включило теми з йододефіциту у шкільні програми та розробили спеціальні заходи щодо профілактики ЙДЗ.
Ретроспективний аналіз джерельної бази засвідчив, що впродовж
віків формувалися основні принципи здорового харчування українців:
збалансованість, різноманітність, висока біологічна цінність їжі, дотримання певного режиму, простота у приготуванні страв. Прикладом є харчування запорізьких козаків. На стіл звичайно ставили соломаху (густо
зварене на воді житнє борошно), тетерю (не дуже густо зварене на квасі
житнє борошно та пшоно), щербу (рідко зварене на риб’ячій юшці борошно). Круту тетерю їли з риб'ячою юшкою, жиром, молоком чи водою.
Ласували козаки й м'ясом, зокрема дичиною, свининою та рибою. Не
відмовлялись від вареників, сирників, гречаних галушок із часником.
Специфічною козацькою стравою були загреби — коржі, котрі клали в
напалену піч і загрібали попелом та гарячим вугіллям.
Гіппократ рекомендував для збереження доброго здоров'я застосовувати оздоровчі процедури — ванни, дієту (вчений називав неправильне харчування «матір'ю всіх хвороб») і наполягав на дотримуванні
правил особистої гігієни
З огляду на згадане актуальним стає запровадження знань з основ
здорового харчування в освітній процес закладів освіти, починаючи з
початкових класів. Адже споживчі смаки та звички, ставлення до харчування, набуті у дитячому віці, супроводжуватимуть людину впродовж
усього життя
Характер харчування, як відомо, відіграє важливу роль у зниженні
ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань, особливо так
званих хвороб цивілізації: серцево-судинних, онкологічних, діабету,
ожиріння, остеопорозу, карієсу тощо.[6]
Отже, харчування — один із головних чинників, які визначають
здоров’я населення. Згідно з оцінками експертів ВОЗ здоров'я населення
на 70% залежить від способу життя, важливим складником якого є харчування. Як відомо, здоров'я молодого населення визначає в майбутньому здоров'я нації, що дозволяє наголосити на важливості зазначеної
проблеми.
Автори пропонують на етапі уроку актуалізації чуттєвого досвіду та опорних знань учнів можна застосовувати нові підходи. Сьогодні
ми проводимо піл час фронтального опитування застосовуємо нові методичні прийоми у вигляді оздоровчих хвилинок, вітамінних розминок за
методикою Л.Г Горяної
«Ти зібрався в гості до свого друга і вирішив подарувати йому кошик з фруктами. Які фрукти були б корисні й ти поклав їх у цей коши?.
Обґрунтуй свій вибір. Що таке здоров’я? Які ознаки здорової людини?
(Методичний прийом «Мікрофон»).
У нашому вчительському портфоліо є цілий навчальний комплект
управління навчально-пізнавальної діяльністю учнів початкових класів.
Під час мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів важлива творча співпраця Учитель-учні.
Заздалегідь учні отримують завдання: підготувати короткі повідомлення про вітаміни, поживні речовини, що входять до складу харчових
продуктів (капуста, морква, картопля, м'ясо, хліб, суниці, аґрус, смородина) та вплив цих речовин на організм людини. Можна запропонувати
учням підготувати короткі доповіді як харчуються мешканці різних країн.
Наступною формою роботи учнів на етапі осмислення об'єктивних
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зв'язків виучуваного матеріалу є проведення міні-тренінгу із використанням матеріалів посібника О.М.Ващенко «Абетка харчування». Заповнюючи схему, учні навчаються аналізувати здобуту інформацію. Після виступів учнів із повідомленням, для конкретизації здобутої інформації і для
закріплення пропонується провести рольову гру «На прийомі у лікаря».
Слід зазначити, що аналіз анкет батьків піл час занять «Школи батьківського здоров’я», які проводять члени МАКБЕЗ, ми звернули увагу,
що батьки неретельно вибирають продукти харчування, не вміють комбінувати та дотримуватися своєчасного харчування, не знають технології
приготування їжі, задля того, щоб у ній максимально залишилися поживні речовини та вітаміни.
Але зазначимо, викладаючи вищевказану тему, бажано здійснювати міжтемні, внутрішньоциклові та міжпредметні зв’язки з фізкультурою,
природознавством, історією, літературою. Адже, якщо розглядати проблему харчування тільки на уроках з «Основ здоров'я», знання не стануть стійкими. Слід цю тему розглянути на класних годинах, батьківських
зборах, факультативах. Нажаль, у чинній програмі з «Основ здоров'я» не
передбачено спеціальної теми. Запропонована нами тема з питань збалансованого та раціонального харчування може застосовуватися як урок,
позакласний захід, класна година, але є одна умова: учні є не слухачами, а активними учасниками, а розширення або поглиблення їхнього
життєвого досвіду є підґрунтям усього заняття.
На етапі підсумку уроку можна провести вікторину або відгадати загадки «.Ми огірочки поріжем тоненько, і нашаткуєм капусту дрібненько. Ще посічемо петрушки і кропу, трохи підсолимо. Знімемо пробу.
Ложку сметани в тарілку. Пора їсти поживний .., дітвора!( Салат)». Під
час проговлрення загадок діти імітують рухи, які допомагають учням
закріпити вивчене, спряють релаксації, розвивають тактильну пам’ять.
Висновок З огляду на вищеозначене можна дійти висновків:
розв’язання проблеми модернізації сучасного освітнього процесу, його
особистісно — діяльнісний аспект ґрунтується на впровадженні здоров’язбережувальних технологій. Саме вони є основними положеннями
нової парадигми освіти становлять значущість у порівнянні з традиційною.
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ЗНАЧЕННЯ ОСНОВ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ ТА ПСИХОГІГІЄНИ
СУСПІЛЬСТВА ТА В РОБОТІ ШКІЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
Гіндак К.С.

Основною метою даного матеріалу є: зацікавленість в підвищенні культури нації, старшого покоління та особисто кожного школяра в
здорову образі життя, в умінні розпізнавати навколишній світ з позицій
високої свідомості та знань психології людини.
Для досягнення поставленої мети необхідно:
 накреслити шляхи та методи інформування підлітків, вчителів
та батьків про статевий розвиток підлітків з метою покращання
взаємовідносин в сім,ях та попередження захворювань статевих органів, знання впливу на народження здорових дітей;
 психологам шкіл надати інформацію про те, що культура людини — це і є якість психічної діяльності, яку потрібно формувати свідомо;
 зацікавити людину тренувати вміння співчувати іншим, бути
поблажливим по відношенню до інших як найцінніші якості
психічної діяльності людини;
 впровадження роботи психолога в психопрофілактичну та психогігієнічну діяльність серед населення країни.
 розробити методичні рекомендації по впровадженню в життя
психологічних знань.
Звертаючи увагу на загострені питання сучасного суспільства, пов'язані зі зниженням показників психічного здоров'я населення світу, з
підвищенням показників депресії, наркоманії та алкоголізму, антисоціальної поведінки молодого покоління, зниження рейтингу культури міжнаціональних відносин, сучасна педагогіка і культура вимагають корекції в
плані виховання молоді на основі психологічних знань. Психологічне
оздоровлення нації — занадто гостра проблема на даному етапі. Людство
відчуває дефіцит психологічних знань і різними шляхами поповнює їх. І
ці шляхи не завжди бувають корисними і вірними. Мозок людини вимагає
єдиного підходу в засвоєнні психологічних знань. Різноплановий погляд
психологів та лікарів психотерапевтів і психіатрів щодо психології, який
існує на даному етапі, для людини шкідливий і є психогенією, яка викликає соматичні хвороби, невротичний стан, або захисну реакцію людини
— негативне ставлення до психології, психотерапії і до фахівців цього
профілю.
Люди завжди намагаються і докладають великих зусиль, щоб зрозуміти і розібратися в причинах невдалої життя, поганого здоров'я, конфліктів і будь-якій життєвій ситуації. Майже все життя людина, психологічно не підготовлений до життя, з дитячого віку, розтрачує своє здоров'я
на пізнання життя і на усвідомлення причин, що створюють труднощі в
комунікаціях і у здоров'ї. Людина, яка не підготовлений до вирішення
життєвих проблем і не може усвідомлювати свою чи психологію оточую272

чих людей набагато більше витрачає енергії, більше хворіє і не відчуває
себе комфортно в соціумі. Це призводить до депресивних станів, суїцидальної налаштованості, до алкоголізації суспільства, до наркоманії, до
недоліків у статевій поведінці, збільшення захворюваності і зростанню
психологічно неврівноважених людей зі зниженим настроєм, зі зниженням інтересу до життя, роботі, навчанні і т.д.
Психогігієна — наука про чистоту сприйняття, мислення, свідомості, емоційної сфери, нашої поведінки і вчинків, рішення і висновків. Кожна людина, щоб зайняти своє місце в житті набуває економічні, політичні,
педагогічні та інші знання. Але дуже важливо придбати знання про якість
життя, тобто психічної діяльності, про її розвиток, розібратися в особливостях культури поведінки та взаємоспілкування, щоб полегшити комунікативні відносини, знизити рівень емоційності і цим попередити захворюваність, конфліктність. Ми чистимо шкіру, зуби, намагаємося чистити
внутрішні органи, але хто з нас намагається чистити мозкову діяльність?
Як чистити і що?
Наслідки інформаційного голоду в питаннях психопрофілактики
значні і відображають низьку культуру суспільства, незахищеність держави, бідність людей як духовну, так і матеріальну. Внаслідок інформаційного голоду люди не розуміють один одного, часто даремно засмучуються і дратуються, через що виникають конфлікти, непорозуміння, психологічна несумісність, хвороби, «важке життя». Зрештою, у людини
формується звичка, стереотип поведінки, характер: не розбираючись в
причинах, вимагати, наказувати, обурюватися, незаслужено критикувати
один одного, викликаючи образу. Люди шукають причини непорозумінь,
винних у вирішенні цього питання серед вчителів, батьків, вихователів,
риються в своїй душі, але так і не знаходять рішення або усунення питань своїх психологічних проблем, а через деякий час звертаються до
лікаря з питаннями поганого самопочуття, з ознаками психосоматичних
хвороб і неврозів.
Психопрофілактика і психогігієна — наука, яка відображається ще
з часів написання Біблії. Оскільки саме в цій книзі найбільш реально
відображаються ці питання, особливо емоційної сфери людини, найбільш
складної і важко керованої сфери психічної діяльності. Але наука психологія також має свої корені ще з часів філософської періоду пізнання
життя людини та шляхи цих наук перетинаються і по теперішній час, бо
мозок людини, виконуючи свою функцію — психічну діяльність, побудований у кожної людини однаково, за винятком уражень, хвороб головного мозку. Незважаючи на досить великий проміжок часу вивчення психічної діяльності людини, незважаючи на досягнуті успіхи в цьому питанні,
основна маса населення планети так і не може користуватися цими знаннями у повсякденному житті. Навіть релігійні люди, які вивчають Біблію,
в соціумі не завжди адекватно спілкуються, сприймають один одного і не
розуміють один одного. Це аксіома на даний період існування людства на
планеті. Чому? Та тому що соматичні хвороби, депресії, конфлікти в сім'ях, навіть міжнародні, міжнаціональні, міжрелігійні конфлікти свідчать
про низьку якість свідомості людей, низьку якість культури, низьку якість
психічної діяльності людини. Але це вже наслідки діяльності психіки
кожної людини на Землі. Досі не поставлено питання чому виникають ці
наслідки і як попередити причини цих складних процесів життя людини
на планеті. Психотерапевти, психологи, лікарі знають, що краще попередити захворювання або яку-небудь ситуацію, ніж потім вирішувати. На
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жаль, питання психопрофілактики та психогігієни часто залишаються
тільки на папері. Практично досі не розроблені методи поширення психологічних знань серед населення на рівні непрофесійного сприйняття.
Знання питань основ психології людьми на доступному рівні — це
профілактична спрямованість держави і починати цю спрямованість —
якість розвитку психічної діяльності необхідно з дитинства, зі шкільних
років. Стоїть питання — хто буде професійно готувати до життя, вчити
дітей жити за законами психології. Інформацію, правильне уявлення про
психічний стан людини, про шляхи розвитку дитячого головного мозку,
про наслідки неправильного виховання, розвиток невротичних станів
дитини та її попередження потрібно в першу чергу знати дорослим, які
мають професійну зв'язок з дитиною — вчителям, вихователям, керівникам педагогічної освіти та батькам, тобто всім, хто спілкується з дітьми,
підлітками та молодими людьми до 25 років. На жаль, робота психолога в
школі не має ніякої психогігієнічної або психопрофілактичної спрямованості. Мало того, уроки за програмою здоров'я читаються в кращому
випадку вчителями біологами, але не психологами. Такий несерйозний
підхід до підготовки громадянина, до виховання психічно здорової людини ніколи не матиме позитивних результатів.
Стереотипи поведінки людини відображаються не тільки дітьми, а
й дорослими. У такому випадку можна говорити про психологічну "інфекцію" — поведінка і вчинки людей, батьків, вчителів, а ще конкретніше
якість психічних процесів однієї людини є прикладом для повторення їх
іншими людьми. Так створюється взаємини людини в сім'ях, в макросередовищі, погляд на ту чи іншу проблему в житті, ставлення до цієї проблеми, традиції, закони культури і вчинки людини. І це відбувається
повсякденно, погодинно, щохвилини, миттєво. Але життя — психічна
діяльність людини, повинна бути самокритичною, контрольованою самою
людиною. Самокритика — одна із самих основних якостей психічної діяльності, повинна базуватися на знаннях, бажано об'єктивних, логічних.
Тільки тоді ми можемо говорити про розвиток розумного, мудрої людини,
яка буде створювати розвинена держава, без проблемних ситуацій, який
буде виховувати собі подібних — покоління психологічно здорових, працездатних і творчих людей. Педагогічний процес у школах повинен базуватися на психологічних знаннях, тому підготовка вчителів у педагогічних вузах, в школах повинна мати психологічну базу, особливо з медичної психології.
Користь знань про психологічні причини розвитку хвороб значна,
тому що їх може попередити тільки та людина, яка знає, які причини
усувати і як. Причини психологічного характеру може усунути тільки
сама людина, якщо він знає які причини і як їх усунути. Ніякі фармацевтичні дії не допомагають скоректувати людські звички. Тому лікувати
хвороби буває важко. Людину потрібно навчити усувати психологічні
причини і знати їх. Лікарю або психологу це вдається? Не завжди. Велика частина психологів і психотерапевтів у своїй практиці використовують
опосередковану психотерапію, психокорекцію, тобто конкретний вихід із
ситуації, якою б вона не була, через приклад, мистецтво, природу, танцювальні або фізичні вправи і т.д. Опосередкований спосіб корекції хворого не розвиває логічне або аналітичне мислення, яке можна в майбутньому пристосувати до всіх актуальних питань життя.
Причини хвороб або хворобливого невротичного поведінки можна
розглядати як соціальні так і особисті. Але соціальна життя залежить від
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особистості, тому насамперед особистість повинна бути відповідальною
за свої звички, за вміння керувати своїм головним мозком. А державні
органи повинні розуміти свою відповідальність за надання інформації і
значення проведення загальної підготовки населення в цьому питанні.
Розвиток психологічної культури населення держави не повинно викликати сором'язливість чи безвідповідальність. Державний підхід до вирішення накопичених проблем психологічного виховання людей повинен
починатися на всіх рівнях, особливо зі шкільної парти, з виховання студентів педагогічних і медичних вузів. "Кого я вчу або лікую? — Не просто
людини, а державну людину — ось таке питання має поставити перед
собою кожен вчитель або лікар і завжди його дотримуватися". Ми повинні навчитися тому, що наша держава — це квітучий сад талановитих
людей, які і принесли нам розквіт держави. І ми не повинні гальмувати,
придушувати їх творчість, принижувати, ображати, створюючи важкі
умови життя і матеріальної і моральної юному людині.
Фахівцям з питань психіатрії, психотерапії, психології, педагогічним працівникам, керівникам освіти необхідно розробити психопрофілактичні, психогігієнічні методи для поширення знань серед населення,
розробити план поширення цих професійних знань, і знову ж реально,
об,єктивно доводити до свідомості людей через ЗМІ, телебачення, книги і
безпосередньо через спілкування в педагогічному процесі. Психологи,
психотерапевти, психіатри, вчителі повинні в простій, доступній для
засвоєння і розуміння формі забезпечити психологічною інформацією
населення країни про норми психічних станів людини, про причини хвороб та багато інших питань, для адекватної критичної оцінки оточуючих
людей, для кращого взаєморозуміння, запобігання хвороб, депресій,
суїцидів, алкоголізму та інших антисоціальних дій людини.
На жаль, напрямок психології, як науки і практики, в даний час
набуває езотеричну спрямованість і поширюється як основи психології
серед населення, тобто серед молоді, людей, які не мають спеціальної
медичної або навіть психологічної освіти. Можна в такому випадку говорити про психогенії — негативний вплив на психіку людини, особливо на
підлітків, молодь і формування символічного, метафізичного, фанатичного й екстрасенсорного мислення. Ці ознаки так званої штучної шизофренії дезорієнтують особистість і створюють умови для повного заперечення психології, негативного ставлення до психотерапевтів і психологів,
для недовіри методам психотерапії та формуванню безвиході і депресії
самої особистості.
Завдання шкільного психолога — підготувати в психологічному
плані учнів до практичного життя, допомагати у формуванні психічної
діяльності, навчити формуванню психологічного захисту, комунікабельності, самокритичності і науковому психологічного розуміння позитивних
емоцій, особливо — співчуття і співпереживання. Однією з проблем шкільного психолога — звіти по тестуванню школяра. Вважаю, що це є величезною помилкою, оскільки школярі з молодою недорозвиненою корою
головного мозку психологічно незахищені. Тестування потрібно проводити викладачам, які в даний час настільки невротизовані, астенізовані, що
більше потребують корекції особистості та тестування на предмет комунікабельності, врівноваженості і психологічної сумісності з дітьми. На жаль,
на даний період питання психопрофілактики та психогігієни не включені
в програму навчання психологів і вчителів. Особиста психогігієна самих
психологів, психотерапевтів і викладачів залишає бажати кращого. Саме
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тому вони найбільш потребують тестування та серйозного відбору для
роботи психологом та психотерапевтом, та зобов'язані мати медичну
освіту.
Вважаю за потрібне:
1. Розробити програму по питанням психопрофілактики та психогігієни в шкільних та учбових закладах для учнів підліткового
віку та впровадити її в шкільну програму.
2. Вилучити з шкільної програми питання анатомії жіночих та чоловічих органів, що є негативним впливом на сексуальний розвиток.
3. Розробити та внести в програму психологічних факультетів підготовку психологів по питанням психопрофілактики та психогігієни.
4. Розробити програму статевого розвитку в підлітковому періоді
та ввести в шкільну програму питання психогігієни психічної
діяльності та статевих ускладнень в цьому віці.
5. Ввести в систему шкільного навчання питання підготовки людини до самостійного та сімейного життя, відповідальність майбутньої людини суспільства до високої культури життя.
Розв,язання цих питань дасть змогу вирішити проблеми психічного
та фізичного здоров,я, культури, шкідливих звичок та проблеми нестійких сімейних відносин.
Основним завданням психологів України та навчальних закладів:

виховання нового покоління з високою свідомістю, умінням керувати своєю емоційною сферою, збагачуючи досвід наступних
поколінь.

використання професійних знань в шкільному вихованні, де послідовність розвитку психіки у дітей та адекватного відношення
до емоційної поведінки в дитячому віці, є профілактичною мірою
в виникненні конфліктів;

знання питань психічного стану в дитячому віці надасть можливість більш розумно та усвідомлено ставитись до реальному
шляху сприйняття та осмислювання навколишнього світу в сім,ї,
в школі та в соціальному житті;

знаючи психологічні причини захворювання, тобто якість життя,
людина може попередити ці причини захворювань та придати
зусилля адекватного, самокритичного відношення до них, починаючи зі шкільного віку;

роз,яснення розумного ставлення до сексуальних взаємовідносин, до культури статевого життя надасть можливість попередити багато захворювань статевих органів людини, врівноважити
кризові стани людського життя. та покращати психологічний
клімат сім,ї та суспільства;

знання причин виникнення внутрішньо особистих конфліктів надасть можливість людині попередити їх або своєчасно
розв,язати;

адекватне відношення дитини до психології зумовить бажання
своєчасно проходити консультативне відвідування психологів та
психотерапевтів в період стресів та конфліктів;
Ми повинні навчити дітей тому, що наша держава — це квітучий
сад талановитих людей, які й принесуть нам розквіт держави. І ми не
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повинні гальмувати їх творчість, подавляти їх творчість, принижувати,
ображати, створюючи важкі умови життя і матеріального і морального.
Ми повинні навчити дітей якості і сенсу життя.

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕННІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЯК ФАКТОР ЗДОРОВ’Я ВСІХ УЧАСНИКІВ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Горяна Л.Г.
Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я, м.Київ

У
статті
теоретично
обґрунтовані
показники
здоров’язбережувальної компетенції. Автор розкриває сутність європейського виміру поняття «ключова професійна компетенція, що дозволяє системно та цілісно уявити концептуальний, змістовний і процесуальний компонент навчальної підготовки усіх учасників навчального процесу в закладах освіти України безпечного та здорового способу життя.
Ключові поняття: компетентність, компетентнісний підхід, здоров’язбережувальні технології, компетентнісно-кваліфікаційний підхід,
класифікація ключових компетентностей
Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano"
У здоровому тілі — здоровий дух" замість
"Треба молити, щоб розум був здоровим у тілі здоровому"
Стародавній сатирик, поет Ювенал
Постановка проблеми. Важливим фактором упровадження знань
і формування ключової професійної здоров’язбережувальної компетентності, зокрема серед усіх учасників навчально-виховного процесу є стратегія держави щодо здоров’я дитини як підґрунтя здорової нації, яка
послідовно здійснюється як у системі післядипломної педагогічної освіти,
так і в її інших галузях.
Мета статті: з’ясування цінності розробленої категоріальної схеми
здоров’язбе режувальної компетентності.
Аналіз джерельної бази свідчить, що дослідниками минулого та
сучасними науковцями пильна увага приділяється необхідним якостям і
властивостям
особистості
педагогічного
працівника.
Зокрема,
Я.А.Коменський, А.Д.Дістервег, Г.С.Сковорода, О.В.Духнович передумовою успішної професійної діяльності вважали природні нахили до неї,
“природовідповідність”, “спорідненість”, педагогічні здібності, вміння.
Й.Ф.Гербарт, І.Г.Песталоцці, А.С.Макаренко та інші головним у педагогічній діяльності вважали знання вихователем своєї справи, володіння
педагогічними вміннями та технікою. К.Д.Ушинський, С.В.Шацький,
В.О.Сухомлинський зазначали, що для педагога важливим є поєднання
педагогічних здібностей, високого рівня знань про культуру здоров'я,
професіоналізму та майстерності. Дослідження ряду педагогів, психологів
країн
СНГ:
О.О.Абдулліної,
Ю.К.Бабанського,
С.І.
Болтівця,
Ф.В.Гоноболіна,
І.А.Зязюна,
Н.Н.Кузьміной,
О.Г.Мороза,
В.М.Оржехівської, В.В. Іващковського, В.А.Семиченко, В.В.Сластьоніна,
Л.П.Сущенко, О.О.Щербакова розкривають зміст педагогічної діяльності,
що відбиває сучасні вимоги до діяльності педагогічних працівників на
рівні запитів суспільства щодо володіння здоров’язбережувальними технологіями в освітньо — оздоровчих ситуаціях [4].
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Слід зазначити, що об’єктом уваги дослідників найчастіше стає
морально-ціннісна, психологічна готовність або підготовка педагогічних
працівників різних категорій окреслені сторін педагогічної діяльності. Але
недостатньо дослідженою залишається підготовка педагогічних працівників, які повинні вирішувати зазначену проблему на рівні методичного
управління, відділів освіти.
Щоб з’ясувати сутність поняття «ключові професійні компетенції»
звернемось до витоків його виникнення. Вітчизняні та зарубіжні автори
по різному трактують їх [6]. Цікавими є визначення І.Драч, Н.Локшиной.
Компетентнісно-кваліфікаційний підхід до побудови освіти, котрий сьогодні отримує все більше визнання в європейських країнах, розглядається
як дієвий інструмент у вирішенні зазначених проблем. Хоча наукові розвідки у компетентнісній сфері налічують не одне десятиліття, реальне
впровадження компетентнісного підходу в європейську освіту стартувало
у 1996 р. у Доповіді Міжнародної комісії ЮНЕСКО з освіти для XXI століття «Освіта. Прихований скарб», відомої як Доповідь Жака Делора, де
було сформульовано чотири принципи, на яких має базуватись освіта:
навчитись жити разом, навчитись отримувати знання, навчитись працювати, навчитись жити, котрі, по суті, були глобальними компетентностями
[1].
Зазначені компетентності вже класифікувались вітчизняними і зарубіжними дослідниками за такими категоріями:
 компетентності використовувати засоби для ефективної взаємодії з довкіллям — йдеться як про фізичні засоби (такі, як інформаційні технології), так і про соціокультурні (використання
мови);
 спроможність індивідуумів взаємодіяти, а оскільки останні, як
правило, походять з різних соціальних груп та є носіями різних
культур, вони повинні вміти взаємодіяти у неоднорідних (гетерогенних) групах;
 здатність індивідуумів брати відповідальність за власне життя,
інтегруючись у широкий соціальний контекст, в той же час
взаємодіяти незалежно (автономно).
Визначивши три компетентнісні категорії, експерти запропонували
чітку схему для класифікації ключових компетентностей, яка представлена у таблиці 1
Таблиця 1
Категоріальна схема ключових компетентностей
Перша категорія
Використовувати засоби у
взаємодії (інтерактивно)
а) використовувати мову,
символи та тексти у взаємодії;
в) використовувати знання
та інформацію у взаємодії;
с) використовувати технології у взаємодії

Друга категорія
Взаємодіяти
у неоднорідних (гетерогенних) групах
а) будувати стосунки з
іншими;
б) працювати в команді;
в) розв'язувати конфлікти

Третя категорія
Діяти незалежно (автономно)
а) діяти у великому вимірі
(йдеться про врахування
норм суспільства, розуміння 1 наслідків);
б) складати та реалізовувати життєві плани та
персональні проекти; в)
захищати свої права,
інтереси та потреби

Здобутком тут стало визначення основних характеристик ключо278

вих компетентностей, які, на думку вчених, повинні:
 бути вигідними як для кожної окремої особистості, так і для
суспільства в цілому;
 надати можливість індивідууму інтегруватись у суспільство (у
знайомих та незнайомих ситуаціях), при цьому зберігаючи його/її незалежність;
 сприяти постійному вдосконаленню знань і навичок особистості
відповідно до потреб часу.
Здоров’язбережувальна компетентність (ЗЗК) (від лат. кompetencies — коло питань) — здатність особистості успішно відповідати на
індивідуальні та соціальні потреби, діяти в конкретних умовах, виконувати поставлені завдання щодо здоров’я власного та інших. ЗЗК формується та розвивається на комбінації пізнавальних відношень і практичних
навичок педагогічних працівників, їх морально — ціннісних уподобань,
емоцій, поведінкових компонентів, знань та вмінь, спрямованих на підвищення рівня власного здоров’я та збереження життя та здоров’я усіх
учасників навчально-виховного процесу. ЗЗК є ключовою [5]. Її ключовий характер базується на розумінні здоров’я як багатомірного і цілісного
феномена взаємоузгодженої життєдіяльності людини, що розкривається
через стани, явища і процеси не тільки формування, збереження, зміцнення, а й споживання, відновлення та передачі фізичної, психічної,
соціальної та духовної складових індивиду, колективу колег, батьків,
учнів і суспільства. Ряд учених-педагогів доводять , що ознаки здоров’язбережувальної компетенції учнівської молоді вони визначають їх як
ключові. Здоров’язбережувальні компетенції педагогічних працівників
характеризуют, такі фактори:
1) поліфункціональність — дозволяє розв’язувати проблеми здоров’язбереження на державному, регіональному та індивідуальному рівнях, (групи людей, спільноти та суспільства) у просторі всіх чотирьох складових здоров’я;
2) міждисциплінарність — інформація про здоров’я має місце в усіх
ланках освіти впродовж життя;
3) багатоаспектність — зумовлена сутністю всіх сторін здоров’я
людини як багатомірного і цілісного феномена;
4) забезпечення широкої сфери розвитку особистості — вивчення
шляхів,
засобів
і
методів
упровадження
здоров’язбережувальних технологій має особистісне спрямування
на формування і розвиток ЗЗК усіх учасників навчальновиховного процесу ще недостатньо спрямована діяльність
ІППО: не має конкретних: державних вимог щодо формування
навичок оцінювання навчальних досягнень педагогічних працівників у системі післядипломної освіти, а вищевказане передбачає оволодіння комплексом відповідних ключових компетенцій [6]. Сформованість здоров’язбережувальної компетенції в
усіх учасників навчально-виховного процесу буде ефективним
коли оптимально поєднуються такі чинники: а) спосіб життя;
місце здоров’я в системі цінностей людини та налаштованість
на тривале й активне здорове життя; б) розвиток усіх складових здоров’я; в) навчання основ здоров’я; г) формування та
доцільне застосування навичок здорового способу життя у повсякденному житті.
На нашу думку, необхідно так організувати навчальний процес,
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щоб кожен учитель на кожному уроці не лише сприяв збереженню здоров'я учнів, але і формував це здоров'я. А для цього слід максимально
розкрити можливості післядипломної педагогічної освіти за аспектами
здоров’язбереження, розробити методологічні та теоретичні основи здоров’язбережувальні тенденції педагогіки, а також напрями впровадження
їх у практику сучасної школи.
Для розв’язання завдання освітньої політики держави професійна
підготовка педагога повинна відповідати вимогам суспільства. Викладач
має бути обізнаним не тільки з дисципліни, якій він навчає, а й як оволодіти ключовими професійними компетентностями.
Висновок. Отже, як інструментарій освітнього процесу поняття
«здоров’язбережувальна компетенція» об’єднує всі ключові професійні
компетенції, які засновані на: соціальній моделі здоров’я; індивідуалізації
навчання і виховання; на врахуванні психологічних і психофізіологічних
особливостей педагогічних працівників, іх особистісних потреб й інтересів; інноваційних методах і формах організації освітнього середовища,
сприятливих для збереження здоров’я всіх учасників навчальновиховного процесу які сприяють збереженню здоров’я.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА
Громова А.М., Митюнина Н.И., Ляховская Т.Ю., Талаш В.В.
Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская
медицинская стоматологическая академия»

Человек, умеющий со студенческой поры правильно организовать
режим своего труда и отдыха, в будущем надолго сохранит бодрость и
творческую активность. Здоровье молодого поколения — это показатель
физического и нравственного состояния общества. Ценности здорового
образа жизни студентов выступают одними из приоритетных условий
самореализации будущих врачей [1,2].
280

Экономическая нестабильность, социальная дезориентированность населения, озабоченность большинства семей проблемами материального, а часто и физического выживания негативно сказывается на
формировании ценностей здорового образа жизни молодежи[4].
Ценности здорового образа жизни студентов выступают одними из
приоритетных условий самореализации будущих врачей.
Студенческий возраст — это центральный период становления
личности в целом, который характеризуется наивысшей социальной
активностью и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и
социальной зрелости, это пора сложнейшего структурирования интеллекта, которая очень индивидуальна и вариативна[3,4].
Проблема формирования ценностей здорового образа жизни студента-медика включает вопросы, связанные с адаптацией молодых людей к условиям высшего учебного заведения на основе свободного самоощущения и сознательного самоограничения для ведения здорового
образа жизни.
Обращает на себя внимание тот факт, что в структуре интересов
студентов потребность в здоровом образе жизни не занимает одно из
ведущих мест. Более 60% обучающихся не отдают этому предпочтение,
не обращают внимания на важность сохранения здоровья с юношеских
лет.
Здоровый образ жизни — это образ жизни, основанный на принципах нравственности. Он должен быть рационально организованным,
активным, трудовым, закаливающим, должен защищать от неблагоприятных воздействий окружающей среды.
Составляющие здорового образа жизни студента включают в себя
следующие основные элементы: рациональный режим труда и отдыха,
искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим,
личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п.
Рациональный режим труда и отдыха — необходимый элемент
здорового образа жизни любого человека. При правильном и строго
соблюденном режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы
и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья.
Залог успеха — в планировании своего времени. Аудиторные занятия регламентированы уже составленным расписанием занятий, поэтому заблаговременно студент, входящий в учебную комнату или аудиторию после начала занятия или лекции производит впечатление несобранного, необязательного и проявляет неуважение к преподавателю.
На кафедрах академии предусмотрены перерывы во время нахождения студентов на занятиях. Через каждые 45 минут работы студентов в
учебной комнате, аудитории выделяется 5 минут, при 4-х часовых занятиях — 20 минут между парами для изменения обстановки (сделать легкую гимнастику, проветрить учебную комнату, пройтись по коридору).
Для подготовки к занятиям в вечернее время надо выбирать спокойное, нешумное помещение (библиотеку, комнату в общежитии), исключать громкие разговоры и другие отвлекающие факторы.
Необходимо избегать переутомления и однообразного труда. Лучше всего заниматься 2-3 видами труда: чтение, конспектирование, написание историй болезни, решение ситуационных задач.
Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение
вредных привычек: курение, алкоголь, наркотики. На кафедре акушер281

ства и гинекологии большое внимание уделяется вопросу влияния вредных факторов как на организм молодых людей-студентов так и будущих
матерей. На лекциях и практических занятиях подчеркивается, что никотин, алкоголь, наркотики употребляемые молодыми людьми, в последующем при наступлении беременности приводит к рождению слабых, с
низким весом новорожденных, а у кормящих матерей чаще возникают
осложнения. Повышается заболеваемость и смертность детей в первые
годы жизни.
Курильщики не задумываются о том, они вдыхают не все вредные
вещества, находящиеся в табачном дыме, — около половины достается
тем, кто находится радом ними.
Добровольный отказ от вредных привычек, связанных с табакокурением, пьянством, наркоманией, токсикоманией — важные и абсолютно
обязательные условия естественного и нормального здорового образа
жизни студента.
Рациональное питание, а также достаточное употребление воды
являются составляющей здорового образа жизни. Вредно принимать
пищу только 2 раза в день, здоровому человеку лучше питаться 3-4 раза
в сутки, еде самым сытным должен быть обед, а самым легким — ужин.
Во время цикловых занятий студенты 6 курса, находясь на кафедре акушерства по 6-7 часов имеют возможность в течении отведенных на
обед 30 минут — попить горячий чай с бутербродом, минеральную воду,
соки, съесть фрукты.
Оптимальный двигательный режим — важнейшее условие здорового образа жизни. Его основу составляет занятие спортом, физическими
упражнениями.
Студенты, загруженные учебной программой должны максимально
активно использовать любой момент физической подготовки: утренняя
гимнастика, пешеходный переход между базами кафедр, активное хождение по лестнице, не пользуясь лифтом, гимнастическая зарядка в
перерывах между занятиями.
Отечественные и японские ученые считают, что взрослый человек
должен в день делать минимум 10-15 тыс. шагов, а недельный объем
двигательной активности студентов — 10-14 часов.
Среди многих других составляющих здоровый образ жизни включает и закаливание организма, состояние окружающей среды (приспособление к неблагоприятным экологическим условиям), наследственность, физическое самовоспитание (ежедневная утренняя гимнастика —
обязательный минимум физической тренировки, она должна стать для
всех такой же привычной, как умывание по утрам), и личная гигиена.
На сегодняшний день при больших нагрузках студенту порой не
хватает времени даже на свои дела, забывает о своем здоровье, поэтому
надо обязательно продумывать свои жизненные задачи и цели, чтобы
выделить тем самым время для укрепления своего здоровья.
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ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
Дудко Л.М.
Полтавська ЗШ І-ІІІ ступенів №24 Полтавської міської ради Полтавської
області

Постановка проблеми. Покращення стану здоров’я учнів під час
навчання в школі є досить актуальною проблемою. Адже, як засвідчують
засоби масової інформації, тільки на Полтавщині під час проведення
профілактичних оглядів 110,7 тисяч учнів , проведених в 2012 році,
зафіксовано порушення опорно-рухового апарату у 16% учнів; кишковошлункового тракту — 14,5%; захворювання органів зору — 11% [10].
Аналіз причин, що призводять до погіршення здоров’я учасників навчального процесу, дав можливість виявити ряд негативних чинників, які
впливають на стан здоров’я учнів, одним із яких є розумове перевантаження.
Напружене розумове навантаження в школі та перевантаження
домашніми завданнями не дають змоги дитині в повному обсязі реалізувати свої потреби в руховій активності, що в кінцевому рахунку призводить до гіподинамії, яка призводить до виникнення чисельних хвороб.
Нажаль, для збереження власного здоров’я в учнів недостатньо сформовані здоров’язбережувальні компетентності.
Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти показує, що проблемі
збереження
здоров’я
учнів
шкільного
віку,
створення
здоров’язбережувального середовища приділено особливу увагу. Зазначено,
що здоров’язбережувальні підходи планується реалізовувати через освітню галузь "Здоров’я і фізична культура", включення до варіативної складової такі спецкурси та предмети як «Здоров’я дитини, здорове харчування», «Християнська етика в українській культурі», «Хореографія»,
«Довкілля» метою яких є формування здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, здоров’я
та дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури.
Формування цілей статті. Метою статті є розкриття шляхів формування здоров’язбережувальної компетентності учнів загальноосвітньої
школи під час вивчення предметів навчального плану.
Виклад основного матеріалу. У Державному стандарті базової і
повної загальної середньої освіти зазначено, що пріоритетним напрямом
розвитку освіти є покращання впливу навчально-виховного процесу на
стан здоров’я учнів, що забезпечується [5]:
- наступністю змісту дошкільної, початкової та середньої загальної
освіти;
- особистісно-орієнтованим підходом навчально-виховного проце283

су в загальноосвітніх навчальних закладах;
- формуванням ключових компетентностей учнів, зокрема здоров’язбережувальної;
- використанням здоров’язбережувальних технологій;
- екологічною спрямованістю освіти;
Шкільний вік — особливий період розвитку дитини. Він відрізняється з одного боку, інтенсивним зростанням і розвитком дитячого організму, а з іншого, незрілістю, низькою опірністю до несприятливих дій
зовнішнього середовища. Останнє пояснюється віковими особливостями
структури і функції ендокринних залоз, обміну речовин, функціонального
стану вісцелярних систем і механізмів регуляції [6]. Дитина народжується
з певними успадкованими біологічними властивостями, включаючи і
особливості протікання нервових процесів. Ці особливості складають
основу для подальшого фізичного розвитку. Значну роль при цьому відіграють навколишнє природне середовище, навчання та виховання дитини [1-4;6].
У дітей шкільного віку продовжується розвиток скелета. Тому батьки і педагоги повинні уважно стежити за тим, щоб дитина правильно
сиділа і частіше рухалася, попереджаючи таким чином виникнення деформацій хребта. Адже, при порушенні постави, особливо в період активного росту організму, погіршується діяльність органів дихання, кровообігу, травлення, а також рухового апарату. Дитина швидко втомлюється,
у неї з'являються, головні болі [7].
У зв'язку з цим необхідно своєчасно стимулювати протікання нормального природного процесу фізичного розвитку дитини. Особливе
значення при цьому має використання засобів фізичного розвантаження
в цілях зміцнення здоров'я і вдосконалення міжсистемних зв'язків організму. Задля цього необхідно передбачити в навчально-виховному процесі:
 формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя,
безпечну поведінку, фізичну культуру, фізичні вправи, взаємозв’язок організму людини з природним і соціальним оточенням;
 формування
та
розвиток
навичок
базових
загальнорозвивальних рухових дій;
 розвиток в учнів активної мотивації, дбайливо ставитися до
власного здоров’я і займатися фізичною культурою, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і морально-духовну
складові здоров’я;
 виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою
цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу
життя; розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо
власних вчинків;
 набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з
урахуванням стану здоров’я;
 використання
у
повсякденному
житті
досвіду
здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей.
Здоров’язбережувальна компетентність, як ключова, формується
на міжпредметному рівні за допомогою предметних компетентностей з
урахуванням специфіки предметів та пізнавальних можливостей учнів.
За базовим навчальним планом освітня галузь "Здоров'я і фізична
культура" реалізується навчальними предметами "Основи здоров'я" та
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"Фізична культура". Змістові лінії «Здоров’я людини», «Фізична складова
здоров’я», «Соціальна складова здоров’я», «Психічна і духовна складові
здоров’я» в Державному стандарті поєднані в дві змістові лінії: «Здоров’я» і «Фізична культура»[5].
Змістова лінія «Здоров’я» містить в собі розділи:
 Здоров’я людини;
 Фізична складова здоров’я;
 Соціальна складова здоров’я;
 Психічна та духовна складові здоров’я.
 Змістова лінія «Фізична культура» містить розділи:
 Основи знань з фізичної культури;
 Рухова діяльність: культура рухів з елементами гімнастики; пересування, вправи з м’ячем; стрибки; туризм.
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів не
передбачають здачу обов’язкових нормативів, які б були складені на
основі врахування стану здоров’я кожної дитини. Здоров’язбережувальна
компетентність формується шляхом вивчення предметів освітньої галузі
"Здоров’я і фізична культура" і передбачає оволодіння учнями відповідними компетенціями [5].
Зміна цілей і цінностей сучасної освіти, яка відбувається останнім
часом, засвідчує потребу у новому розумінні педагогами ролі здоров’я в
організації навчально-виховного процесу, оцінці його результативності.
Це знайшло відображення в підручниках «Основи здоров'я». У процесі
навчання учитель керується підручником, бо він конкретизує навчальну
програму, показуючи, яке змістове наповнення має бути у кожній із тем.
Зміст підручників орієнтований на формування в учнів уявлень про основні складові здоров’я: фізична, психічна, соціальна, духовна. Останні
взаємодіють, інтегруються, створюючи комплексне уявлення в дитини
про здоров’я людини як цілісність.
Аналіз змісту підручників з курсу «Основи здоров’я» показує його
орієнтацію на застосування інтерактивних методів навчання, які є ефективними і сприймаються дітьми. Знання і практичні навички здобуваються не лише з текстових пояснень, а й у процесі продуктивної діяльності:
під час ігор, аналізу ситуацій, мозкових штурмів, роботи в групах, розробки проектів.
Формування здоров’язбережувальної компетентнтності школярів
також забезпечується навчальним предметом "Фізична культура" та значною мірою залежить від організації фізкультурно-оздоровчої роботи
навчального закладу. Нині суспільна функція фізичного виховання та
його основна мета полягають у вихованні всебічно розвиненої, фізично
здорової особистості.
При проведенні фізкультурно-оздоровчої роботи необхідно забезпечити учнів знаннями про систему гігієнічних навиків і вмінь, необхідних для нормального функціонування організму, а також норми поведінки, спрямовані на вдосконалювання навиків й умінь по догляду за самим
собою, одягом, місцем проживання, своїм довкіллям; приділяти увагу
дотриманню режиму дня та харчування, чергування праці й відпочинку,
що сприяє попередженню виникнення шкідливих звичок, функціональних порушень у діяльності організму і захворювань; при проведенні фізкультурно-оздоровчих занять впроваджувати способи діяльності, спрямовані на підвищення рухової активності, на попередження гіподинамії,
забезпечення загартовування організму.
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Тому фізичне виховання учнів у школах має включати у своєму
складі здоров’язбережувальні технології навчання, які безпосередньо
спрямовані на зміцнення і збереження здоров’я особистостей, адже, важливим соціальним завданням є збереження, формування, зміцнення здоров’я дітей.
Вирішення проблем сучасного фізичного виховання та оздоровлення дітей вимагає організації життєдіяльності дітей, спрямованої допомогти учням виробити свої життєві орієнтири у виборі здорового способу
життя, виховати відповідальність і активність у збереженні здоров’я.
Засвоєнню змісту навчальних предметів «Основи здоров’я» та «Фізична культура» сприяють мотиваційні зв’язки з іншими предметами
варіативної складової, такими як «Здоров’я дитини, здорове харчування», «Довкілля», «Християнська етика в українській культурі», «Хореографія» тощо.
Ці курси повинні бути спрямовані на рухову активність учнів, розкривати цілісні знання про природне, етнічне та соціальне середовище
життя людини та саму людину, що є також необхідною умовою формування здоров’язбережувального життєствердного образу світу учня. Методика викладання зазначених вище дисциплін, вважаємо, має базуватися на здоров’язберувальних методиках, які допоможуть учителю втілити
в навчально-виховний процес здоров’язбережувальні технології та сформувати здоров’язбережувальні компетентності. Так вивчаючи курс «Християнська етика в українській культурі» діти знайомляться з основними
чинниками духовного розвитку, у них формується розуміння важливості
дотримання певних етичних норм поведінки, бажання і внутрішню потребу наслідувати зразки християнської моралі та необхідність втілення в
життя отриманих знань, допомагає дитині орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях. Для допомоги учителю у збереженні та розвитку духовноморальної складової здоров’я учня під час вивчення цього курсу у навчальному кабінеті доцільно обладнати куточок Християнської етики.
Наповнення такого куточка наочністю та літературою, які несуть у собі
віковий досвід українського етносу, допомагає учителю у формуванні в
учнів морально-духовних цінностей, що має безпосередній вплив на
збереження та розвиток духовно-моральної складової здоров’я учня.
Вважаємо, що в позаурочний час для формування в учнів здоров’язбережувальних компетентностей необхідно проводити фізкультурно-спортивні гуртки, секції, факультативи. Досвід роботи Полтавської
загальноосвітньої школи № 24 доводить, що у школі в другій половині
дня для дітей необхідно проводити заняття, що включають рухомі ігри на
свіжому повітрі, спортивні секції, гуртки спрямовані на рухому активність
дітей, загально-розвиваючі вправи, спортивні естафети, змагання. Щорічно у школі проводяться загальношкільний "День здоров’я" із залученням дітей, вчителів, батьків, що позитивно впливає на стан здоров’я
учнів та сприяє утвердженню набутих здоров’язбережувальних компетентностей.
Висновки. Отже, формування здоров’язбережувальних компетентностей учнів здійснюється через зміст освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» та предметів варіативної складової «Християнська етика в
українській культурі», «Здоров’я дитини, здорове харчування», «Довкілля», «Хореографія». Від організації фізкультурно-оздоровчої роботи навчального закладу в урочний та позаурочний час, що мають відповідати
сучасним потребам суспільства, також значною мірою залежать шляхи
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формування та утвердження набутих здоров’язбережувальних компетентностей учнів, але вказаний напрямок роботи потребує подальшого розвитку та проведення досліджень.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАНЯ
Єретик А.А., Іванько В.В., Поляничко О.М., Портна І.Л.
Київський університет імені Бориса Грінченка

Актуальність. Збереження і зміцнення здоров'я студентів є провідною цінністю і обов'язковою умовою для розкриття потенціалу особистості. Значне погіршення показників здоров'я студентів зумовлено підвищеною психічною напруженістю, викликаною соціально-економічними,
політичними умовами в країні і відсутністю культури здорового способу
життя. Випускники вузів, повинні мати високий рівень загальнопрофесійної підготовки до самостійного життя, мати високий рівень психічної підготовленості, що є найважливішою складовою розвитку суспільства і держави.
Більшість дослідників розглядають проблему оздоровлення студентів в світлі єдності здоров'я духу, здоров'я тіла, здоров'я інтелекту.
Провідною умовою в роботі з формування особистості, розвиненою інтелектуально, здоровою духовно і фізично, є формування нового типу
мислення, без цих змін оздоровчі заходи будуть малоефективні [1].
Серед основних стресогенних факторів, що впливають на психічне
здоров'я студентів, можна назвати: фізичні і психічні перевантаження,
що перевищують допустимі фізіологічними нормами рівень; нефізіологічний ритм навчання; зіткнення з негативними явищами життя, такими як
факти конфліктів і т. д. В системі психофізичної підготовки основна увага
має бути зосереджена на розборі конкретних конфліктних ситуацій, з
якими зустрічалися або можуть зіткнутися студенти. Психічно здорова
людина здатна створювати душевну рівновагу і соціально адаптуватися
до будь-яких умов. Психічне благополуччя визначається внутрішнім ста-
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ном самого індивіда і ставленням до себе, а також якістю зовнішніх взаємодій і умов. Протилежність психічному здоров'ю — психічні відхилення,
психічні розлади і психічні захворювання.
Певну роль в психічному благополуччі грає і підсвідомість. Глибинні витоки проблеми самодепривації та її впливу на особистісний розвиток, а як наслідок і на здоров’я людини висвітлюються в монографії
Т.С. Яценко, В.І. Бондар, І.В. Євтушенко, М.М. Кононова, О.Г. Максименко «Самодепривація психіки та дезадаптація суб’єкта» [3, С.87].
Однією з ознак здоров'я може виступати така властивість як безконфліктність неусвідомлюваних потягів, пристрастей, мотивацій, свідомого управління своїм буттям. Все це вкладається в поняття душевної
гармонії, гармонії з самим собою. Методологічний підхід, який використовується при вивченні закономірностей збереження і зміцнення психічного
здоров'я студентів, приносить суттєві успіхи в теоретичному і практичному вирішенні цих питань. Більшість дослідників спирається на дефініцію,
прийняту Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) ще в 1968
році: «Здоров'я — це стан повного фізичного, психічного (духовного) і
соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб або фізичних
дефектів». Психологи визнають в сучасних умовах надзвичайно важливим вивчення ролі психічного здоров'я як фактору, що перешкоджає
розвитку захворювань.
Психічне здоров'я студентів — це інтегральна характеристика повноцінності функціонування психічної сфери індивіда, систем організму
(нервової, м'язової, серцево-судинної, дихальної, ендокринної та ін.), що
регулюють психічну сферу індивіда. Психічне здоров'я розглядається як
стан душевного благополуччя, що характеризується відсутністю хворобливих психічних явищ, відхилень і забезпечує адекватну умовам навколишнього середовища реакцію психічних станів, поведінки і діяльності,
активність механізмів саморегуляції, стійкість до несприятливих факторів
середовища. Інтегральні ознаки характеристик психічного здоров'я
включають: високу психічну працездатність; адаптацію до постійно змінюваних умов соціуму; відсутність психічних розладів, захворювань;
стан душевного благополуччя; адекватну і гармонійну взаємодію психічної сфери функціонування систем організму всередині себе і навколишнім світом. Психолого-педагогічна проблемою спрямованості впливу на
зміцнення і збереження психічного здоров'я студентів є ціннісний потенціал фізичної культури у формуванні особистості в умовах вищих навчальних закладів неспортивного профілю і полягає в можливості впливу в
процесі занять фізичною культурою і спортом на особистісні якості студентів. Особистість, взаємодіючи з навколишнім середовищем, засвоює
соціальні норми і цінності, саморозвивається в спільну діяльність.
Заняття фізичною культурою і спортом є одним із засобів психолого-педагогічного впливу на підвищення рівня психічного здоров'я студентів через систему регулярних тренувань. Сама спортивна діяльність
пов'язана з великими витратами інтелектуальної, емоційної, м'язової та
нервової енергій особистості. В результаті систематичних фізичних занять поліпшуються всі процеси свідомої діяльності а також загальна працездатність.
Мета дослідження: вивчити психолого педагогічну проблему за
спрямованістю впливів на зміцнення і збереження психічного здоров'я
студентів.
Матеріали дослідження були отримані на підставі методика оцінки
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соціально значущих цінностей особистості учнівської молоді [2]. Методика передбачала самооцінювання за десятибальною шкалою тверджень,
що відносяться до психічного здоров'я. В першу групу респондентів
увійшли студенти-спортсмени. До другої групи студенти, які мають високий рівень здоров'я, що за шкалою становила 9, 10 балів. До складу
третьої групи увійшли студенти з низьким рівнем здоров'я, які оцінені за
шкалою в 7 і нижче балів. Всього було обстежено понад 150 студентів
(юнаків і дівчат) віком 18-21 роки, по 89 показникам соціально значущих
цінностей особистості. З цих показників виділені тільки характеристики
психічного здоров'я респондентів з числа студентів. Нами були проведені
статистичні порівняння груп студентів з різним рівнем стану здоров'я: 1)
студентів-спортсменів з високою самооцінкою рівня здоров'я і студентів з
низьким рівнем стану здоров'я; 2) студентів з високою самооцінкою рівня
здоров'я і студентів з низькою самооцінкою рівня здоров'я. Виявлені
статистичні відмінності дозволять виявити особливості психічного здоров'я різних груп студентів та спрямованість психолого-педагогічних впливів на психічну сферу і здоров'я. У бік збільшення чисельних значень
студенти, які займаються спортом, мають відмінності за такими показниками: здоров'я, прагнення до суперництва, займаються зміцненням здоров'я, змагальна надійність в спорті, дотримання режиму роботи і відпочинку, наполегливість в досягненні мети, самостійність в житті, стійкість
характеру, стійкість до стресів і хвилювань, володіння прийомами психічної саморегуляції, впевненість по життю в цілому, соціальний статус,
адаптація в соціальній групі, неприємні життєві ситуації.
У бік збільшення чисельних значень студенти з високим рівнем
здоров'я, що відрізняються від студентів з низьким рівнем здоров'я, мають відмінності за такими показниками психічного здоров'я: конфліктність з оточуючими, здоров'я, прагнення до суперництва, займаються
зміцненням здоров'я, змагальна надійність в спорті, дотримання режиму
роботи і відпочинку, дисципліна в побуті, в навчальному закладі, засудження порушень моральних норм, наполегливість в досягненні мети,
самостійність в життя, стійкість характеру, стійкість до стресів в житті,
володіння прийомами психічної саморегуляції, впевненість в своїх силах
по життя, тривожність, соціальний статус, адаптація в соціальній групі,
ставлення друзів, однокурсників, неприємні життєві ситуації.
Висновки Одним із засобів зміцнення і збереження психічного
здоров'я студентів є заняття фізичною культурою і спортом, про що свідчать відмінності між студентами-спортсменами і студентами з низьким
рівнем здоров'я. Важливо забезпечити спрямованість психологопедагогичного впливу на зміцнення психічного здоров'я в сторону зменшення конфліктності з оточуючими, прагнення до суперництва, змагальну психічну надійність, дотримання режиму роботи і відпочинку, підвищення дисципліни в побуті, в навчальному закладі, наполегливість в
досягненні мети, уміння самостійно вирішувати життєві проблеми. Студенти повинні розвивати стійкість характеру, стійкість до стресів, що виникають в життєвих ситуаціях, володіння прийомами психічної саморегуляції, підвищення впевненості в своїх силах по життю, соціального статусу,
здатність до адаптації в соціальній групі, вміння будувати відносини з
однокурсниками, передбачити і уникати неприємних життєвих ситуацій.
Перспектива подальших досліджень полягає в розробці ефективних псіхологопедагогічних засобів впливу на зміцнення і збереження
психічного здоров'я студентів в процесі занять фізичною культурою і
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спортом.
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КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Ігнатенко С.А.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

У статті представлено аналіз проблеми культури безпеки життєдіяльності у контексті формування здорового способу життя, яка стоїть на
стику вивчення культурології, філософії, соціології, медицини, психології,
педагогіки та інших наук. Аналізується сутність понять «культура безпеки життєдіяльності» і «здоровий спосіб життя», що базуються на глибокому знанні принципів безпеки, умінні особистості ефективно проектувати їх в область практичних завдань. Зв’язки між ними настільки тісні, що
з повною підставою можна стверджувати: культура безпеки життєдіяльності — є специфічним проявом здорового способу життя, в умовах будьякої діяльності особистості. Виділені складові культури безпеки життєдіяльності як основи формування здорового способу життя, виступаючи
показником однорідності людей, що відносяться до єдиної людської спільноти, сприяє також їх консолідації в силу близькості цінностей, життєвих цілей та уявлень про способи їх досягнення, способу мислення, оцінок явищ навколишнього середовища, форм спілкування і стилів поведінки. У цьому виявляється головна захисна функція культури безпеки
життєдіяльності.
Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, безпека, культура безпеки життєдіяльності, цінність здоров’я, здоровий спосіб життя.
Постановка проблеми. Питання культури безпеки життєдіяльності та здоров’я людини розглядається як пріоритетне у контексті забезпечення сталого розвитку нашої держави та суспільства в цілому. В Україні
на сьогодні вже сформовані міцні підвалини державної політики у сфері
забезпечення безпечних умов життєдіяльності, зокрема, створена законодавча база, яка ґрунтується на Конституції України і включає закони
України у сфері охорони здоров’я [11, с. 3]. Об’єктом пильного наукового
інтересу постає орієнтація людини на здоровий спосіб життя, що є цілком
обґрунтовано, оскільки підвищення рівня загальної культури в області
безпеки є однією з основних складових в системі здорового способу життя.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз психолого-педагогічної
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літератури дає можливість встановити, що значущий внесок у вивчення
проблеми культури безпеки життєдіяльності внесли — М. Зоріна,
Ю. Воробйов, Т. Петухова; у вивчення проблеми безпеки життєдіяльності
як сучасною науки — Я. Бедрій, Л. Гладка, Н. Заверуха, В. Зацарний; у
вивчення
проблеми
формування
здорового
способу
життя
—
М. Безруких, З. Вайнер, В. Войтенко, Є. Дзятковська, В. Соломін та інші;
у вивчення проблеми формування здорового способу життя як фактору
безпеки життєдіяльності — Н. Абаскалова та інші. Однак, не дивлячись
на те, що до проблеми формування культури безпеки життєдіяльності та
здорового способу життя прикуто увагу багатьох дослідників, проблема
культури безпеки життєдіяльності як основи формування здорового способу життя ще не була предметом окремого наукового дослідження і тому
потребує подальших досліджень у цьому напряму.
Мета статті — розкрити сутність феномену культури безпеки життєдіяльності в контексті формування здорового способу життя.
Останніми роками розвиток суспільства висуває все більш високі
вимоги до культури людини і стану її здоров’я. На зв’язку культури безпеки життєдіяльності і формування здорового способу життя наголошують провідні дослідники [1; 3; 9; 13]. Науковці наголошують, що ступінь
здоров’я — є критерієм безпеки людини і країни в цілому. Формування
здорового способу життя — є частиною актуальної проблеми формування
культури безпеки, забезпечення нерозривності процесів навчання безпечної життєдіяльності і виховання культури особистої безпеки [1]. Зокрема, професор медицини І. Левчук наголошує, що забезпечення безпеки
кожної людини в процесі її життєдіяльності і підвищення її рівня загальної
культури в області безпеки є однією з основних складових в індивідуальній системі здорового способу життя. За його визначенням, здоровий
спосіб життя — це цілісна система поведінки людини в процесі її життєдіяльності, яка сприяє забезпеченню його особистої безпеки та благополуччю в житті. І. Левчук наголошує, що здоров’я людини втрачає свою
значимість, якщо людина не підготовлена до безпечної життєдіяльності в
реальному навколишньому середовищі, не здатна оцінити рівень небезпеки для життя і здоров’я в конкретній небезпечній ситуації [9]. Все
вищезазначене підкреслює нерозривний зв’язок понять «культура безпеки життєдіяльності» і «здоровий спосіб життя». Навіть у навчальних закладах предмет «БЖД» викладається в системі дисциплін з основ здоров’я.
Треба зазначити, що на сьогодні не вироблено єдиного загальноприйнятого визначення поняття — «культура безпеки життєдіяльності», у
науці існують різні підходи до його визначення.
Так, у нормативно-правових актах України під культурою безпеки
життєдіяльності населення розуміють — сукупність цінностей, стандартів,
моральних норм і норм поведінки, спрямованих на підтримання самодисципліни як способу підвищення рівня безпеки (ст. 41) [8].
За визначенням Р. Дурнєва «культура безпеки життєдіяльності» —
це рівень (стан) розвитку людини і суспільства, що характеризується
значимістю забезпечення безпеки життєдіяльності в системі особистих і
соціальних цінностей, поширеністю стереотипів безпечної поведінки в
повсякденному житті і в умовах небезпечних та надзвичайних ситуацій,
ступенем практичної захищеності від загроз і небезпек у всіх сферах
життєдіяльності [4, с. 198.].
Узагальнивши різні підходи до розуміння цього поняття, ми прий291

шли висновку, що особливість феномену культури безпеки життєдіяльності полягає в наступному:
 по-перше, «культура безпеки життєдіяльності» є не тільки
компонентом загальнолюдської культури, але й компонентом
будь-якої професійної культури, навіть такою, що на перший
погляд здається абсолютно безпечною, що пояснюється аксіомою про потенційну небезпеку будь-якої діяльності;
 по-друге, «культура безпеки життєдіяльності» виступає і як
самостійне утворення, як особливий вид професійної культури
(рятувальники, пожежники, військові та інші).
Отже, сутність культури безпеки життєдіяльності полягає в сукупності різноманітних матеріальних і духовних моделей життєдіяльності, що
становлять основу безпечного розвитку особистості, суспільства, людства
в цілому за умов усіх форм людської активності. Вона втілюється в змісті,
засобах і результатах праці, спрямованих на перетворення оточуючого
світу і розвиток сфери безпечних взаємовідносин між людьми.
Проведений аналіз сутності поняття «культура безпеки життєдіяльності» дозволив нам прийти висновку, що оцінювати рівень культури
безпеки життєдіяльності треба не лише за результатами практичної діяльності, але й за відношенням людини, суспільства до питань забезпечення безпеки, оскільки культура безпеки життєдіяльності зберігає та
примножує в собі величезний багатовіковий досвід народу. Можна сказати, що культура безпеки життєдіяльності — цілісне, багаторівневе і багатокомпонентне утворення, що визначає сучасний розвиток особистості та
проявляється в умінні діяти в умовах, різних за характером надзвичайних
ситуаціях. Формах і моделях безпечної поведінки людей, що передаються
з покоління в покоління, а також як деяка сукупність прийомів і способів
залучення нових поколінь до безпечної життєдіяльності.
У процесі аналізу поняття «культура безпеки життєдіяльності» автором статті було встановлено, що для суспільства з високою культурою
безпеки життєдіяльності характерні такі ознаки, як:
 забезпечення в суспільстві свободи і демократії, соціальної
справедливості, рівність усіх перед законом, гуманної політики,
визнання в якості вищої цінності в державі прав людини на
життя і свободу;
 життєвий устрій, який схвалюється більшістю населення;
 участь громадян у визначенні програми громадського розвитку,
виборі відповідального перед ними керівництва і можливості
його заміни у разі невиконання своїх прямих професійних
обов’язків;
 відсутність потенційних внутрішніх загроз, виникнення військових конфліктів, деструктивної політичної боротьби;
 порядок в суспільстві, що тримається на добрій волі його громадян.
В узагальненому розумінні «здоровий спосіб життя» — це найбільш оптимальна система поведінки людини у повсякденному житті, що
дозволяє їй максимально реалізувати свої духовні і фізичні якості для
досягнення певного рівня благополуччя без збитку для здоров’я [12, с.
97].
Із аналізу вищезазначених понять також простежується взаємозв’язок формування здорового способу життя із культурою безпеки
життєдіяльності. В наш час — у кризовому соціумі, що характеризується
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екологічною, економічною, соціальною і політичною нестабільністю, саме
культура безпеки життєдіяльності в значній мірі забезпечує збереження
здоров’я і власного життя людини, що є необхідною потребою кожного
індивідуума.
Таким чином, у статті доведено, що культура безпеки життєдіяльності і формування здорового способу життя необхідно розглядати в
одному неподільному контексті. Формування культури безпеки життєдіяльності — одна з основних складових системи здорового способу життя
людини.
Важливо, щоб забезпечення безпеки життєдіяльності стало пріоритетною метою і внутрішньою потребою, як кожної людини окремо, так і
суспільства, цивілізації в цілому. Як один із засобів досягнення цієї мети
є формування здорового способу життя.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. Перспективи подальших розвідок у даному напрямку ми вбачаємо
у розширенні проблематики дослідження через аналіз процесу формування культури безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі
ВНЗ.
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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ ТА
СТІЙКИХ МОДЕЛЕЙ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В
СИСТЕМІ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Карленко Н.В., Терещенко Н.Д.
Обласний комунальний заклад освіти «Криворізька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат №8 І-ІІ ступенів»

Педагогічним та медичним колективами ОКЗО «Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №8 І-ІІ ступенів» реалізуються
програми дослідно-експериментальних робіт за темами: всеукраїнського
рівня впровадження «Здоров’язбережувальний освітній простір як фактор розвитку соціально активної особистості» та обласного рівня «Формування ціннісних орієнтацій особистості та стійких моделей здоров’язбережувальної поведінки в системі випереджаючої освіти для сталого розвитку».
Нагальна
потреба
сьогодення
—
створення
саме
здоров’язбережувального освітнього простору шляхом впровадження інноваційних технологій навчально-виховної та оздоровчої діяльності, які б
забезпечували розвиток здорової особистості та необхідні умови для
гармонійного фізичного, психічного, духовного, соціального становлення
дитини, виховання свідомого ставлення до власного здоров’я як найвищої цінності.
Основними пріоритетами здоров’язбереження освітнього середовища
згідно
захищеної
закладом
Концепції
та
Моделі
здоров’язбережуального освітнього простору для розвитку соціально активної особистості визначені: надання й поглиблення знань щодо дбайливого ставлення учасників освітнього процесу до власного здоров’я та здоров’я людей, які їх оточують; формування власної світоглядної позиції з
питань культури здоров’я та позитивної мотивації на здоровий спосіб
життя, розвиток життєвих і оздоровчих навичок, виховання безпечної
поведінки дітей та молоді; постійне впровадження в системі шкільної
освіти здоров’язбережувальних технологій; формування здорового середовища та сприятливих умов, творчих відносин між керівництвом, педагогами, батьками й вихованцями; забезпечення дотримання санітарногігієнічних умов навчально-виховного процесу; реабілітаційна функція
(вітамінізація, фітотерапія, лікувальна фізкультура, оздоровчі процедури,
профілактика різних захворювань); комплексний психолого-педагогічний
супровід дитини в навчально-виховному процесі; діагностика розвитку
учнів, психологічного фону навчання.
Для реалізації завдань дослідно-експериментальних робіт були розроблені загальношкільні стратегічні проекти за напрямами: «Професійне
зростання педагога», «Обдарована дитина», «Професійне самовизначення», «Життєтворення особистості», «Шкільні традиції», «Соціум», «За294

хист дитини» та «Здоров’я». Для ефективної реалізації завдань цих проектів були сформовані їх основні модулі, очікувані результати та критерії
оцінювання.
Центром процесу формування здоров’язбережувального середовища у загальноосвітньому навчальному закладі є діяльність всіх його
суб’єктів. Аналіз участі кожного з них у значущих для формування здоров’язбережувального середовища показниках дає підстави стверджувати, що ключова роль у їх забезпеченні належить саме педагогам. Отже,
саме від їх готовності та ефективності впровадження структурних компонентів здоров’язбереження залежить рівень сформованості всього здоров’язбережувального середовища закладу.
Протягом ІІІ формувального етапу дослідно-експериментальної
роботи зі створення здоров’язбережувального освітнього простору та І
етапу дослідно-експериментальної роботи за програмою випереджаючої
освіти для сталого розвитку питання валеологізації навчально-виховного
простору, методик впровадження освітніх та оздоровчих інновацій у навчально-виховний процес закладу опрацьовувалися на заняттях теоретичного семінару для педагогів за новітньою формою проведення «воркшоп». Запровадження нової форми занять сприяло значному підвищенню
рівня професійних компетентностей педагогів закладу.
Дворічні аналітичні відстеження у педагогів таких параметрів, як
особистісно-формувальні, творчо-пізнавальні вміння і навички тощо,
засвідчили позитивний вплив такого типу організаційно-освітньої діяльності з науково-методичного супроводу освітнього процесу закладу.
Продовжують свою роботу творчі групи педагогів: «Вершини майстерності», «Становлення професіонала», «Сходинки до творчості». Кожна з них досліджує проблему за темами дослідження, визначає шляхи
вирішенні питань, готують рекомендації, проводять відповідну діагностичну, просвітницьку, корекційну, консультаційну роботу з учасниками
навчально-виховного процесу.
Протягом 2015-2016 рр.педагоги закладу пройшли навчання педагогів-тренерів з методики викладання тренінгових курсів для молоді:
«Захисти себе від ВІЛ» за програмою «Формування здорового способу
життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», «Дорослішай на здоров’я», «Я-моє
здоров’я-моє життя», в рамках Програми профілактики ВІЛ/СНІДу GIZ в
Україні за напрямком: освітній компонент — «Fair Play — Чесна гра» та
«Маршрут безпеки». Впроваджуються програми курсів «Культура життєвого самовизначення», «Профілактика ВІЛ/СНІД на робочому місці в
загальноосвітніх навчальних закладах», «Школа проти СНІДу», «Вчимося
жити разом», «Кроки до порозуміння» та «Уроки для сталого розвитку».
Загальна кількість педагогів, які впроваджують виховні профілактичні та
превентивні програми — 31, що становить 52% від загальної кількості
педагогічного колективу закладу.
Великого значення для розвитку творчих здібностей учнів набула
клубна робота. На сьогодні створено мережу клубної роботи за напрямами: екологічний, національно-патріотичний, духовність і здоров’я, креативний (художньо-естетичний), екологічний та сімейні цінності.
У закладі функціонують загальношкільні гуртки: вокальнохоровий «Веселка», «Флористика», спортивний «Міцний горішок» (заняття на сучасних спортивних тренажерах), фізкультурно-оздоровчий
«Козачата». Танцювальний гурток «Веселий каблучок» протягом 5 років
отримує призові місця юних талантів обласного конкурсу «Повір у себе».
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Гуртки, клуби та секції надають навчально-виховному процесу самобутності, неординарності, багатогранності, впливають на психоемоційну сферу вихованців. Кожен учень має можливість відвідувати заняття,
які найбільше його цікавлять. Забезпечується зайнятість учнів закладу: у
гуртковій роботі — 31% вихованців і в клубній роботі — 100% вихованців
закладу.
Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №8 набула
авторитету не тільки як інноваційний заклад, що надає якісні освітні
послуги на рівні державних стандартів, а і як центр із запровадження
інноваційних здоров’язбережувальних та освітніх технологій.
Досвід інноваційної діяльності закладу презентується під час щорічної участі колективу у Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади» та нагородження протягом звітного періоду: 2015р. — золота медаль
тематичної номінації «Сучасний навчальний заклад як соціокультурний
осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та студентської
молоді»; 2016р. — бронзовою медаллю тематичної номінації «Інноваційні
форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у
закладах освіти».
Головні положення та результати експериментальної роботи знаходять відображення у доповідях під час щорічної участі у конференціях,
семінарах, виставках-презентаціях обласного, всеукраїнського та міжнародного значення.
28-29 квітня 2016 року на базі закладу проведена VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я», яка присвячена висвітленню теоретичних й практичних результатів досліджень з
проблем збереження та зміцнення здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді.
За підсумками роботи конференції та реалізації завдань ІІІ етапу
дослідно-експериментальної роботи підготовлена та презентована збірка
«Шкільна філософія здоров’язбереження», яка висвітлює науковометодичні напрацювання закладу зі створення здоров’язбережувального
освітнього простору для розвитку соціально активної особистості.
Загальний результат дослідно-експериментальної роботи розглядаємо як нову стратегію планування розвитку освітнього процесу, адже
стратегічний підхід до сталого розвитку та пріоритетних питань здоров’язбереження спонукає мислити по-новому. При цьому варто зазначити, що сучасний навчальний заклад, в якому ведеться дослідноекспериментальна діяльність, вирізняється грамотною, системною та
послідовною науково-методичною роботою з педагогами, що дає змогу
спрогнозувати позитивний результат усього навчально-виховного процесу та є основою розвитку професійної компетентності та педагогічної
творчості учителів і вихователів.
За результатами звітів закладу з ефективності діяльності педагогічного колективу з реалізації програм дослідно-експериментальних робіт
можливо зробити висновки, що саме інноваційна діяльність та впровадження освітніх інноваційних технологій допомагає педагогам: краще
розуміти завдання сучасної школи та розробляти оптимальні шляхи реалізації освітніх потреб; сприяє створенню таких умов освітнього середовища, які мотивують учнів до застосування отриманих знань у різноманітних видах життєдіяльності, виходячи з їх потреб; на основі розвитку
життєвих навичок, пріоритету здорового способу життя та випереджаючій освіті забезпечується розвиток здорової, соціально активної особис296

тості, спроможної самостійно, активно і творчо розв’язувати поставлені
перед нею практичні завдання.
(Стаття написана за матеріалами звіту щодо підсумків дослідноекспериментальної діяльності закладу у 2015-2016н.р. (I Діагностичноконцептуальний етап).

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Колінько Л.М., Деміденкова Г.Г.
Медичний коледж, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Останніми роками достатньо гостро постає проблема здоров’я населення України. Здоров’я і формування культури здоров’я — якісна
передумова майбутньої самореалізації молодих людей, їх активного довголіття, здатності до створення сім’ї, до складної навчальної і професійної
праці, суспільно-політичної і творчої активності.
Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає цю проблему не
як суто медичну, а як комплексну. Здоров'я визначається як філософська, соціальна, економічна, біологічна, медична категорії, явище системного характеру, динамічне, що постійно взаємодіє з навколишнім середовищем.
Молоді люди, зокрема студентська молодь, досить активно ставлять здоров’я на перші місця в ієрархії життєвих цінностей, але при цьому не докладають достатніх зусиль для збереження і зміцнення здоров’я.
Тому велика увага приділяється саме педагогічним заходам щодо збереження здорового способу життя молоді та усвідомлення нею цінностей
здоров'я.
Аналізувавши наукову літературу про поняття здоров’я можна виокремити два опорних поняття: «культура» і «здоров’я», а також супутні
поняття «здоровий спосіб життя» і «валеологія». Визнаною є думка про
те, що потреба в здоров’ї повинна перетворитися у культурну потребу та
стати нормою життя людини. Поняття «культура» — об'єднує в собі науку
і освіту, мораль і мистецтво, світогляд та спосіб життя. «Здоров’я — це
стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не
тільки відсутність захворювання» (ВООЗ, 1948 р)
Безпосередньо, на збереження культури здоров’я студентів впливають такі чинники, які умовно можна розділити на 2 групи. Перша група
— об’єктивні чинники, що пов’язані з навчальним процесом (тривалість
навчального дня, навчальне навантаження, перерви між заняттями, стан
аудиторій). Друга група — суб’єктивні чинники: особистісні характеристики (режим харчування, рухова активність, організація дозвілля, шкідливі звички тощо). І саме, друга група чинників, в реальних умовах навчання та побуту, має значний вплив на здоров’я.
Для збереження здоров’я студентів, в умовах навчального процесу, необхідно відрізнити студентів першого курсу від старших курсів.
Першокурсники перші місяці навчання адаптуються до умов навчального
закладу, відповідно для них це значною мірою стресова ситуація, яка
відіграє одну із головних ролей збереження здоров’я. В данному випадку, викладач повинен відіграти основну роль у навчальному процесі:
проводити заняття спокійно, інтонаційно, виокремлювати в темах основ297

ну думку викладеного матеріалу, щоб студент мав можливість виділити
основну мету теми і відповідно зменшив час для пошуку матеріалу. Це
допоможе студенту бути спокійним, врівновадженим, мати більше часу на
організацію дозвілля, рухову активність.
У всих навчальних закладах студенти старших курсів є прикладом,
взірцем для новачків. Організація свого дозвілля, якість харчування,
наявність чи відсутність шкідливих звичок, рухової активності, значною
мірою, є наслідуванням і продовженням для першого курсу.
Починаючи з першого курсу викладачі проводять наполегливу
пропаганду здорового способу життя. З метою збереження здоров'я серед студентів використовуються різні форми роз'яснювальної роботи:
бесіди та лекції на виховних годинах, диспути із запрошенням кваліфікованих спеціалістів тощо. Безперечно, використання різних форм оздоровчих заходів безпосередньо залежать від бажань та вмінь самих студентів, від їх фізичних, розумових, емоційних здібностей тощо. Для кращого
розуміння та підтримання збереження здоров'я кожен викладач на своїх
заняттях повинен підтримувати мотиваційну суть здоров'я студента.
У зв'язку з цим необхідно:
 надавати реальну допомогу кожному студентові в розвитку позитивних якостей, необхідних для повноцінного життя,
 привернути увагу студентської молоді до власного здоров'я,
 постійно пропагувати принципи здорового способу життя,
 продовжувати розвивати уміння і навички здорового способу
життя,
 залучати широку громадськість до утвердження принципів здорового способу життя.
Як висновок, можна процитувати вислови вченого І. П. Павлова:
«Здоров'я — це безцінний дар природи, воно дається, на жаль, не навіки, його треба берегти. Але здоров'я людини багато в чому залежить від
неї самої, від її способу життя, умов праці, харчування, її звичок»
Література
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ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ
Мазур В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Стрімке погіршення стану здоров’я підростаючого покоління в
останні роки стає загрозою для прогресивного розвитку країни. Сучасна
школа шукає шляхи організації освітнього процесу, що має на меті збереження та зміцнення здоров’я кожної дитини. І хоча освітня функція
школи, як і раніше, залишається провідним аспектом її діяльності, реалії
сьогодення все більше підводять дослідників до необхідності враховувати
вплив освітнього середовища на формування, збереження та зміцнення
здоров’я шкільної молоді.
Проблемі створення навчально-виховного середовища, що сприяє
збереженню та зміцненню здоров’я дітей, присвячені наукові праці
М. Башмакова, Я. Берегового, Г. Спіченка, А. Цимбалару, В. Шипка,
В. Ковалько, М. Малашенка.
Для створення ефективного здоров’язбережувального середовища
в умовах сільської малокомплектної школи ми модифікували методику
Н. Смірнова «Послідовність формування здоров’язбережувального середовища школи [2, с. 125]», яку теоретично обґрунтовано в курсовій
роботі та маємо на меті експериментально перевірити у ході практичної
частини магістерського кваліфікаційного дослідження. Ця методика складається з певних окремих так званих «кроків».
Перший крок полягає у створенні невеликої (5 — 10 осіб) ініціативної групи з тих, хто готовий до здійснення проектної діяльності з метою
створення здоров’язбережувального середовища школи. Другий крок
складається з підготовки та прийняття обґрунтованого рішення щодо
визначення проблеми здоров’я учнів та вчителів як пріоритетної та врахування ресурсних можливостей школи (кадрові, фінансові, організаційні); розробки та прийняття проекту «Здоров’я школярів»; пошуку допоміжних ресурсів тощо. Третій крок забезпечує підвищення кваліфікації в
сфері здоров’язбережувальної педагогіки; навчання одного або декількох педагогів.
Усі зазначені форми роботи та умови забезпечують створення
школи зі здоров’язбережувальним освітнім середовищем — освітнього
закладу, де забезпечується рівновага між адаптивними можливостями
організму дитини і середовищем, що постійно змінюється.
Це педагогічна система, в якій діють методики забезпечення психолого-медико-соціального супроводу учнів на кожному віковому етапі,
постійна діагностика стану здоров’я і заходи щодо формування здорового
способу
життя
школяра,
методики
включення
учнів
у
здоров’язбережувальну діяльність, способи формування особистих концепцій здоров’я, вироблення умінь, що відносяться до саморегуляції емоційних станів, самоконтролю в стресових ситуаціях [1, с. 56].
Отже, аналіз наукової та педагогічної літератури щодо стану досліджуваної проблеми, вивчення управлінсько-педагогічного досвіду у
Бугаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів Глобинської районної ради Полтавської
області під час виробничої фахової (управлінсько-педагогічної та експериментальної)
сприяв
систематизації
розуміння
поняття
здоров’язбережувального освітнього середовища, дав можливість узагальнити його функціонально-структурні компоненти, які забезпечать ефектив299

не управління формуванням в учнів здоров’язбережувальних компетентностей та життєствердного здоров’язбережувального образу світу, завдяки чому дитина зможе зберегти як власне здоров’я, так і здоров’я людей,
які його оточують.
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СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В
ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ ЯК АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Мешко Г.М., Парій І.В.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка

Однією з важливих проблем сучасної системи освіти є підвищення
ефективності роботи загальноосвітніх навчальних закладів. Успіх діяльності освітньої установи значною мірою залежить від психологічного
клімату в ній. Сприятливий психологічний клімат у педагогічному колективі забезпечує високу працездатність, належний стан професійного
здоров’я і психологічного самопочуття його членів, взаємну підтримку в
досягненні цілей, згуртованість колективу. А це, відповідно, сприяє забезпеченню високої ефективності діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Тому створення сприятливого психологічного клімату в
педагогічному колективі є важливим завданням керівника для досягнення успішності функціонування навчального закладу.
Психологічний клімат є об’єктом дослідження багатьох науковців.
Вивченню цього психологічного феномена в трудових ,колективах присвячені дисертації Ф.Джафарова, , Т.Загрузіної, О.Засурцевої, Л.Зоріна,
Б.Махмудова, Г.Скомаровського, та ін. Результати дослідження проблеми
психологічного клімату в педагогічному колективі представлені в працях
Н.Анікєєвої, Н.Коломінського, Л.Карамушки, О.Проскури, Р.Шакурова.
Окремі аспекти цього соціально-психологічного феномена вивчали
М.Балашов, П.Бісіркін, Є.Єрмолаєв, Г.Карпов, О.Мешко, І.Сингаївська,
Ю.Сировецький, Л.Шубіна та ін. Проблема психологічного клімату в загальноосвітньому навчальному закладі вивчена недостатньо, зокрема недостатньо досліджено психологічний клімат як вагомий важель управління педагогічним колективом, його цілеспрямоване формування та педагогічне управління.
Мета дослідження полягає у визначенні сутності психологічного
клімату, чинників, які на нього впливають, і шляхів його створення в
контексті діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу
відрізняється від інших колективів цілями й умовами діяльності, структу300

рою та професійними якостями його членів. Саме ці відмінності впливають на формування психологічного клімату в педагогічному колективі.
У науковій літературі психологічний клімат педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу розглядається як складна
інтегрована характеристика колективу, яка емпірично виявляється в
домінувальному, відносно стійкому груповому настрої, що є результатом
відображення педагогічними працівниками міжособистісних і ділових
взаємин у колективі, які опосередковані цілями та змістом спільної професійно-педагогічної діяльності в специфічних умовах закладу.
Структуру психологічного клімату-педагогічного колективу вчені
[1; 2; 4] представляють у взаємозв’язку та взаємозумовленості емоційного (міра задоволеності працівником членством у колективі та станом
взаємин у ньому, прийняття переважаючого стилю керівництва й професійного спілкування, характер переживання результатів спільної педагогічної діяльності), когнітивного (міра усвідомленості цілей і завдань спільної педагогічної діяльності, узгодженості власної педагогічної концепції
з педагогічними поглядами колег, соціально-перцептивної поінформованості про педагогічний колектив у цілому та окремих своїх колег) і поведінкового (спосіб професійної самореалізації в педагогічному колективі,
рівень активності членів у його соціальному й професійному житті) компонентів.
Основними чинниками, які впливають на стан психологічного клімату в педагогічному колективі, є зміст праці та ступінь задоволення
педагогів роботою; умови праці; ступінь задоволення характером міжособистісних взаємин з колегами; стиль керівництва, особистість керівника, а також те, чи задоволений він працівниками.
Інтегрованим показником стану психологічного клімату в педагогічному колективі є ставлення його членів до себе й колективу загальноосвітнього навчального закладу, до педагогічної діяльності та системи
виховання, до відносин керівництва й підпорядкування, до керівників
освітньої установи та колег, до виконання професійно-посадових
обов’язків [3; 5].
Отже, психологічний клімат колективу може і повинен бути результатом цілеспрямованої роботи керівника і всього педагогічного колективу. На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури, результатів
проведеного дослідження визначено шляхи формування сприятливого
психологічного клімату в педагогічному колективі загальноосвітнього
навчального закладу:
– систематичне вивчення (діагностика) стану психологічного клімату в педагогічному колективі із залученням шкільної психологічної
служби;
– розширення ділових і міжособистісних взаємин між членами педагогічного колективу,
– регулювання взаємин у колективі, усунення суперечностей між
діловими та особистими стосунками в системі міжособистісних взаємин;
– проведення цілеспрямованої організаційно-методичної роботи з
педагогами.
– удосконалення добору кадрів, комплектування педагогічного
колективу, з урахуванням психологічної сумісності його членів ;
– постановка перед педагогічним колективом цікавої,корисної для
суспільства та значимої для членів колективу мети, досягнення якої потребує напруженої творчої праці;
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– формування традицій колективу;
– удосконалення умов праці членів колективу. створення умов для
підвищення рівня комфортності педагогів та збереження позитивних
взаємин між керівником та педагогами;
– удосконалення стилю керівництва з урахуванням особливостей
колективу;
– удосконалення організаційних форм управління;
– проведення спеціальних тренінгів для підвищення згуртованості
колективу та формування навичок роботи у команді, тренінгів особистісно-професійного зростання;
– розвиток комунікативної культури та навичок спілкування членів
педагогічного колективу;
– підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності керівника до реалізації управлінської функції щодо формування соціальнопсихологічного клімату.
Отже, формування сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі є одним із головних завдань керівника загальноосвітнього навчального закладу. Це пояснюється впливом цього феномена як
на якість професійного життя і професійної діяльності педагогів, стан
професійного здоров’я педагогів, так і ефективність навчально-виховного
процесу. Стан психологічного клімату в педагогічному колективі може
розглядатися як один з індикаторів ефективності діяльності керівника
загальноосвітнього навчального закладу.
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РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Новак О.В., Андрейко С.С.
Медичний коледж Вищий державний навчальний заклад України «Українська
медична стоматологічна академія»

Здоров’я людини належить до провідних проблем суспільства. Успішний розвиток суспільства можливий тільки при наявності здорових
людей в ньому, особливо молодого покоління, що є показником фізичного і морального стану суспільства[4].
Здоров’я — це природній стан організму, обумовлений нормальним
функціонуванням всіх його органів і систем. Здоров’я людини забезпечує
її повноцінне життя , яке складається з гарного самопочуття, енергійнос302

ті, бадьорості, високої працездатності, упевненості у собі, наполегливості
у досягненні своєї мети [1].
Залежить здоров’я людини від багатьох факторів і генетичних особливостей, від умов, способу та стилю життя, від навколишнього середовища.
Запорукою фізичного і морального здоров’я — є здоровий спосіб
життя [1].
Якою б досконалою не була медицина, вона не в змозі позбавити
нас від всіх хвороб. Кожен — сам творець свого здоров’я, за яке необхідно боротися з раннього дитинства і протягом всього життя. Для цього
необхідно вести активний здоровий спосіб життя, який складається з
таких основних компонентів: правильний режим праці і відпочинку, заняття фізкультурою і спортом, загартування, особиста гігієна, раціональне харчування, відсутність шкідливих звичок [2]. Важливо розвивати ці
принципи життя серед молоді. Велику групу молодого покоління складають студенти. Студенти являють собою індивідуальну соціальну групу,
для якої характерні певні умови життя, праці, побуту, соціальної поведінки і психології [5]. Разом з тим студентська молодь відноситься до групи
ризику, що пов’язано з високим розумовим навантаженням, підвищеною
емоційністю, певними умовами проживання, негативною дією соціальних
факторів. Все це призводить до погіршення адекватності студентів, наслідком чого є виникнення медичних і соціально — психологічних проблем
[2]. Тому робота по формуванню здорового способу життя студентської
молоді є дуже важливою, необхідною, багатогранною, є запорукою здоровя молодого покоління. Велика роль в досягненні успіхів в цьому питанні належить викладацькому складу навчальних закладів.
Сам викладач повинен бути взірцем здорового способу життя, що
відображається в його культурі спілкування зі студентами й колегами, в
його зовнішньому вигляді, його звичках, відношенню до життя, його
професіоналізмі. Викладачі навчальних закладів повинні постійно приділяти увагу питанням ведення здорового способу життя при спілкуванні зі
студентами під час лекцій, практичних занять, зустрічей куратора зі
студентами, під час відвідування гуртожитків, бесід, проведення конференцій, виробничої практики. Особливо це важливо при підготовці медичних та педагогічних працівників, які в майбутньому будуть виконувати
роль носіїв інформації і пропаганди здорового способу життя в суспільстві.
Викладачі вищої школи, які є активними учасниками збереження
та зміцнення здоров’я на державному, суспільному і особистому рівні,
повинні в процесі своєї професійної діяльності формувати готовність
студентів до таких напрямків діяльності як здоров’язберігаюча та здоров’ятворча діяльність. Використовуючи різні форми організаційно —
виховної, волонтерської роботи, нових технологій щодо збереження власного здоров’я і навколишнього середовища, відповідні соціальні умови,
за яких студенти зможуть взяти на себе відповідальність за дії, вчинки,
справу щодо ведення і вдосконалення здорового способу життя [3].
Необхідність формування здорового способу життя студентів, збереження і зміцнення їхнього здоров’я визначається об’єктивно існуючою
проблемою суспільства в підготовці фізично здорових, енергійних, висококультурних, конкурентно — здатних фахівців, готових до високоінтелектуальної професійної діяльності.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНОГО СЕРЕДОВИЩА В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ.
Пищита В.Ю., Новописьменний С. А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Основна мета сучасної школи полягає у формуванні здорової особистості. Здорової, як фізично, так і духовно. Тому кожна школа сьогодні
шукає свій шлях змін у просторі покращення якості освіти та виховання.
Колись метою школи було навчити якомога більше людей читати
та писати. Зараз це рівень початкової школи. А загальні цілі — зовсім
інші. У школі викладається безліч предметів, але інформаційний простір
сьогодні майже безмежний (телебачення, радіо, Інтернет), тому вчитель
перестає бути єдиним джерелом знань. А метою сучасної школи є підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної
мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої
педагогіки.
Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, при постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичним працівником та
шкільним психологом, повинен планувати й організовувати свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх
суб’єктів педагогічного процесу [2].
Чому ми звертаємось сьогодні до теми здоров‘язбереження у школі?
Тому що здоров’я дітей — одне з основних джерел щастя, радості і
повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України
головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і
зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.
Турботу викликає різке
погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання
смертності, особливо дитячої, а також відсутність мотивації до збереження та зміцнення здоров‘я.
З кожним роком по Україні спостерігається погіршення стану здоров’я дітей: хворобливість, відхилення в роботі внутрішніх органів, 90%
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випускників — нездорові, мають ті чи інші відхилення в стані здоров’я.
Сучасний стан здоров’я та суспільної свідомості населення України
свідчить, що існує реальна загроза вимирання нації. При цьому найбільше страждають незахищені верстви населення, які нині позбавлені можливості життєвого самовизначення та самореалізації, що призводить до їх
соціальної дезадаптації.
У Законі України «Про загальну середню освіту» в ст. 5 зазначено,
що завданнями загальної середньої освіти є: виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу
життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів
(вихованців).
Національна доктрина розвитку середньої освіти України в XXI
столітті передбачає вирішення таких проблем: виховання морально та
фізично здорової людини; формування в учнів наукового світогляду,
уявлення і розуміння наукової картини світу живої природи на основі
усвідомлення понять і закономірностей взаємозв'язку безпечної поведінки людини, здорового способу життя, цінування свого життя та інших.
Пріоритетним завдання системи освіти: виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточення як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності.
Здоров’я дитини, її соціально — психологічна адаптація, нормальне зростання і розвиток багато в чому визначаються середовищем, у
якому вона живе. Для дитини 6 — 17 років таким середовищем є школа.
Оскільки тут дитина проводить 70% часу [4].
Існують різні визначення здоров’я та підходи до його збереження
та зміцнення в педагогіці. Згідно визначенню Всесвітньої організації охорони здоров’я: “Здоров’я — це стан повного фізичного, психічного та
соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб або фізичних
вад”.
“Мати гарне здоров’я — це мати почуття найвищого блаженства,
що дозволяє людині говорити із задоволенням: “Я почуваю Себе чудово!
Я живу чудово!” — писав творець однієї з популярних сьогодні систем
оздоровлення Бречч. Відомо, що основна мета життя — щастя. Але до
нього веде одна дорога: міцне здоров’я. Здорова людина любить життя.
Здорова людина рідко буває нещасливою.
Важко уявити собі у числі активних і повноцінних учасників навчально-виховного процесу дитину або вчителя, у яких постійно болить
голова, що знаходяться у постійній нервовій напрузі, всього бояться...
Здоров’я — єдність соматичного, психічного, духовного, соціального, інтелектуального та творчого аспектів здоров‘я, а не лише відсутність
хвороб або фізичних вад.
Фізичне здоров’я складає організм людини як біологічну систему:
органи і системи життєзабезпечення, їхні функції та здоровий стан, фізична діяльність і біохімічні процеси, гігієна тіла, рухова активність, здорове харчування, генетичне і репродуктивне здоров’я, профілактика хвороб, фізичний розвиток.
Психічне здоров’я утворюють позитивні емоції і почуття, воля, самосвідомість, самовиховання, мотивація поведінки, стреси, психотравми,
резерви психологічних можливостей людини, запобігання шкідливих
звичок, формування гігієнічних навичок і позитивних звичок.
Духовне здоров’я — це здоров’я в системі загальнолюдських цін305

ностей, ідеал здорової людини, традиції культури українського народу,
розвиток позитивних духовних рис, духовні цінності й засоби розвитку
духовності.
Соціальне здоров’я — соціальні потреби та інтереси, етика родинних зв’язків, наслідки антисоціального ставлення до довкілля, соціальне
забезпечення життєво важливих потреб, соціальна адаптація, здоров’я
нації, формування потреби вести здоровий спосіб життя.
Інтелектуальне здоров'я — це можливість відкрити наші уми для
нових ідей та досвіду, які можуть допомогти в поліпшенні особистої, групової та суспільної взаємодії [1].
Інтелектуальне здоров'я це:
 стимулювання розумового розвитку;
 участь в інтелектуальних і культурних заходах;
 пошук нових ідей та розвиток інтелекту.
На шляху до інтелектуального здоров'я необхідно витрачати більше часу на навчання, наприклад читання книг, журналів і газет, для того
щоб бути в курсі поточних питань та ідей.
Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх
технологій пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних,
фізкультурно-оздоровчих,
лікувально-оздоровчих),
соціальноадаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій
забезпечення безпеки життєдіяльності.
Здоров'язберігаючі технології дозволяють:
- сформувати соціальну зрілість випускника;
- забезпечити можливість учням реалізувати свій потенціал;
- зберегти і підтримати фізіологічне здоров'я учнів.
Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає
можливість виокремити такі види:
- Захисно-профілактичні: спрямовані на захист дітей від несприятливих для здоров'я
впливів (санітарно — гігієнічні вимоги, чистота, щеплення, ін.);
- Компенсаторно-нейтралізуючі: використовуються для нейтралізації будь-якого негативного впливу (фізкультхвилинки, вітамінізація
харчового раціону та ін.);
- стимулюючі технології: дозволяють активізувати власні ресурси
дитячого організму (загартовування, фізичні навантаження);
- інформаційно-навчальні: покликані забезпечити рівень грамотності в питаннях здоров'я.
Педагогічними технологіями здоров‘язбереження є:
- організаційно-педагогічні: визначають структуру навчального
процесу, що сприяє запобіганню перевтоми, гіподинамії та інших дезаптаційнних станів.
- психолого-педагогічні технології: пов'язані з роботою вчителя на
уроці і впливом на дітей протягом уроку.
- навчально-виховні технології: включають програми, спрямовані
на навчання грамотної турботі учнів про своє здоров'я, мотивацію їх до
здорового способу життя, на попередження шкідливих звичок, освіту
батьків та ін. [3].
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ДУХОВНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНЬОГО
ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Роганова М.В.
Комунальний заклад «Харківсська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

Сучасна освіта акцентована на те, щоб допомогти людині усвідомити та збагатити своє «Я», активізувати особистісне самотворення,
знайти місце та визначити соціальну роль у навколишньому світі. Нині всі
зусилля педагогіки, як науки, спрямовані на виховання високоморальної,
духовно збагаченої, гармонійно розвиненої особистості, яка спроможна
саморозвиватися. Тому різні форми, методи, технології освіти не є самоціллю, а розглядаються в контексті провідних завдань освіти — виховання Людини Культури, забезпечення найкращих умов для її всебічного
розвитку [4].
Культура — складне, багатоаспектне, загальнометодологічне поняття, наукова характеристика якого і сьогодні не задовольняє всіх фахівців. Багатоплановість тлумачення даного феномена детермінується не
тільки теоретико-пізнавальними, методологічними причинами, але і філософськими, соціально-політичними, релігійними, морально-етичними
поглядами вчених. Тому являється природним існування різноманітних
підходів до її дослідження і їх віддзеркалення в науково-теоретичних
переконаннях сучасних авторів. Здоров'я людини можна охарактеризувати як динамічний стан організму, яке визначається повним фізичним,
психічним, інтелектуальним, духовним і соціальним благополуччям і
позитивно впливає на образ його життя в цілому [1]. Саме тому, все
гостріше відчувається потреба в створенні системи формування культури
здоров’я з орієнтацією на нове розуміння взаємозв'язку Людини і Природи, сенсу життя, долі людства, а також того, що людина впливає на оточення і сам знаходиться під впливом інших людей. Крім цього, людині
необхідно виробити ставлення до власного здоров'я як до найбільшої
цінності та духовної потреби, тобто сформувати культуру здоров’я, як
однієї з найважливіших характеристик людини.
Культура здоров'я — це не тільки сума знань, обсяг відповідних
умінь і навичок, але й здоровий спосіб життя гуманістичної орієнтації.
Рівень культури здоров'я визначається знанням резервних можливостей
організму (фізичних, психічних, духовних) і вмінням правильно використовувати їх.
Для студентів педагогічних навчальних закладів значимість культури здоров’я, здорового способу життя, спортивного стилю життя, гармонійного розвитку фізичних якостей значно зростає у зв’язку із особливостями навчальної діяльності та специфікою майбутньої професії педагога — вихователя дошкільної освіти/
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Висвітленням проблем присвячених охороні здоров’я в ДНЗ займались В. Алямовська, Г. Гиль, О. Дьяченко, Б. Егоров, Ю. Змановський, В.
Кудрявцев, Л. Парамонова, В. Рунова та ін.
Філософські, культурологічні, психологічні аспекти формування
культури здоров’я розробляються у дослідженнях В. Бітенського, В. Братуся, М. Бурно, М. Буянова, В. Климової, В. Леві, Н. Максимової, Т. Немчина, В. Скуміна, Є. Спірного, І.Фролова та ін. Обгрунтування моделі
формування культури здоров’я майбутнього вихователя ДНЗ проводилося з урахуванням основ педагогіки професійної освіти які розроблялися у
дослідженнях Е. Білозерцева, А. Гонєєва, І. Ільїної, А. Пашкова, Г. Подчалімової, В. Сластьоніна, Т. Шамової, A. Деркача, Г. Клімової, М. Кузьміна, Е. Степанова, Г. Сухобської та ін.
Смислове визначення поняття «духовність» останнім часом стало
значно ширше: обумовлюється його філософський статус, доводиться
значимість духовності і моральності як умови самозбереження і саморозвитку особистості, суспільства, цивілізації.
Духовність можна вважати комплексом таких істотних якостей
особистості, які відображають її мораль, естетичний і природозберігаючий смисл, спрямований на утвердження принципів гуманізму, а також
подолання елементів бездуховності в світогляді та культурі. Базовими
поняттями, які відповідають цим якостям, є: Віра, Надія, Любов, Мудрість, Краса, Гармонія, Милосердя тощо, тобто все те, що відрізняє людину як частину природи і властиво тільки їй. Таким чином, духовна сфера
особистості, тобто індивідуальна система духовних якостей, понять і
цінностей, являє собою синтез інтелектуальної і моральної сфери.
Критерії для оцінки духовного здоров'я особистості, окремих соціальних груп і населення країни в цілому ще повністю не визначені і тільки починають формуватися з урахуванням економічних, репродуктивних,
виховних, медичних та психологічних критеріїв. Як показники духовного
здоров'я можна використовувати наявність мети і сенсу життя, надій
людини, її бажання жити, її переконань, рис характеру, здатності до
творчості [2]. Духовне здоров'я відбивається також в морально-духовних
якостях людини, основними з яких є: усвідомлення свободи вибору;
переживання почуття любові; усвідомлення впевненості і визначеність у
сьогоденні і майбутньому; усвідомлення відмінності між добром і злом;
здатність до самооцінки; усвідомлення якості власної волі; віра; почуття
гідності; почуття сорому; здатність до прогнозування подій і оцінок; здатність пам'ятати події і пов'язані з ними переживання, розуміння краси і
прагнення до неї; здатність до творчості (музично-поетичної, наукової,
педагогічної, організаторської); почуття гумору; здатність радіти, відчувати себе щасливою, здоровою людиною. Саме від цього значною мірою
залежить, яку увагу людина приділяє своєму здоров'ю. Саме цінність
здоров'я є головним проявом духовності, визначає спосіб і сенс життя
людини. Важливою в структурі духовного здоров’я є індивідуальна гармонійність людини щодо світосприйняття, розуміння свого місця в навколишньому середовищі, характеру взаємин з іншими людьми. Саме гармонія являє собою найкраще поєднання і співвідношення якісних і кількісних якостей особистості.
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. На шляху духовного зростання
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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, а
особливо нпшого майбутнього — дітей.
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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ХАРКІВЩИНИ ДО
НАДАННЯ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ
Сіліна Г.О., Волкова І.В.
Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної
освіти»

Конституцією України затверджено, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною
цінністю. Відповідно до посадових обов’язків, педагогічні працівники
несуть відповідальність за життя і здоров’я учнів під час навчальновиховного процесу, та мають вжити заходів щодо надання долікарської
допомоги у разі потреби. Таким чином, вкрай актуальними для педагогічних працівників є вміння правильно поводити себе в ситуаціях,
пов’язаних із загрозою для життя, надавати першу долікарську допомогу
в разі травмування, нещасного випадку.
З метою відпрацювання у вчителів алгоритму дій та прийомів надання першої долікарської допомоги у випадках, які можуть трапитися
під час навчально-виховного процесу, співробітниками кафедри виховання й розвитку особистості КВНЗ «Харківська академія неперервної
освіти» розроблено та впроваджується тематичний спецкурс-практикум
«Долікарська допомога в умовах загальноосвітнього навчального закладу».
Завданнями спецкурсу визначено: знайомство слухачів із сучасними нормативними документами з питань безпеки життєдіяльності під
час навчально-виховного процесу; актуалізація знань про особливості
проведення профілактичної роботи, поводження педагогічних працівни-
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ків у нестандартних ситуаціях, пов’язаних із безпекою життєдіяльності,
травмуванням учасників навчально-виховного процесу тощо; формування навичок надання першої долікарської допомоги в умовах загальноосвітнього навчального закладу; відпрацювання алгоритму дій у випадках
надзвичайних ситуацій, дитячого травматизму.
Тематика навчальних модулів розроблена таким чином, щоб забезпечити оптимальне опанування необхідної для педагогічних працівників теоретичної інформації та відпрацювання практичних навичок щодо
дій у надзвичайних ситуаціях та у випадках травмування (див. табл. 1).
Таблиця 1
Структура спецкурсу «Долікарська допомога в умовах
загальноосвітнього навчального закладу»
Назва модуля
Нормативно-правові
засади забезпечення
безпеки життєдіяльності
в умовах навчального
закладу

Перша долікарська
допомога в умовах
навчального закладу

Надання першої долікарської допомоги при
гострому перебігу
захворювань

Екстрена психологічна
допомога постраждалому

Змістове наповнення
Нормативно-правове забезпечення безпеки життєдіяльності
учнів. Санітарно-гігієнічні правила і норми. Попередження
дитячого травматизму. Дії педагога відповідно до медичних
рекомендацій.
Заходи і засоби з надання першої долікарської допомоги.
Візуальне визначення стану самопочуття дитини за зовнішнім
виглядом. Фізіологічні особливості статевого дозрівання.
Техніка вимірювання пульсу, температури. Ліки загального
доступу та правила їх застосування під час надання першої
долікарської допомоги. Комплекти медичних засобів першої
допомоги. Умови їх зберігання і застосування.
Види травм (легкі, середньої важкості, важкі) та їх ознаки.
Поранення. Рани та їх обробка. Основні види ускладнень при
пораненнях та їх профілактика. Типи пов’язок (покривні,
стисні і мобілізуючі). Перша допомога при переломах, вивихах. Техніка зупинки кровотеч, накладання джгута, закрутки. Методика накладання пов’язок. Опіки (термічні, хімічні,
електричні). Перша допомога при опіках. Отруєння. Дія
отрути на організм людини. Шляхи потрапляння і виведення
отрути з організму. Наркотичні, алкогольні, харчові отруєння, їх класифікація. Ознаки отруєння грибами, отруйними
рослинами, укусах тварин. Перша допомога при отруєннях і
укусах. Втрата свідомості. Непритомність. Тепловий та сонячний удари, обмороження й електротравми. Перша допомога
в умовах втрати свідомості. Найпростіші тести на виявлення
ознак життя. Послідовність заходів першої допомоги. Методика проведення штучного дихання, закритого масажу серця. Транспортування потерпілого.
Практична робота. Відпрацювання реанімаційних заходів.
Захворювання систем організму людини (дихальної, кровоносної; травної; ендокринної), їх ознаки. Дії педагогічних
працівників в умовах виявлення гострого перебігу захворювань.
Найпоширеніші інфекційні захворювання (кір, краснуха,
вітряна віспа, коклюш, паратит, скарлатина, дифтерія, поліомієліт, туберкульоз), їх прояви. Особиста профілактика
інфекцій дихальних шляхів, кишкових, кров’яних інфекцій
Особливості надання першої долікарської допомоги в умовах
епідемій.
Практична робота. Надання першої долікарської допомоги
при гострому перебігу захворювань.
Психіка людини і безпека життєдіяльності. Форми стресових
проявів у людей (шок, істерика, ступор, апатія, депресія).
Психічні порушення як наслідок надзвичайних ситуацій.
Паніка: причини, прояви, можливі наслідки, профілактика.
Особливості надання психологічної допомоги. Прийоми
регулювання психічних станів в надзвичайних умовах. Мето-
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дики формування впевненості у власних силах в кризових
життєвих ситуаціях.
Практична робота. Відпрацювання алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях. Організація евакуації дітей із приміщення
навчального закладу.

У результаті навчання на спецкурсі педагогічні працівники набувають знань: нормативно-правових документів за напрямами «Безпека
життєдіяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу» та
«Надання першої долікарської допомоги»; сучасних підходів забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях, під
час нещасних випадків; ефективних форм і методів профілактичної роботи; сучасних методів надання долікарської допомоги; умінь: застосовувати сучасні технології навчання безпеці життєдіяльності; надавати першу долікарську допомогу у надзвичайних ситуаціях, при нещасних випадках; правильно діяти в нестандартних ситуаціях, під час загрози життю
в умовах навчально-виховного процесу.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
Соколенко Л.С.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Психічне здоров’я є складовою і необхідною умовою загального
здоров’я людини в цілому. Значною мірою воно зумовлює розвиток фізичного здоров’я і є основою для формування духовності особистості. Саме
тому пріоритетним напрямом в освіті й вихованні загальноосвітньої, професійно-технічної і вищої школи є системна профілактична робота з використанням інноваційних форм психопрофілактики і психокорекції, яка
здатна забезпечити ефективний вплив на ціннісні орієнтири і формування позитивних форм поведінки у молоді.
Студентський вік характеризується високою інтенсивністю та
швидкою динамікою емоційно-вольової сфери, що власне і зумовлює
своєрідний стиль життя. Для сучасної молоді характерна безпечність,
ірраціональність, деструктивні прояви відсутність здатності упорядковувати свою діяльність, раціонально використовувати свій час і свої психофізіологічні можливості, відсутність здатності до доцільної релаксації.
Загострення насиченості емоційних вражень студентів дуже часто зумовлює виникнення стресових станів, які лише поглиблюються прагненням
до самовдосконалення і особистісного вдосконалення, гармонізації самопочуття та стосунків з іншими людьми. Безперечно, успішне формування
майбутнього спеціаліста забезпечується також і повноцінним психічним
потенціалом самого студента, показником якого є стан психічного і психологічного здоров’я, які, зокрема у процесі навчання, безпосередньо
впливають на успішність навчальної діяльності, стиль життя в цілому,
рівень організації здорового способу життя. Аспекти формування здорового способу життя розглядає українська народна педагогіка, педагогипросвітителі А. Макаренко і В. Сухомлинський. Концептуальні засади
формування фізично та морально здорової особистості обґрунтовано І.
Бехом, С. Максименком, В. Оржеховською. Авторами наукових праць з
формування здорового способу життя є Т. Василишина, Г. Власюк, Л.
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Дзюбко, О. Зиков, С. Лапаєнко, Н. Максимова, В. Терещенко,
Т.Федорченко. Проблема збереження психічного здоров’я детально висвітлена в працях В. Бехтєрєва, А. Маклакова, В. Панка, Г. Нікіфорова.
Аналіз наявних літературних джерел дозволяє заключити, що питання розробки системи заходів профілактики збереження та оптимізації
психічного здоров’я та організація здорового способу життя — способу
життєдіяльності студентської молоді, метою якого є формування, збереження і зміцнення здоров’я; усвідомленого, активного ставлення до власного здоров’я; акумулювання певних позитивних, або нейтралізація
негативних факторів, зовнішніх і внутрішніх.
Загальноприйнятого визначення поняття «психічне здоров’я» у
сучасний період не існує. Дослідники М. Андрос, Л. Сущенко, С. Громбах
та інші, пропонують оцінювати стан психічного здоров’я людини за відсутністю виражених розладів та відхилень, неврозів, причиною яких є емоційний та інформаційний стреси, та наявністю резервних можливостей,
завдяки яким людина може подолати стреси, що виникають в особливих
обставинах.
Ми будемо розглядати психічне здоров’я як гармонійний стан розвитку людини, що дає їй адекватно усвідомити себе як унікальну, неповторну особистість та пізнати навколишній світ. Психічне здоров’я є балансом різноманітних психічних якостей і процесів. Від стану психіки
залежить, як студент (і особливо педагог) сприймає, відчуває, думає,
говорить, діє. Психічне здоров’я визначає можливості учасника навчального процесу реалізувати себе в житті, у тому числі й у професії.
Мотивацією дотримання принципів здорового способу життя є
суб’єктивна внутрішня детермінація людської поведінки, система спонукань (мотивів) до дії (діяльності) або утримання від неї. Будь-яка подія,
ситуація або дія, в тому числі і ведення здорового способу життя, стають
мотивами діяльності, якщо вони пов’язані з джерелами певної активності
людини. Внутрішні мотиви визначаються природженими та набутими
потребами, зовнішні — суспільними умовами життєдіяльності людини, а
особистісні — ціннісними орієнтаціями: переконаннями, прагненнями,
інтересами, установками особистості. Спонукальними стимулами є потреби, інтереси, переконання, ідеали, уявлення студента про себе, ціннісні
орієнтації. Вони утворюють мотивацію (або мотиваційну сферу) діяльності щодо ведення здорового способу життя.
Мотиви можуть бути пізнавальні і соціальні. Пізнавальні мотиви
спрямовані на опанування нового. Соціальні мотиви зумовлюються відносинами між людьми у процесі життєдіяльності. До пізнавальних мотивів
належить широке коло інтересів з різних галузей. Серед соціальних мотивів учіння помітно виділяються такі їх види: широкі соціальні мотиви,
що характеризуються відношенням до знань як до засобів бути корисним
суспільству; вузькі соціальні мотиви, що виявляються в прагненні зайняти певне місце в соціальній групі, підтвердити свій статус, авторитет;
мотиви співробітництва, спілкування з іншими людьми, прагнення вдосконалюватись у формах взаємовідносин. Можна зробити висновок, що всі
ці групи мотивів необхідно використовувати, формуючи прагнення студентів вести здоровий спосіб життя, бути активними оптимістичними
членами суспільства, прагнути допомагати своїй родині. Спілкуватися з
друзями, опановувати нові знання, в майбутньому стати хорошими спеціалістами.
У формуванні мотивів ведення здорового способу життя необхідно
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враховувати емоційне ставлення студента до цього процесу, створювати
позитивну моральність — атмосферу емоційного комфорту. Виховання
естетичних почуттів забезпечує всебічний гармонійний розвиток особистості, виконує значну профілактичну функцію: студенти повинні розуміти
несумісність творення і сприймання краси у навколишньому світі з уживанням як наркотичних так і інших речовин, шкідливих для здоров’я.
Важливою є оптимізація емоцій студента, шляхом використання засобів
мистецтва: живопису, музики, театру, що викликають позитивні емоції,
які витісняють негативні.
В житті студента є місце і негативним емоціям. Вони можуть створювати своєрідний мотиваційний тонус, спрямований на подолання труднощів.
Психічне, зокрема емоційне, життя сучасного студента (і викладача також) визначають дві різноспрямовані тенденції. Перша тенденція —
зростання частоти й інтенсивності емоційних навантажень, що зумовлена
особливостями сучасного життя; швидкою зміною соціального і фізичного
оточення, підвищенням темпів і вартості життя, порушенням традиційних
сімейних структур, соціальними та економічними катаклізмами. Друга
тенденція — негативне ставлення до емоцій, яким приписується деструктивна, дезорганізуюча роль в суспільно-політичному і особистому житті,
що зумовлена панівними цінностями: культом раціонального логічного
підходу до життя, цінністю зовнішнього благополуччя й успіху, культом
сили і мужності.
Та незаперечним є факт, що ігнорування емоцій у навчальному
процесі вищої школи наносить шкоду психічному і фізичному здоров’ю
його учасників, якості їх життя в цілому. Про це засвідчують зростання
кількості захворювань афективного спектру (депресивних, тривожних,
психосоматичних, харчування тощо); зростання кількості важких душевних станів, які вимагають амбулаторної консультативної допомоги; зростання емоційних конфліктів, оскільки ігнорування емоцій і відсутність
своєчасного і адекватного за формою реагування веде до їх накопичення; стан незадоволення собою й життям; поява, особливо у студентському середовищі, несправжніх життєвих виборів на основі зовнішніх норм і
вимог, а не на основі власних схильностей і інтересів; загострення проблеми встановлення довірливих контактів і отримання соціальної підтримки; страждання від самотності.
Сформованість мотивації здорового способу життя, психічне, зокрема емоційне, життя сучасного студента є важливим показником ефективності навчально-виховного процесу, оскільки мотиваційна зрілість є
складовою частиною розвитку активної соціальної позиції особистості. З
метою системного вирішення цих питань необхідно впроваджувати оптимальні виховні впливи, які дозволяють сформувати соціально-цінні життєві орієнтири, суспільно-корисні цілі; дотримуватись під час виховного
процесу особливостей національної системи виховання; використовувати
засоби естетичного, правового виховання, надавати студентам правильні
навички поведінки і спілкування; формувати впевненість, уміння сказати
«ні» в ситуаціях тиску; навчати студентів елементарних прийомів психогігієни і психорегуляції; формувати звички діяльного і активного проведення вільного часу. Актуальним є пошук шляхів пробудження індивідуальної самобутності, реалізація креативного потенціалу особистості, зацікавленості до духовних цінностей, до раціональної оздоровчої фізичної
культури, до створення довірливих стосунків між педагогом та студентом.
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ —
АКТУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Танасійчук Ю.М.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

В сучасних умовах розвитку суспільства однією з актуальних проблем є збереження здоров'я населення. Основною потребою сучасного
суспільства стає особистість, що має високу культуру способу життя на
основі осмислення цінностей здоров'я. Здоров'я суспільства і його охорона виступає важливим державним, соціально-економічним і політичним
завданням, ефективне вирішення якого великою мірою визначає майбутнє країни.
Стан здоров'я молоді є найважливішим показником добробуту суспільства і держави, що відображає не тільки справжню ситуацію, а й дає
точний прогноз на майбутнє. Трудові ресурси країни, її безпека, політична стабільність, економічний добробут і морально-етичний рівень населення безпосередньо залежать від стану молоді. [2]
Включення проблеми здоров'я в число пріоритетних завдань соціального розвитку країни обумовлює актуальність та необхідність проведення наукових досліджень і вироблення організаційних і методичних
підходів до збереження та зміцнення здоров'я, формування здорового
способу життя.
Останнім часом обґрунтовану тривогу викликає стан здоров'я населення України. Без сумніву, Україна є однією з країн, де погіршення
стану здоров'я населення набуло катастрофічного характеру. Відзначається істотне зростання вроджених вад розвитку. Зростає кількість хронічних хворих, психічних і злоякісних захворювань, скорочення тривалості
життя населення.
Соціально-економічні показники свідчать про недостатню турботу
з боку держави про здоров'я населення. Прямим доказом цього є низькі
цифри витрат на охорону здоров'я і фізичну культуру, зниження якості
харчування, обмеження можливостей лікарень в наданні медичних послуг. [1]
Збереження, зміцнення здоров'я, формування навичок здорового
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способу життя виступають актуальними завданнями фізичного виховання
молоді. Ефективність їх рішень багато в чому залежить від суб'єктивних
факторів і перш за все від рівня розвитку особистісного ставлення до
свого здоров'я і здорового способу життя. Розуміння і усвідомлення феноменів здоров'я і здорового способу життя формує конкретні орієнтири,
на які має направлятися поведінка людини.
Здоровий спосіб життя залежить від ціннісних орієнтацій людини,
його світогляду, соціального і морального досвіду. Він створює для людини умови, в яких всі процеси спрямовані на зміцнення адаптивних
можливостей організму, реалізацію своїх здібностей, культуру життєдіяльності.
У психологічному плані гідність здорового способу життя проявляється в якості психічного здоров'я, гарне самопочуття, хорошою вольовою стійкістю, впевненості в собі.
У функціональному прояві — це більш висока якість здоров'я, підвищення працездатності, зниження захворюваності, посилення імунних
механізмів та ін. В поведінці здоровий спосіб життя проявляється в життєвій енергії, гарному настрої, повноцінному відпочинку [2].
Здоровий спосіб життя дається людині як природна цінність, яку
людина не завжди використовує для свого життєвого благополуччя, тим
самим порушуючи основний закон природи — гармонію. В цьому сенсі
важливо:
- усвідомити особисту ідентичність, пов'язану із статтю, її проблемами і способами вирішення протиріч між сексуальними мотивами і вимогами моралі, становленням покликання певних життєвих цілей;
- формувати самоповагу, яка має значення в житті людини та дозволяє пишатися собою і своїм тілом.
Процес формування ціннісного ставлення до здоров'я людини має
велике значення, тому що останнім часом втрачено зв'язок поколінь в
передачі культурно — оздоровчих, духовно — моральних традицій [3].
«Людина не пасивна істота, перед ним обов'язково постає проблема вибору » (Н. Бердяєв, М. Хайдеггер, А. Камю та ін.) Отже, необхідно змінювати свої потреби і звички, серед яких є різні — здоров'я і не
здоров'я. «Смішні вимоги людей, що палять, п'ють, об'їдають, що не приділяють уваги здоров'ю в тому, щоб лікар зробив їх здоровими, незважаючи на їх нездоровий спосіб життя », — писав Л.Н. Толстой [1].
Лише самоосвіта знаходиться в нашій владі »- писав М. Фельденкрайз, а для цього потрібно рухатися, відчувати і мислити. Життєвий потенціал людини визначається життєвою зрілістю і знанням принципів
здорового способу життя: жити за законами Всесвіту; позитивне мислення, позитивне ставлення до себе та інших; гармонійна фізична досконалість; досягнення повної згоди між собою, навколишньою природою,
іншими людьми і народами [3].
Результати досліджень проведеними серед студентів УДПУ імені
Павла Тичини, свідчать про те, що в даний час для сучасної студентської
молоді суттєвими є: гроші, освіта і фах, ділова кар'єра і задоволення. Для
більшості сучасної молоді прагнення добробуту, в основі якого лежить
збагачення і життєвий успіх, досягається за всяку ціну, часом за рахунок
свого індивідуального здоров'я і здоров'я оточуючих його людей. Здоровий спосіб життя, на жаль, не є однією з основних потреб сучасної молоді, велика частина молоді приділяє увагу освіті (науково дослідницькій
діяльності, отримання додаткової освіти). Медичну активність студентів
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слід визнати низькою, що проявляється в низькій гігієнічній грамотності
та обізнаності про фактори, які формують їх здоров'я, з недооцінкою ролі
способу життя у виникненні захворювань.
Розвиваючи себе, свій характер молода людина прагне до здоров'я і здорового способу життя. Чітке розуміння феноменів здоров'я і здорового способу життя дозволяє формувати студентам своє позитивне
ставлення до них. Фізична культура тут грає провідну роль. Самовиховання студентів на заняттях з фізичної культури починається тоді, коли
сформована осмислена потреба фізичного вдосконалення, яка втілюється
в самостійних діях, спрямованих на досягнення відповідних результатів.
пробудження і послідовний розвиток потреби — одна з важливих завдань
викладача фізкультури, яку необхідно вирішувати з перших етапів залучення студентів до фізкультурної діяльності на основі змістовних мотивів
занять, повідомлення знань, необхідних для самостійного використання
засобів фізичного виховання, розвитку активності, ініціативності, самостійності. Виходячи з цього, одночасно необхідно розвивати потребу в
здоровому способі життя.
Ціннісне ставлення до здоров'я — це система виборчих зв'язків
особистості з різними аспектами дійсності, ставленням до себе і свого
стану.
У зв'язку з вирішенням даної проблеми ми провели анкетування
студентів першого і другого курсів факультету фізичного виховання денної форми навчання УДПУ імені Павла Тичини, використовуючи такі анкети «Що таке здоровий спосіб життя», «Ваше ставлення до здорового
способу життя», «Ваше самопочуття»
Анкети включали такі питання:
 Що Ви розумієте під здоровим способом життя (ЗСЖ)?
 Фактори, що впливають на ЗСЖ?
 Дайте характеристику людини, яка веде ЗСЖ.
 Чи легко вести ЗСЖ?
 Назвіть цінності ЗСЖ.
При аналізі результатів дослідження з'ясувалося наступне: 29,4%
студентів не уявляють багато аспектів ЗСЖ. Їх розуміння зводиться до
хороших, і поганих звичок, занять спортом, гігієнічних навичок, відпочинку.
Пов'язують ЗСЖ з самооцінкою, активністю і цікавим життям
14,7% студентів. Вважають, що це певний спосіб життя і виховання в
сім'ї 18% студентів. 16,8% — віддали перевагу прикладу батьків, 6,2% —
порахували, що це своєрідний світогляд. 7,2% студентів розуміють під
ЗСЖ — повноцінне харчування, відпочинок і улюблені розваги. 7,7%
студентів відповіли, що ЗСЖ — це, коли людина пристосовується до
будь-яких умов життя, вміло проявляє свої здібності.
Заслуговує на увагу відповідь на питання «Чи легко вести здоровий спосіб життя?". Практично всі студенти (82,8%) відповіли, що вести,
напевно, легко, почати це робити дуже важко, вказавши на причини —
лінь, втома, зайнятість, відсутність інтересу. До цінностей ЗСЖ були віднесені: фізична культура людини, здоров'я, життєрадість, задоволення
від своїх відчуттів і радість. При цьому оцінили стан свого здоров'я як
«добрий» — 39,7% студентів, «задовільний» — 52,1%, «поганий» —
8,2% студентів.
Аналіз результатів анкетування показав, що для більшої частини
студентської молоді характерний низький рівень знань про здоровий
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спосіб життя, отже, у студентів немає достатньо усвідомленого стимулу
для занять фізкультурою і спортом. У більшості опитаних студентів був
виявлений недостатньо сформований рівень культури здорового способу
життя.
Таким чином, отримані дані розкривають проблеми, над якими слід
працювати як студентам, так і викладачам. Для цього необхідно розробити програму, основна задача якої — формування культури здоров'я, здорових потреб і ціннісного ставлення студентів до свого здоров'я та здоров'я оточуючих людей.
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ROLE OF PSYCHOSOCIAL FACTORS IN THE FORMATION OF
PROFESSIONAL STRESS OF TEACHERS AND ITS INFLUENCEON
HEALTH AND WORKING CAPACITY
Tymbota M.A., Lapko S., Polishchuk T.
Kharkiv national medical university

Psychoemotional health of teachers is one of the success factors of
the educational system that determines the effectiveness of the training and
education of pupils and students, especially in the education reform.
Psychosocial factors is generally presented as an issue of global
importance, relevant to all countries, professions. WHO experts, conducting
research reached the conclusion that psychosocial factors may contribute to
the formation of stress at work, lead to deterioration of the health of
workers, reduce the effectiveness of professional activity [4].
Conversion to the personality-oriented education model leads to
increasing demands from society to the individual teacher, his role in the
learning process, the ability to reflect and optimally adjust his activity when
he is facing difficulties in establishing contact with pupils or students. Great
emotional and physical stress, the need to maintain his skills, to keep up
with innovative technologies — all this complicates the life of the teacher.
Teachers as representatives of the so called "human-human"
profession, they are among the victims of emotional exhaustion due to
several factors (physiological, psychological, economic and social). There
was revealed that only 30% of teachers are in a normal emotional state, but
one or another symptom of stress were found in each teacher. [3]
However, the professional activities of teachers in modern conditions
that are not conducive to preservation of health, show the following: 60% of
teachers are constantly experiencing psychological discomfort while working;
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85% — are in constant stress. Within functional norms are only 10.4% of
teachers, 29% are characterized by sharply reduced adaptation abilities,
33% have a disease of the nervous system, 85% of female teachers believe
that their professional activities affect the family relationships in a bad way.
[7]
The teacher has to adhere to and implement the necessary safety
requirements to preserve their lives and health. The emergence of new
technologies contributed to provide schools with new types of equipment.
Computerization covers the learning process and the teacher facilitates his
work using different software. A new type of distance learning, lectures,
assignments via the Internet. This requires the development of new skills
and abilities at work.
Teaching profession belongs to the intellectual forms of labor. From
the physiological position, it is extremely responsible, socially significant
activity which requires is a large element of creativity. However, not always
educational activity can be considered favorable. Some risk factors include
adverse effects on the body of the teacher.
You can separate the six major groups of social and psychological
factors that determine the state of health and performance of teachers:
1. Call and functional factors (work conditions and equipment jobs,
labor organization, mode of work and rest schedule, etc.).
2. Economic factors (system of remuneration, allowances, bonuses,
allowances, etc.).
3. The control factors (style and methods of personnel management,
ethics interaction management and executive level, etc.).
4. Psychological factors (staff relations, the degree of social and
psychological compatibility level of conflict, the rules of conduct, etc.).
5. Profession qualification characteristics of staff (qualified personnel
perspective of growth and service career).
6. Law factors (compliance regulations requirements of the modern
activity, the presence of official instructions, etc.) [3].
Each of these risk factors of the teaching work can lead to
professional disease.
Teachers and students are in the same "emotional circle" irritation —
all this leads to great emotional stress, which adversely affects the health of
teachers.
Uneven workload throughout the day and week, tutoring, activities,
test papers "windows" in the schedule — another feature in the work of the
teacher. At school and university teachers are usually have no chance for a
rest, meals and this problem enhances expansion fatigue during long
working hours, delaying the recovery of the body.
Even such a brief description of the physiological characteristics of
educational work indicates the potential for both acute and chronic stressful
situations, a sense of emotional stress, which are risk factors that may cause
neuro-psychiatric reactions and psychosomatic diseases [6].
Doctors refer teachers to the risk group for health violations
frequency and severity of disease. The health of teachers determines the
effectiveness of their work. Physiological status of teacher that has a
problem, reduces the efficiency of his teaching, but, more importantly,
working becomes hard for this person.
Most common diseases among teachers are: respiratory (26.1%); the
cardiovascular system (17.9%); the digestive system (15.3%); nervous
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system and sensory organs (12.1%); infectious and parasitic diseases
(11.9%) [2].
According to studies, only 33% of teachers concerned with the
prevention of mental and emotional strain, perform aerobic exercises, go to
the gym, go in for sports and to the swimming pool, massage, self-massage
and drink herbal teas with soothing action. Unfortunately, over 60% of
teachers are diagnosed as the psycho-emotional stress smokers, 26.8%
drink alcohol, 53.9% overeat [1,5].
We can conclude that in recent years the teacher's workspace was
influenced by a wide range of social, economic and technological changes
that have contributed to the deterioration of health and safety, which
reduces productivity and increases the dissatisfaction of life. We determined
that 40-60% of the causes of these phenomena are social and psychological
factors that rise the stress for teachers at work.
It is safe to say that all risk factors may affect the development of socalled "professionally caused" diseases:
Pathologies of the voice system, psychosomatic diseases; eye fatigue
and decreased visual acuity; development of osteoarthritis and long stay
upright leads to chronic venous insufficiency of the lower limbs.
In the structure of social and psychological factors of production
leading role belongs to factors that characterize the increased labor burden,
labor intensity, subjective fatigue and fatigue factor of concern about health.
Among the factors that have non-productive nature we can see low
economic level of the country which is most closely linked to other factors.
In general, the problem teacher's healths in the degree of importance
is considered in the context of the general concept of health of the nation,
because the teacher is responsible of health of the younger generation.
So, we can conclude that physical health does not exist in isolation
from the psychological. More detailed study of various social and
psychological risk factors that can lead to the emergence of various
psychosomatic disorders which result SEV develops and worsens the health
of teachers.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ`Я ВИПУСКНИКІВ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІД ЧАС ЗОВНІШНЬОГО
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСІВ
ПЕРЕД ІСПИТАМИ
Ткаченко В.В.
Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської районної державної адміністрації
Харківської області

Життя і діяльність людини в умовах сучасного суспільства нерозривно пов'язані з періодичним, іноді досить тривалим інтенсивним впливом несприятливих соціальних, економічних, професійних та інших факторів, що супроводжуються сильними емоційними переживаннями, перенапругою фізичних і психічних функцій. Ці сильні емоційні переживання,
що супроводжуються фізичною або психічною перенапругою, об'єднані
терміном стрес.
Стрес є реакцією на особливості взаємодії між особистістю і навколишнім світом. Це в більшій мірі продукт нашого сприйняття і розуміння
навколишньої дійсності, напряму думок і оцінки ситуації, знання власних
можливостей (ресурсів), ступеня навченості способів керування організмом і їхньому адекватному вибору. Тому умови виникнення і характер
прояву стресу в однієї людини не є адекватними для іншої.
Різноманіття форм прояву стресу обумовлюється тим, що практично будь — яка людина протягом свого життя неодноразово переживає
цей стан.
Диференціація стресу від емоційних станів досить складна й у більшості випадків досить умовна. Найбільш близькими до стресу станами
є негативні емоції і стомлення. При достатній інтенсивності і тривалості
такі стани, як страх, тривожність, дискомфорт і напруженість, можуть
розглядатися як варіанти стресу, тому що супроводжуються всіма проявами стресової реакції: від дезорганізації поведінки до адаптаційного
синдрому. Згідно з "інформаційною" теорією емоцій П.Симонова, негативні емоції виникають у ситуаціях дефіциту інформації. При цьому доцільно реагувати на широке коло сигналів, що запобігає пропускові такого
сигналу, ігнорування якого може коштувати життя. Першим кроком до
цього є оцінка загрози.
Загроза — це передбачення людиною можливих небезпечних наслідків ситуації, що впливає на неї. Процеси оцінки загрози, пов'язані з
аналізом значення ситуації і відношенням до неї, мають складний характер: вони включають не тільки відносно прості перцептивні функції, але і
процеси пам'яті, здатність до абстрактного мислення, елементи минулого
досвіду суб'єкта, його навчання і т.п.
З моменту оцінки загрози впливу починається процес її подолання
з метою усунення або зменшення очікуваного тимчасового ефекту.
Загроза породжує захисну діяльність, або захисні імпульси, що
володіють тими ж характеристиками, що звичайно приписуються емоцій-
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ним станам. Вони спрямовані на усунення або зменшення передбачуваних небезпечних впливів і виражаються в різному відношенні людини до
останніх, а саме в запереченні, подоланні ситуації або її прийнятті.
Предметом нашого безпосереднього розгляду є екзаменаційний
стрес і можливі шляхи його подолання. Саме він посідає одне з перших
місць серед причин, що викликають психічну напругу в учнів. Це пояснюється тим, що іспит сприймається ними як своєрідна критична ситуація, яка впливає на соціальний статус, матеріальне становище і подальші
перспективи навчання у ВНЗ. Такі фактори, як необхідність укласти відповідь у відносно твердий ліміт часу, випадковий вибір квитка або питання, що вносить у процедуру іспиту елемент невизначеності, є ймовірними причинами посилення емоційної напруги.
Острах іспитів спостерігається в значної кількості учнів у сучасній
школі з її інноваціями і змінами в підході до оцінки знань. У результаті в
багатьох учнів різко підвищується частота серцевих скорочень, зростає
легенева вентиляція і величина артеріального тиску, підсилюється тонус
кісткової мускулатури, порушується нормальне співвідношення фаз сну.
Характер реакції організму учнів на екзаменаційний стрес залежить не
тільки від самого стресового фактора, але і від особистісних особливостей учнів, мотивації до навчання. У деяких учнів процедура іспиту може
мати значний травмуючий вплив на психіку аж до появи невротичних
розладів.
Тривалість екзаменаційного періоду продовжується 2-3 тижні, чого
буває досить для виникнення і розвитку синдрому екзаменаційного стресу, що проявляється порушенням сну, підвищеною збудливістю, виникненням почуття тривоги, збільшенням або зниженням тиску й інших показників, викликаючи в учнів необґрунтований страх перед іспитами,
небажання вчитися, непевність у власних силах.
Розглядаючи проблему готовності до тестування, слід відзначити,
що рівень розвитку пізнавальних процесів старшокласників дозволяє їм
успішно впоратися з такою формою оцінювання.
Говорячи про особливості уваги, слід підкреслити, що старші школярі легко можуть зосередити увагу на предметі діяльності, вони володіють прийомами переключення уваги, можуть самі правильно її організовувати. У них переважає довільна увага. Розвиток окремних сторін уваги
призводить до вдосконалення спостережливості.
Пам'ять також стає довільною, керованою. Старший школяр володіє різними прийомами запам'ятовування, може виділити у матеріалі головне, систематизувати його на власний розсуд, сформулювати те, що
запам'яталось. Різко збільшується обсяг осмисленого запам'ятовування.
Мова учнів старших класів стає лексично багатою, більш гнучкою за
інтонацією. Іноді письмова мова розвинена краще, ніж усна. Уява старших школярів характеризується великим розвитком самоконтролю. Фантазія, що раніше безконтрольно відводила учня у бік від реальності, зараз критично осмислюється. Мислення наближається до мислення дорослої людини. У цілому пізнавальні можливості учнів відрізняються підвищенням розумової діяльності, здатністю до розуміння абстрактного матеріалу, довільністю інтелектуальної діяльності.
Таким чином, розвиток пізнавальних процесів забезпечує їхню готовність до тестування, а саме: уміння виділяти головне; уміння бачити
схожості та відмінності, порівнювати; уміння працювати зосереджено;
уміння згадувати те, що потрібно для відповіді на запитання; уміння
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узагальнювати та диференціювати; уміння міркувати та робити висновки.
Безумовно, учень повинен володіти достатнім обсягом знань з
предмета, що поєднує в собі: сформовані поняття з предмета; наявність
ряду відомостей загального характеру.
Для зниження стресових факторів, що травмують нервову систему
й організм у цілому, необхідно проводити заходи, спрямовані на профілактику стресу, які дозволять безболісно справитися з майбутніми іспитами і підготовкою до них. Ця робота включає комплекс заходів, що дозволяють досягти поставленої мети.
Під час підготовки до тестування перед школярем постає проблема великого обсягу фактологічного, конкретного матеріалу, який не завжди логічно між собою пов'язаний.
Для розв'язання цієї проблеми психологи рекомендують робити
шпаргалки- конспекти, в яких на окремих аркушах пропонують представити у вигляді логічних схем, моделей зміст вивченої теми. Основні розділи навчального матеріалу повинні бути висловлені у вигляді коротких
тез зі встановленням логічних зв'язків між ними.
Головні положення, думки краще виділити червоним кольором, обгрунтування думок — синім, конкретизацію — коричневим, функціональні особливості (якщо є) — зеленим і т. ін. Стрілками (прямими, хвилястими, пунктирними та ін.) позначити зв'язки, відносини тощо.
Займаючись художнім оформленням логічних моделей тієї чи іншої
теми — розфарбуванням рамочок, стрілок чи інших символів — учень
зосереджується на основних моментах проблеми, встановленні зв'язків
між окремими думками, осмисленні цілого. На думку психологів, чим
більше часу учень витрачатиме на такі заняття, тим ефективнішою буде
засвоєна інформація. Таким чином, набувається важливий життєвий
досвід легкого засвоєння важкого.
Після того як учень опрацював навчальну інформацію, склав логічну схему, оформив її, осмислив, шпаргалка, по суті, стає непотрібною.
Учень вільно зможе відтворити навчальний матеріал. Потрібно пам'ятати,
що запам'ятовуються не слова, а думки, вкладені в них. Чим більше розмаїття позитивних та осмислених зв'язків з одиницею інформації, тим
легше вона відтворюється у ситуаціях використання. Крім того, корисно
пам'ятати, що завдання в тестах не пов'язані одне з одним, тому знання,
які застосували в одному, вже вирішеному, зазвичай не допомагають, а
тільки заважають концентруватися та правильно відповісти на нове завдання.
Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати одразу
правильний варіант відповіді, а послідовно виключати ті, які явно не
підходять. Метод виключення дозволяє в результаті сконцентрувати
увагу всього на одному-двох варіантах, а не п'яти-семи. Можна порекомендувати учням залишити час для перевірки своєї роботи, щоби встигнути продивитися її та помітити явні помилки.
Не можна не враховувати стан нервової системи учня: ступінь його збудженості та врівноваженості , сили та рухливості (порушення нервової діяльності призводять до швидкої стомлюваності учня й негативно
впливають на кінцевий результат). Для розв'язання цієї проблеми доцільно проводити міні-тренування майбутнього тестування, яке допоможе
поступово адаптувати нервову систему до можливого майбутнього стресу. Для цього можна виконувати якомога більше різних опублікованих
тестів з потрібних предметів. Необхідно пам'ятати, що одна з найважли322

віших вимог тестування — обмежений час виконання. Тому бажано тренуватися із секундоміром у руках: на одне завдання у найпростіший
частині має витрачатися не більше двох хвилин.
Також важливою є емоційна підготовка, яка допоможе школяреві
впоратися із хвилюванням в перші хвилини тестування. Якщо учень дуже
хвилюється, то краще прикрити очі, розслабитися, пригадати що-небудь
приємне. І лише після того, як прийде «робочий стан», можна уважно
прочитати запитання. Не може бути такого, щоб учень нічого не знав.
Тому не слід засмучуватися та лякатися у першу ж хвилину. Рекомендується почати з того запитання, на яке учень може правильно відповісти.
Поступово пригадаються й інші. Якщо відповідь невідома, то краще запитання залишити й приступити до наступного.
Як же можна сформулювати поради учням для самостійної підготовки безпосередньо за декілька днів до тестування?
1. Залежно від психологічного типу учня («жайворонок» або «сова») максимально використовувати вранішній або вечірній час.
2. Складаючи план на кожний день підготовки, необхідно чітко
визначити, що саме сьогодні треба повторити або вивчити.
3. Необхідно чергувати заняття та відпочинок: 40 хвилин занять,
потім 10 хвилин перерви (краще у цей час прийняти контрастний душ).
4. Напередодні тестування обов'язково необхідно виспатися. Бажано увечері зробити невеличку прогулянку.
5. Обов'язково налаштовуйтеся на сприятливий результат. Ніколи
не слід думати про те, що із завданням можете не впоратися.
Таким чином, тестування, що передбачає розвиток самостійності
та спеціалізацію розумових здібностей, формує індивідуальній стиль
розумової діяльності як стійкої сукупності індивідуальних варіацій у способах сприйняття, запам'ятовування та мислення, за якими стоять різні
шляхи одержання, накопичення, переробки та використання інформації.
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THE RELATION OF MEDICAL STUDENTS OF JUNIOR COURSES TO
THEIR HEALTH AND TO THE PHYSICAL EDUCATION CLASSES AT
THE UNIVERSITY.
Tkachenko H.V., Lukavenko H.G.
Харківській національний медичний університет

Self-discipline, constant responsibility for health and life of other people, contact with different human characters and different infections, the
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necessity to make a decision promptly, tension of physical and mental forces, wide range of psycho-emotional and physical loads, great number of
stress situation are due to the work of the doctors of different specialities
[4]. The preparation of young specialists leads to obvious receiving of the
system of definite knowledge, skill, habits and upbringing common and professional culture in them. Physical culture of medical students is included in
common and professional culture, because doctor has to be healthy and
supporting, strengthening patient’s health must be the cause of his life. All
that can be possible only by having knowledge, skill, motivation and will [1].
But it was proved long ago, that only correctly dosed physical exercises can be opposed to mental and emotional overloading, that students are
exposed to. D.J. Pisarev underlined in his works, that wise person has to
direct his affords not to “repair” his organism as spoiled boat, but has to lead
sound mode of life when the organism needs to be repaired very seldom [3].
The aim of our work is the analysis of the relations of junior medical
students to their health and the physical education exercises for making
motive component of orientation to the healthy mode of life on the ground of
back link.
The problems of relations of junior medical students of Kharkov National Medical University to their health and to the physical education exercises are under discussion in the article and the results of pedagogical observation on the ground of questionnaire are presented here.
140 students at the age of 17-18 years took part in the investigation.
The investigation was held in the period from the September 2015 to May
2016 in the department of physical rehabilitation and sport medicine with
the course of physical education in the frame of scientific themes of the
department. “Investigation of the somatic health level and optimization of
professional medical students by means of physical education and
sport”(2015-2018). State registration number is 015U000241.
According to the results of investigation the majority of the junior
students estimate their health as “good”(59%). 36% consider to have satisfactory state of health, 4% students estimate their health as unsatisfactory.
During 1-2 years of studying at their university about 30% of students
marked degradation state of health and degradation of the vision.
35 % of students consider their physical preparation as good, 46% —
as satisfactory and 19% — unsatisfactory during their self estimating.
22% of students are sure that state tests’ demands in physical preparation they can fulfill “excellently”, 44% — “good”, 32% — “satisfactory”.
Only 2% of students consider that they can’t pass state tests standards in
physical preparation.
Replying to the question “What kind of sports do you want to take up
at the University ?” the likes of the students are grouped as: 44% of the
students (generally females) want to take up aerobics , 28% of the students
— volleyball, 24% of the students — general physical preparation, 19%
track and field athletics, 13% — basketball. Separate kind of sport (football,
wrestling, badminton, karate) are represented in the less than 10% for
these kind of sport.
60% of the students replied “good”, 38% — “satisfactory” to the
question “In what way are the lessons in physical education holding in the
University ? ”. Notwithstanding on the positive estimation of the process of
physical education in the University, some students miss studies and trainings. The causes that the students don’t will attend them are represented on
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the picture 1.

Picture 1. Percentage distribution of reasons why the 1-2 year students KHNMU do not wish to engage in physical education
The majority of the students exile to the absence of time for the lessons due to the job. But everybody knows that one who wants that finds the
possibility, one who doesn’t want — finds the cause. The physical education
lessons are in the work-out schedule and it is not difficult to be present
there. Then, 40-45% of the students don’t want to train and don’t understand the significance of the physical education lessons for their health. 3%
of the students mark that sport base of the University is not enough developed. 14% of the students have different personal causes why they do not
want to be engaged in sport.
The students replied as following (picture 2) to the question “How
many hours are you going in for sports during a week ?”. Only 37% of the
students have minimum volume of moving activity during a week. That
means that about 2/3 of students of medical establishments have hypokinetic syndrome of different level. It is known that such state is a risk factor of
degradation of adopted potential and functional reserves of the organism.

Picture 2. Distribution of students of 1-2 courses KHNMU on levels of
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physical activity a week.
There are different aims of the students’ presence on the physical education lessons. 39% of the students visit the lessons to get a credit of the
course.
The questionnaire shows that 27% of the students spend the time
near computer less than 5 hours per week, 39% of the students — 5-15
hours per week, 21% — 15-30 hours per week and 12% — 30 and more
hours per week. 43% of the students feel uncomfortable symptoms (fatigue,
dreaming, vision disturbance, back pain).
Thus it is obtained that, in spite of the fact that the majority of the
students estimate their health as good and satisfactory, it is marked that 4045% of the students don’t want to go in for physical education lessons at the
University, because prefer to spend this time on something more important
to their point of vies (studies, job, communication with their friends). That
means that 40-45% of medical university students do not perceive the importance of physical education and physical activity for saving and strengthening of the health.
So, summing up stated above we can draw to the conclusion that it is
necessary to hold a course in theory of physical culture in every future doctor’s life in higher medical establishment, because due to the state qualifying
requirements to the professional preparation of the general practice doctors,
they must master forming sound mode of life methods. For another thing
general practice doctor is obliged to hold health educational work for upbringing population to promote healthy lifestyle , to protect illness, to realize
case following up of the patients with survey work and health recovery. The
implementation set forth above problems is impossible without general development of competence under the program “Physical culture”: theoretical,
methodical, practical and properly physical training [2].
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Гриньова Марина Вікторівна — доктор педагогічних наук, професор,
декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.
Громова А.М. — Вищого державного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна академія».
Губіна Наталія Василівна — кандидат медичних наук, доцент кафед-
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ри клінічної фармакології і фармакотерапії ДВНЗ Івано-Франківський
національний медичний університет.
Гусева Ганна Михайлівна — старший викладач кафедри медикобіологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров`я Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова м.Київ.
Деміденкова Галина Григоріївна — викладач Медичного коледжу
Вищого державного навчального закладу України «Українська медична
стоматологічна академія» .
Дерев’янко Тетяна Василівна — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського
національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
Дехтярьова Олена Олександрівна — кандидат біологічних наук,
доцент Комунальний заклад Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради.
Джанджала Юлія Олегівна — лікар кардіолог вищої категорії відділення артеріальних гіпертензій ОККД м. Івано-Франківська.
Дуда Аліна Олександрівна — студентка природничого факеультету
Полтавського національного педагогічного педагоічного університету
імені В.Г. Короленка.
Дудко Людмила Миколаївна — директор КЗ Полтавська ЗШ І-ІІІ
ступенів №24 Полтавської міської ради Полтавської області.
Дупак Валерія Сергіївна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
Дутчак М.В. — доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор перший проректор, завідувач кафедри здоров’я, фітнесу і рекреації
Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Єретик Анатолій Анатолійович — кандидат психологічних наук, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка.
Жамардій Валерій Олександрович — кандидат педагогічних наук,
викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицин Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія.
Жепко Валентина Петрівна — науковий співробітник ( сестринська
та акушерська справа), викладач дисципліни Медсестринство в акушерстві та гінекології. Медичного коледжу Вищого державного навчального закладу України Українська медична стоматологічна академія.
Жукова Тетяна Олександрівна — кандидат медичних наук, асистент
кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною Вищого державного навчального закладу України Українська медична стоматологічна академія.
Загоруйко Геннадій Євгенович — доктор біологічних наук, старший
науковий співробітник Полтавського університету економіки і торгівлі.
Закалюжний Віктор Маркович — кандидат геолого-мінералогічних
наук, доцент кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського
національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
Зуб Олена Вадимівна — кандидат с.-г. наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін Національної академії Національної гвардії України.
Іванько Валентина Володимирівна — ст. викладач, кафедри спор-
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тивної підготовки Київського університету імені Бориса Грінченка.
Ігнатенко Сергій Анатолійович — старший викладач кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Ізбенко Тетяна Степанівна — лікар терапевт І категорії терапевтичного відділення № 2 центральної міської клінічної лікарні м. ІваноФранківська.
Іщенко Володимир Іванович — кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри ботаніки, еклології та основ навчання біології Полтавського
національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
Йосипенко О. М. — учитель біології, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Терешківської загальноосвітньої школи І — ІІІ ступенів
Полтавської районної ради Полтавської області.
Кандибей В.К. — студент медичного факультету Запорізького державного медичного університету.
Кандибей В.К. — студент медичного факультету Запорізького державного медичного університету.
Канюка Олена Юріївна — здобувач Інститут свинарства і АПВ НААН
України, завідувач сектором біологічних досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Капустянська Анна Анатоліївна — кандидат медичних наук, доцент
кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”.
Карбан Юлія Васильєвна — студентка факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.
Карленко Наталія Вікторівна — кандидат філософських наук, директор школи, Обласний комунальний заклад освіти Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №8 І-ІІ ступенів.
Каценко Андрій Любославович — викладач кафедри анатомії людини Вищого державного навчального закладу України Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава.
Кит Євген Іванович — головний лікар Центру медичної реабілітації та
санаторного лікування Трускавецький (м. Трускавець).
Клепець Олена Вікторівна — асистент кафедри ботаніки, екології та
методики навчання біології Полтавського національного педагогічного
педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
Клименко Віра Іванівна — доцент кафедри клінічної фармакології і
фармакотерапії ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний університет.
Коваленко Євгеній Анатолійович — лікар, Комунальний заклад
Центр первинної медико-санітарної допомоги №1, м.Кременчук;.
Коваленко Нінель Павлівна — доцент, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування, Полтавська державна аграрна академія;.
Коваль Андрій Анатолійович — старший викладач кафедри біології
та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного
педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
Колінько Людмила Михайлівна — викладач Медичного коледжу
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Вищого державного навчального закладу України «Українська медична
стоматологічна академія» .
Кондель Володимир Миколайович — кандидат технічних наук, доцент кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД факультету
технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Коновалова Олена Олегівна — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри валеології Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна.
Корінчак Любов Миколаївна — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Корчан Наталія Олександрівна — старший викладач кафедри біології і здоров’я людини Полтавського національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
Кравченко Людмила Володимирівна — учитель хімії та біології,
учитель ІІ категорії Вельбівської загальноосвітньої школи Гадяцького
району Полтавської області.
Кривич Ірина Пантеліївна — професор, доктор медичних наук, професор кафедри медико- біологічних та валеологічних основ охорони
життя та здоров`я Національного педагогічного університету ім. М. П.
Драгоманова.
Кузан Марія Миколаївна — аспірант Львівського державного університету фізичної культури.
Купновицька Ірина Григорівна — доктор медичних наук, професор,
зав. кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії ДВНЗ ІваноФранківський національний медичний університет.
Кусімо Анастасія Тайвівна — студентка психолого-педагогічного
факультету Полтавського національного педагогічного педагоічного
університету імені В.Г. Короленка.
Кусімо Анастасія Тайвівна — стулентка психолого-педагогічного
факультету Полтавського національного педагогічного педагоічного
університету імені В.Г. Короленка.
Куценко Наталія Петрівна, завідувач фармацевтичного відділення,
викладач професійно — орієнтованих дисциплін Медичного коледжу
Вищого державного навчального закладу України Українська медична
стоматологічна академія.
Лапко Світлана Василівна — старший викладач кафедри ФРСМ з
курсом фізичного виховання та здоров’я Харківського національного
медичного університету.
Лебединець Микола Григорович — кандидат медичних наук, доцент
кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії
Запорізького державного медичного університету.
Ліпський Петро Юзефович — кандидат біологічних наук, професор;
академік Еколого-медичної академії (громадська), віце-президент; проректор з наукової роботи Міжнародного університету розвитку людини
Україна.
Лукавенко Олена Геннадіївна — старший викладач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання
та здоров’я Харківського національного медичного університету.
Ляховская Т.Ю. — Вищого державного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна академія».
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Мазур Владислав Миколайович — магістрант зі спеціальності Управління навчальним закладом Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка.
Мартиненко Наталія Володимирівна — кандидат медичних наук,
викладач професійно-орієнтовних дисциплін Медичного коледжу Вищого державного навчального закладу України Українська медична стоматологічна академія.
Мартиненко Олександр Петрович — академік Міжнародної академії
культури безпеки, екології та здоров’я МАКБЕЗ; голова правління ГО
Товариство бджолярів Бальзам; начальник служби охорони праці ДП
ДержавтотрансНДІпроект.
Марценюк Тетяна Іванівна — вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, вчитель методист ЗШ № 10 імені В.Г. Короленка м. Полтава.
Марченко Ірина Ярославівна — кандидат медичних наук, доцент
Вищого державного навчального закладу України “Українська медична
стоматологічна академія”, Полтава.
Матвєйшина Тетяна Миколаївна — кандидат медичних наук, асистент кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної
анатомії Запорізького державного медичного університету.
Матрошилін Олексій Григорович — кандидат медичних наук, доцент
кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Мельник Тетяна Олександрівна — кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології та біохімії Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького.
Мешко Галина Михайлівна — Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
Митюнина Н.И. — Вищого державного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна академія».
Міроєвський Станіслав Володимирович — магістрант зі спеціальності Управління навчальним закладом Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Міхеєнко Олександр Іванович — доктор педагогічних наук, доцент
кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації Інституту фізичної
культури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.
Моісєєва Наталія Віталіївна — кандидат медичних наук, асистент
кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”.
Молчанюк Ольга Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент
завідувач кафедри природничих дисциплін Комунального закладу Харківська гуманітарно-педагогічної академії Харківської обласної ради.
Назаренко Зоряна Юріївна — кандидат медичних наук, доцент Вищого державного навчального закладу України “Українська медична
стоматологічна академія”, Полтава.
Неборак Сергій Сергійович — студент природничого факультету
Полтавського національного педагогічного педагоічного університету
імені В.Г. Короленка.
Невойт Ганна Володимирівна — кандидат медичних наук, асистент
кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними хворобами Вищого державного навчального закладу
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України Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава.
104. Нестуля Катерина Ігорівна — асистент кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною Вищого державного навчального закладу
України Українська медична стоматологічна академія.
105. Ніколаєнко Ксенія Сергійвна — студентка природинчого факультету
Полтавського національного педагогічного педагоічного університету
імені В.Г. Короленка.
106. Новак Ольга Володимирівна — викладач медсестринства у внутрішній медицині, кандидат медичних наук, доцент Медичного коледжу Вищого державного навчального закладу України «Українська медична
стоматологічна академія».
107. Новописьменний Сергій Анатолійович — кандидат педагогічних
наук, асистент кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського
національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
108. Оксамитний Віктор Миколайович — кандидат біологічних наук, заступник директора з наукової роботи ДНУ Державний центр інноваційних біоткхнологій, м. Київ.
109. Онищук Світлана Олександрівна — старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Одеського торговельно-економічного
інституту Київського національного торговельно-економічного університету.
110. Орлова Лариса Дмитрівна — доктор біологічних .наук, професор
кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського
національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
111. Островська Галина Юріївна — кандидат медичних наук, доцент кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”.
112. Павлів Ігор Ярославович — кандидат педагогічних наук, доцент,
кафедри теорії та методики фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
113. Палієнко Катерина Володимирівна — старший викладач кафедри
медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров`я
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова м. Київ.
114. Пальчик Оксана Олександрівна — кандидат сільськогосподарських
наук, доцент Комунальний заклад Харківська гуманітарно-педагогічна
академія Харківської обласної ради.
115. Парій Ігор Васильович — Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка.
116. Петров Євген Євгенович — кандидат медичних наук, доцент кафедри
пропе-девтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими (загальної
практи-ки), сімейної медицини.
117. Пивовар Вікторія Іванівна — вчитель математики та інформатики
вищої кваліфікаційної категорії, вчитель –методист, магістрант природничого факультету, Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№5 з поглибленим вивченням предметів природничо математичного циклу ім.Л.І.Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області.
118. Пилипенко Марія Олександрівна — студентка природничого факу-
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льтету Полтавського національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка ім. В.Г. Короленка.
Пилипенко Сергій Володимирович — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г.
Короленка.
Пищита Валерія Юріївна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
Підлужна Світлана Андріївна, викладач кафедри анатомії людини
Вищого державного навчального закладу України Українська медична
стоматологічна академія.
Подошвелева О.Г. — учитель хімії, інформатики І категорії Комунального закладу Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26
Полтавської міської ради Полтавської області,.
Поліщук Тетяна Василівна — старший викладач кафедри ФРСМ з
курсом фізичного виховання та здоров’я Харківського національного
медичного університету.
Поляничко Олена Миколаївна — кандидат психологічних наук, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка.
Попельнюх Віктор Васильович — кандидат біоолгічних наук, доцент
кафедри, біології та основ здоров’я людини Полтавського національного
педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
Портна Ірина Леонідівна — ст. викладач, кафедри спортивної підготовки Київського університету імені Бориса Грінченка.
Потяженко Максим Макарович — професор, доктор медичних наук,
завідувач кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів
з шкірними та венеричними хворобами Вищого державного навчального
закладу України Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава.
Почерняєва Вікторія Федорівна — доктор медичних наук, професор
кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною Вищого державного навчального закладу України Українська медична стоматологічна академія.
Репік Ігор Анатолійович — референт віце-президента ЕМА України,
фахівець з проблем безпеки життєдіяльності.
Рибалко Ліна Миколаївна — доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка.
Роганова Марина Вікторівна — доктор педагогічних наук, професор,
Комунальний заклад Харківсська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради.
Рогуля Василь Олександрович, старший викладач кафедри анатомії
людини Вищого державного навчального закладу України Українська
медична стоматологічна академія.
Романько Лідія Олегівна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
Рудь Вадим Олексійович — кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Вищого державного навчального закладу України Українська медична стоматологічна академія.
Рябченко Юлія Володимирівна — студентка природничого факуль-
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тету Полтавського національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
Сабадуха Олексій Володимирович — психолог, кандидат філософських наук, психосоматичний терапевт, масажист, мануальний терапевт, заступник голови Асоціації Народної Мануальної терапії в Житомирській області.
Савицька МаринаСергіївна — студентка природничого факультету
Полтавського національного педагогічного педагоічного університету
імені В.Г. Короленка.
Самойлова Наталія Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри валеології Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна.
Семенко Максим Васильович — студент природничого факультету
Полтавського національного педагогічного педагоічного університету
імені В.Г. Короленка.
Сергєєва Тетяна Петрівна — завідувач кафедри фізичної культури та
спорту Одеської національної академії харчових технологій.
Синицин Віталій Анатолійович — доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, директор НДУ Державний центр Інноваційних біотехнологій.
Сиса Ірина Євгеніївна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
Ситник Ольга Андріївна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації і спортивної медицини Сумського державного
університету.
Сіліна Галина Олександрівна — кандида педагогічних наук, завідувач кафедри виховання й розвитку особистості Комунального вищого
навчального закладу Харківська академія неперервної освіти.
Скрипніков Андрій Миколайович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології
Вищого державного навчального закладу України Українська медична
стоматологічна академія.
Сливка Наталія Олексіївна — кандидат медичних наук, асистент
кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти Вищого
державного навчального закладу України Буковинський державний медичний університет.
Сліпуха Богдан Леонідович — сртудент медичного факультету Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».
Слободяник Іван Валерійович — вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11, Дніпровського району
м. Києва.
Смірнов Антон Сергійович — аспірант Державного закладу Луганський державний медичний університет.
Соколенко Вадим Леонідович — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри біології та біохімії Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького.
Соколенко Людмила Степанівна — кандидат педагогічних наук,
доцент, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Соколенко Світлана Вікторівна — кандидат біологічних наук, доцент
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кафедри біології та біохімії Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького.
Соловйов Олег Володимирович — доктор психологічних наук, професор кафедри здоров'я людини і фізичного виховання Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.
Соломчак Аліна Олександрівна — лікар кардіолог І категорії відділення артеріальних гіпертензій ОККД м. Івано-Франківська.
Сонник Каріна Анатоліївна — студентка природничого факультету
Полтавського національного педагогічного педагоічного університету
імені В.Г. Короленка.
Сорокіна Н. Г. — кандидат ветеринарних наук, старший науковий
співробітник доцент кафедри епізоотології та організації ветеринарної
справи Національного університету біотехнології і природокористування
України.
Стельмахов Юрій Миколайович — кандидат технічних наук, віцепрезидент Істинної Всесвітньої Академії Наук (ІВАН).
Страшко Станіслав Васильович — професор, кандидат біологічних
наук, завідувач кафедри медико-біологічних та валеологічних основ
охорони життя та здоров`я Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова.
Талаш В.В. — Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».
Танасійчук Назарій Володимирович — викладач кафедри медикобіологічних основ фізичної культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Танасійчук Юлія Миколаївна — викладач кафедри медикобіологічних основ фізичної культури Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Таран Карина Олексіївна, студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Телюков Олесь Станіславович — кандидат медичних наук, доцент
кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Вищого державного навчального закладу України Українська медична стоматологічна
академія.
Терещенко Наталія Дмитрівна — заступник директора школи з НР,
Обласний комунальний заклад освіти Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №8 І-ІІ ступенів.
Тимбота Мирослав Олексійович — студент медичного факультета
Харківського національного медичного університету.
Тимченко Ганна Миколаївна — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри валеології, директор Центру електронного навчання Організація Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
Ткаченко Анна Васільевна — старший викладач кафедри фізичної
реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та
здоров’я Харківського національного медичного університету.
Ткаченко Вікторія Вікторівна — методист з психологічної служби
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Золочівської районної державної адміністрації Харківської області.
Ткаченко Ірина Михайлівна — доктор медичних наук, професор
Вищого державного навчального закладу України “Українська медична
стоматологічна академія”, Полтава.
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170. Треумова Світлана Іванівна — доктор медичних наук, доцент кафедри про-педевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими (загальної прак-тики), сімейної медицини.
171. Турчинов Артем Васильович — викладач кафедри фізичної підготовки та спорту Національної академії Національної гвардії України.
172. Тюжина Катерина Олексіївна — студетнка природничого факультету
Полтавського національного педагогічного педагоічного університету
імені В.Г. Короленка.
173. Федотченко А.В. — кандидат медичних наук, асистент кафедри анатомії людини Запорізького державного медичного університету.
174. Фітковська Ірина Петрівна — доцент кафедри клінічної фармакології
і фармакотерапії ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний університет.
175. Халайджі Світлана Владиславівна — кандидат наук з фізичного
виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичної культури та спорту Одеської національної академії харчових технологій.
176. Хлопов Андрій Михайлович — кандидат фізико-математичних наук,
доцент, в.о. зав. кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.
177. Хомчак Владислав Олегович — студент факультету технологій та
дизайну Полтавського національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
178. Хребтов Олександр Романович — студент факультету технологій та
дизайну Полтавського національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
179. Христіч Олександр Володимирович — студент природничого факультету Полтавського національного педагогічного педагоічного університету імені В.Г. Короленка.
180. Цина Андрій Юрійович — доктор педагогічних наук, професор, в.о.
завідувача кафедри теорії та методики технологічної освіти Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.
181. Чаговець Алла Іванівна — кандидат педагогічних наук, доцент професор кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Комунального закладу Харківська гуманітарно-педагогічної академії Харківської обласної ради.
182. Чернікова Наталія Вячеславівна — старший викладач кафедри природничих дисциплін Комунальний заклад Харківська гуманітарнопедагогічна академія Харківської обласної ради.
183. Чечотіна Світлана Юріївна — кандидат медичних наук, доцент кафедри експериментальної та клінічної фармакології Вищого державного
навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».
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