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P R E F A C E 
 

The interest to the issues considered in this comprehensive monograph is 
completely justified because the preservation and purposeful formation of health of 
children and youth in difficult modern conditions for Ukraine is very significant 
and relevant. 

The collective monograph is the result of work by a group of authors, united by 
a common idea to present the results of their research aimed at preserving human 
health. 

The relevance of this monograph is elucidated by the fact that in the modern 
world the issue of healthy lifestyle is one of the global challenges identified by the 
World Health Organization in the framework of “Health for all in the XXI 
century”, which is defined as “promoting healthy and combating unhealthy 
lifestyles”. 

The monograph convincingly proves the urgent need to improve work with 
adolescents and young people, their parents and teachers, aimed at assimilation and 
compliance with health-preserving behavior, the formation of the perceived social 
position of a responsible attitude towards their own health. 

The authors’ active position deserves special recognition: they do not only fix 
and ascertain empirical data, facts and obtained results of the analysis. But all the 
work is penetrated with a genuine concern about the young generation, about the 
future of society, about their life goals and values. They formulate concrete 
proposals regarding the formation and implementation of the state policy in this 
vitally important sphere of public life, wider public involvement in this work and 
critically evaluate the past experience of implementing various programs and 
projects which meant to give knowledge and develop skills of healthy lifestyle of 
young people. Each analytical section as well as the whole monograph ends with 
deep insights, specific and balanced recommendations. From the researched 
material, a logical and reasoned conclusion can be drawn that the current state of 
things regarding the students’ health and their lifestyle is a cause of deep concern. 
It is time to eliminate any delays in implementing practical tasks on behalf of the 
public authorities at all levels, establishing an effective national system of 
formation of healthy lifestyle of children and youth otherwise it may pose a threat 
to national security and the prospects of development of the Ukrainian society. 

The monograph will undoubtedly be of interest to teachers, psychologists, 
doctors, post-graduate and full-time students as well as all the people interested in 
the studied issues. 

 
Prof. Dr. Nadiya Skotna 

Rector of Drohobych Ivan Franko  
State Pedagogical University 

Drohobych, Ukraine  
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SECTION I. 
 
 

MODERN PROBLEMS OF ECOLOGY,  
LIFE SAFETY AND HEALTH  

 
 
 

Chapter 1. EVALUATION OF FATTY ACID COMPOSITION  OF OIL  FLAX 
SEEDS IN RELATION TO VARIETIES  AND GROWING CONDITI ONS 

 
S. VOLOSHANSKA, I. DROZD 

Additional information is available at the end of the monograph  
 

Theoretical bases of functioning of a society determine the important issues, including the 
health of the population. According to nutritionists, in this aspect, a balanced diet is crucial and 
is based on the use of functional foods. Among these products are vegetable oils, linseed oil in 
particular. 

Oil, as a kind of lipids and the product of metabolism, is maximally accumulated in fruit 
seeds. High lipid content of the oilseed plants economically justifies its industrial processing. 

There are several hundred cultures in the world – the source of vegetable oil. Until recently, 
cost-effective industrial processing of seeds with an oil content of no less than 25 % of their 
mass was economically justified, whereas today low-oil raw material is being successfully 
recycled. More than 100 types of oilseeds form the industrial group, among them soybean, 
sunflower, rapeseed, safflower, sesame, flax, peanut, oil palm, maize etc. 

The chemical composition of the oil seeds is varied. In the composition of the oil seeds are 
proteins, carbohydrates, glycosides, amino acids, organic acids, vitamins, and minerals. But it is 
lipids (acylglycerol and lipoid) that comprise the bulk of them. Almost 90 % of flowering plant 
species contain spare fat in the seeds. M. I. Sharapov points out to a feature, under which plants 
that contain high content of oil in seeds and fruits in the tropics and subtropics, are represented 
mainly by trees (palm trees, Tung), in areas with temperate climate these are herbaceous plants 
(flax, sunflower, peanuts and others), less frequently shrubs, more rarely – trees. The oil content 
in the seeds and fruits depends on several factors, primarily on varietal characteristics and 
conditions of cultivation of oil crops [9]*. 

Lipids of oilseeds can be divided into groups depending on their biochemical functions. 
The bulk of the lipids of seeds and fruits make up the spare lipids. They are presented by 
triacylglycerides that make up 95...97 % are withdrawn from the seed oil [11]. 

Among structural lipids, an important place is occupied by phosphoglycerides 
(phospholipids), glycolipids and sulpholipids. Their mass fraction is significantly lower than 
their replacement. The presence of this group of lipids increases the biological value of oils. 
Other structural lipids determine the specific colour, taste and smell of vegetable oils, resistant 
to oxidation and hydrolysis during storage and other properties. These include fat-soluble 
vitamins (e.g., Tocopherols) and provitamins (carotenoids and sterols). 

To structural lipids, which serve a protective function, belong the lipids, which form a 
chemically inert structure of the integumentary fabrics of seeds and fruit – waxes and their 
derivatives. A special place is occupied by lipids, protective functions of which are determined 
by the toxicity, for example, derivatives of gossypol [12]. 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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The content of structural lipids in vegetable oils varies from 3 to 5 %. The number and 
composition of industrial oil largely depends on the conditions of the degreasing of the seeds, so 
the finished oil can vary significantly in composition of structural lipids depending on the 
technological parameters of processing of seeds, solvent extraction and other conditions. 

The largest group of lipids in oilseeds is fats. Fats (triacylglycerides) are composite esters 
of glycerol and higher carboxylic (fatty) acids. 

Natural fats are mixtures rzemieslnik triacylglycerols. Know more than 1300 natural fats, 
which differ in their fatty acid composition and formed various-acid triacylglycerols [9]. 

More than 200 different fatty acid have been found in the composition of natural lipids, 
mainly with an even number of carbon atoms from С8  to С24. Fatty acids with a short chain – 
less than 8 carbon atoms (nylon, oil) in the composition of the triacylglycerols of oil seeds do 
not occur, but they may be present in a free state, affecting the taste and smell of fats. Most fats 
contain 4...7 major and several related (less than 5% of the total) fatty acids. Oil of some plants 
contains specific fatty acids characteristic for these plants. For example, the castor oil contains 
gtoxycodone – ricinoleate, canola oil is erucic and the like. 

The vast majority of vegetable oils, with industrial value triacylglyceride contain all three 
acids – palmitic, oleic and linoleic. 

Fatty acids dominate in vegetable oils with 18 atoms of carbohydrate, their content, for 
most vegetable oils, is about 95 % of the total fatty acids. Only the oils of Cruciferous plants, 
e.g., mustard and rapeseed oil, along with the С18 acids contain considerable amounts of acids 
with different numbers of carbon atoms (С20 and С22) whose presence in edible oils is not 
desirable. 

Along with fatty acids an important role in human nutrition belongs to phospholipids. Their 
content in the seeds of oilseeds ranges from 0,2 to 2 %. In the processing of seeds phospholipids 
are concentrated in the oil-in-molecular-soluble state, often in a complex with sterols, waxes 
and metal ions. 

An essential component of plant oils are fat-soluble vitamins A, D, E and K. However, the 
most common are the vitamins of E group, – tocopherol (up to seven isomeric forms). Germ 
wheat and corn oils are rich in tocopherols. Tocopherols, as a heat-resistant compound, possess 
antioxidant properties. At the same time, they prevent oxidation of polyunsaturated fatty acids 
in the composition of the oils. 

Other fat-soluble vitamins oil-retinols, synthesized from carotenoids, form esters with fatty 
acids. In the composition of the oils, they exhibit their biological activity and improve their 
nutritional value. 

Analyzing the chemical composition of oilseed plants, we need to specify that along with 
the lipids, oilseeds accumulate a significant amount of protein, and in seeds of soybeans, for 
example, mass fraction of proteins is higher than that of lipids. The seeds of oil crops contain a 
significant concentration of soluble proteins, with globulin fraction being dominant. It is 
established that the proteins of oilseeds are oligomeric proteins composed from 4 to 12 
subunits; their molecular weight is in the range of 200 to 400 thousand. 

According to their biological value proteins of oilseeds are close to the animal ones. The 
most balanced, according to essential amino acids content, are proteins seeds of legumes, 
because the proteins do not only consist of sulfur-containing amino acids – methionine and 
cystine but also of excess lysine. 

An important role is played by proteins-enzymes in the metabolism of lipids, in particular 
of lipase in cells of seeds of oilseed plants. Oilseeds are rich in enzyme lipase, which catalyzes 
in the seeds the synthesis reaction of acylglycerides from glycerine and fatty acids, as well as 
the reverse acylglycerides hydrolysis reaction. The highest activity has the castor seeds lipase, 
where it was discovered in 1891. In germinated seed of cotton the optimum activity of lipase 
was observed at pH 7, the lipase of the seeds of the Tung – at pH 6 – 7,5, cereal – at pH 8. 
Activity and the direction of action of lipase is important in the process of preparation and 
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storage of oilseeds. At high seed moisture and high temperature storage lipase breaks down 
very quickly triacylglyceride, which leads to increased acidity of the oil in the seeds and the 
degradation of its quality. 

The seeds of the plants accumulate spare carbohydrates, mainly starch. In Mature seeds of 
oil crops, the carbohydrate content is low, so, in the kernel of sunflower seeds contains 
0,31…0,48 % of monosaccharides, small amount of starch. The exceptions are peanuts and pine 
nuts, the latter contains from 1 to 3 % starch. In immature seeds, the starch content is higher. In 
seeds of soybeans and other legumes contain the oligosaccharides of raffinose and stachyose 
[1]. 

Flaxseed contains from 5 to 12 % of mucous substances. Such substances are high 
molecular polymers, hydrolysis of which yields a mixture of galactose, rhamnose, xylose, 
arabinose, glucose and galactouronic acid. The composition of mucus also includes mineral 
elements. When dissolved in water such substances form viscous solutions. 

The most important representative of nitrilglycosides is linamarin С10Н17О6N, which is 
contained in the seeds of the flax plant. Linamarin is the compound of the glucose residue of 
hydrocyanic acid and acetone. Under the action of the glycosidase enzyme, linamarin splits into 
glucose, acetone and hydrocyanic acid. In germinated flax seed, the content of limarin is up to 
1,5 % in schrott – 0,029...0,065 % [2]. 

In animal cells, among many waste products the water-soluble organic compounds 
containing carboxyl groups are formed and they have acid properties – organic acids. Olive 
fruits and seeds contain acids that are associated with tricarbonyl cycle. СбН8О7 citric acid is in 
seeds of sunflower, hemp, pine nuts, amber С4Н6О4 – in the seeds of castor bean and poppy, 
apple С4Н6О5 – flaxseed, tartaric С4Н6О6 in the seeds of cotton, acetic С2Н4О2 – in seeds of 
many crops and is 85 % of the total organic acids. These acids are of great importance in the 
metabolic processes of the seed. 

Minerals play an important role in the life processes of plants. Until recently it was believed that 
the following ten elements were sufficient for normal growth and development of plants: carbon, 
oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus, calcium, potassium, magnesium, iron, sulfur, which make 
up 98 – 99 % of the weight of vegetable organisms. The composition of the dry matter of plant 
organs contains an average (in %): carbon – 45, oxygen – 42, hydrogen – 6,5, nitrogen is 1,5. 

The share of other elements is around 3 – 4 %. These ten elements are called 
macronutrients. It is now established that in addition to the main ten, for the development of the 
plants other elements are required: boron, copper, manganese, zinc, molybdenum, chlorine, 
iodine, arsenic and others. The content of these elements varies from 10-3 to 10-4% of the weight 
of the plant. These elements are related to microelements. The ash analysis of plants by means 
of modern methods has allowed to find in its composition such elements, the content of which 
is measured from 105 to 1012% of the mass of plants. These are: radium, uranium, thorium, 
caesium, lanthanum, samarium and other rare earth and radioactive substances, they are called 
ultramicroelements [9]. 

The biological role of macroelements is that they form the bulk of lipids, proteins, 
carbohydrates and their derivatives. A greater role belongs to phosphorus. It is a required 
component of vitamins and enzymes involved in protein metabolism. Phosphoric esters are 
directly involved in the metabolism of carbohydrates. With the participation of phosphorus 
high-energy phosphate bonds are formed. 

In recent years an increasing attention has been paid to the cultivation of flax. This plant is 
a valuable crop and an important source of raw materials for the production of oil for various 
purposes. 

Today, at the Institute of oilseed at NAAS of Ukraine the selection of oil flax is conducted 
in two directions: oil varieties to be used for technical and food purposes. In this regard, the 
study of biochemical parameters of collection samples, which are used in breeding of flax for 
growing in different soil and climatic conditions are important. 
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Oil flax is a source of vegetable oil, food and medicinal product. Flax seeds consist of 
proteins, fats, polysaccharides (cellulose, cellulose and lignans). Flax proteins contain essential 
amino acids. At the same time their composition is dominated by globulins (58 – 66 %) with a 
high molecular weight. Nutritional value of protein in the seeds of oil flax in the numerical 
score is 92 units. 

Among the main functional substances contained in the seeds of flax, an important role is 
played by saturated fatty acids: palmitic and stearic (8 – 9 %) and polyunsaturated fatty acids: 
oleic (15 – 20 %), linoleic (15 – 20 %), linoleic (39 – 45 %). Iodine number of oil is 165 – 192. 
However, depending on varieties and growing conditions the ratio of these components in the 
seeds can vary. In general, flax seed contains up to 49 % oil. 

The content of linolenic acid depends on the species, cultivar and genotype of flax varies 
from 3 – 9 % to 63 – 69 %. Polyunsaturated fatty acids, particularly linolenic acid, in 
combination with rich linoleic acid and other acids make a complex of essential fatty acids 
(73 %) which affect absorption of fat-soluble vitamins A, D, E and K [7]. 

Fat soluble tocopherol, found in flaxseed, is represented by gamma-tocopherol, a natural 
antioxidant. Flax seeds contain the highest content of vitamin F, which regulates vital 
physiological functions of the human body. That is why flax seed is useful for weakened 
children and the elderly, for persons with impaired biochemical processes of metabolism. 
Flaxseed is a source lignans. It is known that these compounds exhibit anti-carcinogenic, 
antioxidant action and they are antiallergenic. Flax lignans in combination with polyunsaturated 
fatty acids affect the immune system [8]. That is why flax is successfully used as a nutritional 
supplement in the treatment of ailments of kidney, prostate, female genital organs, intestines, 
rheumatoid arthritis, bronchial asthma, disorder of thyroid and other glands [5]. 

The process of formation and accumulation of oil in the plant occurs in close connection 
with the vital activity of the organism as a whole and depends on genetic characteristics typical 
of this species, ontogenesis, meteorological and growing conditions. Mass fraction of oil, its 
chemical composition changes during the whole period of ripening of seed or fruit. The amount 
of oil increases consistently from the start of the seed to afterripening. The qualitative 
composition of fatty acids for this species (forms, varieties) of plants remains more or less 
constant during ontogeny (individual characteristic), but the quantitative ratios between the fatty 
acids change as a rule [12]. 

Climatic factors – light, heat and moisture significantly affect the effectiveness of oil 
formation. The study of these factors enabled S. L. Ivanov to formulate climate theory of oil 
formation. According to his theory, the process of oil formation of each plant is a function of its 
genes and environmental factors: light, heat and moisture. By changing these factors changes 
the qualitative and quantitative composition of fatty acids and acylglycerines. 

S. L. Ivanov’s climate theory is based on numerous observations. According to this theory, 
with the promotion of oilseeds from south to north increases seed oil content and the content of 
unsaturated acids in the fatty acid composition of the lipids. According to S. L. Ivanov, this 
property is an adaptation to low temperatures [6]. 

Humidity significantly affects the process of oil formation in seeds. Water is the substrate 
for the synthesis of organic substances in the plants. Availability of oilseeds moisture in the 
growing season contributes to the formation of larger amount of oil and unsaturated fatty acids.  

The cultivation of flax in different geographical areas shows that the accumulation of 
unsaturated fatty acids in oil increases when the temperature decreases during the ripening and 
increased the availability of plants with water. 

Depending on the conditions of ripening of flax, the content of neoliliana of lipids, 
including tocopherols, sterols and carotenoids changes in the oil. In the early stages of ripening, 
the composition of oil pigments has chlorophyll, the amount of which during the ripening of 
seeds and the harvesting time is reduced, which almost completely disappears with the 
completion of after-ripening of seeds. 
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Flax seeds contain 50 % oil, which dries quickly (iodine number 175...200 units), forming a 
thin smooth glossy coating. The lipids of seeds are localized in the nucleus of the seed (the 
endosperm), the lipid content in the seed shell is relatively small. The lipid shell composition is 
significantly different from the lipids in the endosperm [11]. 

The maximum amount of cellulose is concentrated in the shell of the seed, but in comparison 
with the shells of seeds of other oil plants, the mass fraction of pulp is lower in the shell of flax, but 
there are many other carbohydrates, primarily of mucous substances (5 to 12 % by weight of 
absolutely dry seeds). If flax seeds soak in water and then extract to handle a large amount of 
ethanol, mucus is secreted as a white fibrous mass, which, when fully dry, becomes very brittle. 
Together with mucus, proteins are partially extracted from the seeds. The presence of mucus that 
covers the external surface of the seeds is a specific feature of flax seeds which allows them to easily 
attach to the soil during germination. Among other carbohydrates, there are mono-, disaccharides 
and hemicellulose. In the mature seed reduction of sugar and starch is absent [14]. 

Flaxseed proteins have a high biological value and contain all the essential amino acids. 
In unripe seeds, glycoside linamarin is present in a significant number. Linamarin content 

of flaxseed varies depending on the variety, ripening of seeds and its oil content. In the ripe 
seed it is almost absent. The content of linamarin in the oilseed meal is 100...300 mg/kg. 

In addition to these components the composition of flax seeds includes minerals, vitamins 
and the like. In particular, it contains (mg/kg): calcium – 8,6; phosphorus – 19,9; thiamine – 
8,8; riboflavin – 0,004…0,101 niacin; pantothenic acid and choline 0,031 inch to 4,9. Linseed 
oil contains 0,8...0,9 % of phospholipids, 0,5 to 1,1 % of neoliliana of lipids, including sterols 
0,42 %, tocopherols...48,0 – 48,9 mg % carotenoids 0,27...0,36 mg %. 

Flax selection for increasing the oil content of the seeds resulted in a significant increase in 
linseed oil content of linolenic acid, while reducing the content of linoleic and oleic acid. 

Thus, the scientific substuntiation for the use of flax seeds as part of a balanced diet is 
important.  

The purpose of our work is the analysis of fatty acids composition in seeds of flax grown in 
Precarpathia, because the needs of the population in flax seeds are growing continuously. Also 
valuable is the proposal of a linen seed derived from plants grown in ecologically clean regions of 
this country.  

Field research on the cultivation of flax was carried out in 2013 – 2015 on the educational-
experimental plot Drohobych Ivan franko State Pedagogical University by the standard method 
and recommendations.  

Material for the research were the following varieties of flax, obtained in the laboratory of 
selection of flax Institute of oilseed crops of the NAAS: Iceberg, Baikal, Golden, Kivika, 
Orpheus, Southern Night, Sunny, Cyan. 

The fatty acid content in oil was determined by gas-liquid chromatography in the 
laboratory of biochemistry of the Institute of oilseed crops NAAS (Zaporozhye). 

The Iceberg variety was obtained by the method of induced mutagenesis at the Institute of 
oilseed crops at UAAS. The plant’s height was 54 – 57 cm, growing period of 86 – 88 days. 
The flower is white, star-shaped. The seeds are dark brown; the weight of 1000 seeds is up to 
7,7 g. The content of oil in the seeds is 46,0 – 48,5 %. The average yield of seeds is 18,0 – 
20,0 t/ha. It is distinguished by a high iodine oil number and resistance against Fusarium wilt. 
Resistant to lodging of plants. Recommended for cultivation in the steppe and forest-Steppe 
zones of Ukraine. Entered the register of plant varieties of Ukraine in 2001.  

The Kivika variety was created by the method of induced mutagenesis at the Institute of 
oilseed crops UAAS. The plant’s height is 50 – 60 cm; the length of the growing period is 75 – 
83 days. The flower is open, purple-blue. The seeds are brown, the weight of 1000 seeds is                
6,3 – 6,5 g. The content of oil in the seeds is 42,0 – 43,7 %. The average yield of seeds is 17,4 – 
19,4 t/ha. It is distinguished by a high, up to 40 %, content of oleic acid that is why the oil is 
recommended for food use. It is drought tolerant, resistant to lodging of plants and diseases. 
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Recommended for cultivation in the steppe and forest-Steppe zones of Ukraine. Kivika was 
submitted for state trials in 2006. 

Southern Night was created by microgametophyte selection of hybrid combinations at the 
Institute of oilseed crops of the UAAS. The plant’s height is 52 – 55 cm; the length of the 
growing period is 84 – 86 days. The flower is large, blue. The seeds are brown, 1000 seeds 
weigh 7,9 g and the content of oil in seeds is 44,0 – 47,5 %. The average yield of seeds is 16,7 – 
20,0 t/ha. It is highly resistant against drought and lodging of plants. Characterized by high 
potential productivity. This variety was listed in the State register of plant varieties of Ukraine 
in 2001. The Southern Night is a recognised variety by its standard. 

Cyan is an oil flax variety, VNDIOK selection (Russia). Medium-stem plant with broadly 
lanceolate leaves. Flower is open, blue. The seeds are brown, 1000 seeds weigh 7,4 g. The 
content of oil in the seeds is 47,5 %. 

Golden is a late-maturing variety, the length of growing season is 95 – 103 days. The 
flower is covered, white. The seeds are yellow, the weight of 1000 seeds is 7,6 – 8,3 grams. The 
content of oil in seeds is 49 – 51 %. Yield from 20 to 23 t/ha. It has a high content of linoleic 
acid (over 70 %) and high (185 – 190 units) iodine number. It is proposed for the technical use 
of oil. It has a characteristic distinguished feature – lack of chlorophyll of the top of the plant. It 
entered in the register of varieties of Ukraine in 2005. 

Grade Orpheus is a medium-ripe variety, the duration of the vegetation period is 88 – 90 
days. The plant’s height is 58 – 60 cm; the flower is of medium size, blue. The seeds are brown, 
1000 seeds weigh from 7,8 to 8,0 g. The content of oil in the seeds is 47 – 49 %. The yield is 
around 19 – 21 kg/ha. It is characterized by stability of yield and oil content. It entered the 
register of varieties of Ukraine in 2002. 

Baikal was selected by French. The plant’s height is 72 – 78 cm. The flower is open, 
purple-blue. The seeds are brown, 1000 seeds weigh 6,7 g. Resistant to lodging and diseases, in 
particular to Fusarium.  

Sunny is a late-maturing variety of the Belarusian selection, which was created as a result of 
intra-varietal selection. The plant’s height is 60 – 65 cm Length of the vegetation period is     96 – 98 
days. The flower is medium-sized, blue. The seeds are yellow; weight of 1000 seeds is 4,93 g. The 
oil content in the seeds is 47,5 %. The average seed yield is 1,6 – 1,7 t/ha; it is resistant to lodging; 
has a low content of linolenic acid (1,45 %). It was listed in the national register in 2009.  

The weather conditions in the years of cultivation were different by the amount of 
precipitation during the vegetation period and the temperature regime. This influenced the oil 
content and fatty acid composition of linseed oil, since the chemical composition of fats 
depends on environmental conditions. Thus, under the influence of various temperature 
fluctuations during the ripening, flax seeds accumulated more unsaturated fatty acids, as 
evidenced by the increase in iodine value. 

As a result of research, it was established that in the conditions of the less favourable 2013, 
the seeds of oil flax were observed to have the increased content of palmitic (5,21 – 6,15 %), 
stearic (2,08 – 3,36 %), oleic (13,61 – 37,71 %) and linoleic (13,53 – 24,55 %) and less 
linolenic acid (32,27 – 64,74 %), except for varieties in which the seed content of linolenic acid 
was 8,33 %. The increase in the concentration of linolenic acid in the studied cultivars took 
place due to the reduction in the amount of oleic and linoleic acids (see table 1). 

In the conditions of more favorable 2014, the seeds of oil flax had a low content of palmitic 
(3,72 – 4,76 %), stearic (1,32 – 1,93 %), oleic (9,28 – 20,22 %) and linoleic (to 10,06 – 14,11 %) 
acids. In the seeds of Sunny variety linoleic acid amounted to 79,01 %. The amount of linolenic acid 
(61,52 – 69,89 %) was higher apart from Sunny where the content was 3,24 % (see table 1). 

In 2015, out of the obtained yield of seeds of the studied oil flax varieties were revealed the 
following indicators of the content of fatty acids: palmitic acid (5,12 – 6,27 %), stearic (1,96 – 
2,86 %), oleic (13,54 – 30,09 %), linoleic (of 12,55 – 17,18 %) and linolenic (44,88 – of 66,67 %). 
The Sunny variety contained linoleic acid amounting to 66,02 %, and linolenic to 7,51 %. Similarly 
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to the previous years of research growth in the concentration of linolenic acid was due to the 
decrease in the quantity of oleic and linoleic acids. This was particularly observed in 2014, when the 
amount of linolenic acid in the samples ranged from 61 – 78 %. (see table 1). 

 
Table 1. 

Characteristics of oil flax variety samples according to fattyacid oil content in the seeds 
under the conditions of 2013 – 2015 

 
Polysaturated acids,  % Polyunsaturated acids,  % 

Variety sample 
palmitic stearic Oleic Linoic linolenic 

2013 
Iceberg 5,88±0,35 2,08±0,14 27,83±0,67 14,94±0,12 49,45±0,95 

Baikal 5,40±0,34 2,35±0,27 21,61±0,39 16,43±0,24 54,62±0,89 

Golden 5,74±0,32 2,61±0,24 13,61±0,23 13,53±0,26 64,74±0,68 

Kivika 5,21±0,16 2,54±0,19 37,71±0,34 24,55±0,30 32,27±0,51 

Orpheus 5,62±0,28 3,36±0,33 18,37±0,37 16,11±0,34 56,77±0,59 

Southern night 6,15±0,49 3,01±0,34 20,55±0,71 14,31±0,39 56,11±0,56 

Sunny 7,52±0,29 2,89±0,35 19,04±0,21 62,45±0,94 8,33±0,16 

Cyan 5,64±0,56 2,20±0,32 15,75±0,31 16,30±0,26 60,31±0,79 

2014 
Iceberg  4,04±0,28 1,32±0,13 14,50±0,26 13,23±0,51 66,90±0,74 

Baikal 3,85±0,28 1,51±0,11 13,75±0,13 13,22±0,42 67,70±0,42 

Golden 3,64±0,35 1,75±0,15 9,28±0,23 10,06±0,39 75,26±0,69 

Kivika 4,42±0,23 1,84±0,32 20,22±0,32 11,99±0,38 61,52±0,69 

Orpheus 3,86±0,11 1,76±0,17 12,84±0,39 11,64±0,42 69,89±0,91 

Southern night 3,71±0,21 1,93±0,11 14,83±0,21 13,34±0,22 66,18±0,83 

Sunny 4,76±0,17 1,23±0,16 11,15±0,51 79,01±0,83 3,24±0,13 

Cyan 3,72±0,36 1,44±0,16 15,80±0,16 14,11±0,37 64,93±0,54 

2015 
Iceberg  5,12±0,29 2,50±0,28 15,92±0,41 14,46±0,39 62,00±0,56 

Baikal 5,13±0,28 2,25±0,11 19,96±0,43 15,59±0,27 57,05±0,62 

Golden  5,24±0,37 1,96±0,18 13,54±0,39 12,55±0,37 66,67±0,71 

Kivika 5,63±0,24 2,21±0,23 30,09±0,32 17,18±0,37 44,88±0,73 

Orpheus 5,34±0,36 2,67±0,29 18,95±0,46 13,83±0,31 59,20±0,68 

Southern night 5,63±0,31 2,86±0,26 19,53±0,49 14,56±0,29 57,41±0,59 

Sunny 6,27±0,41 2,68±0,34 17,50±0,38 66,02±0,27 7,51±0,59 

Cyan 5,55±0,13 2,76±0,17 18,00±0,38 14,18±0,33 59,50±0,57 
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In connection with the possible use of linseed oil in various industrial sectors it is necessary 
to single out those varieties, which are distinguished from others by the content of individual 
fatty acids. Linseed oil with a high content of polyunsaturated fatty acids, especially the 
linolenic acid, is used mainly for technical purpose, and with a low content – in food industry. 

Therefore, among those varieties, the seeds of which are suitable for the purposes of food 
industry, Sunny attracts the greatest attention as well as Kivika. Sunny has a very high content of 
linoleic acid – 79,01 % (average 13,5 %) and low – linolenic – 3,24 % (average is 65,6 %) whereas 
Kivika also has a quite high content of linoleic acid – 24,55 % and low – linolenic – 32,71 %. 

During the period of study, varieties of Kivika, Baikal, Southern Night differed by a higher 
content of oleic acid as compared to other samples. Kivika should be singled out too, which, for 
the period from 2013 to 2015, had the percentage of oleic acid varying in the range of 21 – 
30 %, while the amount of linolenic acid was the lowest. 

Thus, flax seeds of Kivika and Sunny grown in the Precarpathia differ in the content of 
individual fatty acids. Therefore, the seeds and oil of these varieties are useful for food 
purposes. 
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Вступ. Проблеми безпеки та здоров’я людини безпосередньо пов’язані із 

навколишнім природним середовищем, в якому вони проживають, і є предметом 
дослідження валеології. Встановлення взаємозв’язку між деструктивним впливом 
господарської діяльності підприємств на довкілля і суспільство та спричиненими цим 
впливом наслідками є складною економіко-математичною задачею. Це зумовлює потребу 
в побудові нових ефективних економіко-математичних моделей визначення обсягів 
техногенної шкоди і, відповідно, оцінювання непрямих техногенних збитків від них на 
рівні національного господарства. Дослідження непрямих техногенних збитків є 
важливою проблемою на рівні національного господарства. Вирішення цієї проблеми 
передбачає встановлення наслідків для суспільства, зумовлених техногенним 
навантаженням на довкілля, а саме визначення рівнів техногенної захворюваності, 
техногенної смертності та скорочення тривалості життя. 

Проведений аналіз наукових джерел та публікацій таких провідних вітчизняних 
науковців як Алимов О. М. [1]*, Балацький О. Ф. [2], Букринський Б. В. [3], Крайник О. П. 
[5], Мельник Л. Г. [6], Микитенко В. В. [7], Туниця Ю. Ю. [8], Яковлєв А. І. [9] та інших, 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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свідчить, що в Україні та світі звернено мало уваги на дослідження непрямих 
техногенних збитків у національному господарстві, що зумовлено великою складністю та 
критичністю цієї проблеми. Однак визначення непрямих техногенних збитків для 
суспільства й економіки дає змогу встановити обсяги їх відшкодування та знайти 
джерела їх фінансування. 

Матеріал і методика досліджень. Для дослідження непрямих техногенних збитків у 
національному господарстві поставлено такі завдання: 1) встановлення взаємо-
залежностей між обсягами забруднення довкілля (викидами забруднюючих речовин в 
атмосферу, скидами у водні об’єкти та утвореними відходами) та погіршенням стану 
здоров’я населення України на основі багатофакторної кореляційно-регресійної 
економіко-математичної моделі; 2) проведення економічного оцінювання та 
прогнозування необхідних обсягів відшкодування витрат на охорону здоров’я населення, 
яке проживає у забрудненому навколишньому середовищі. 

Результати дослідження та їх обговорення. Прямі техногенні збитки описують 
ресурсні (природні, матеріальні тощо), енергетичні (паливні, теплові тощо), фінансові та інші 
втрати, спричинені господарською діяльністю підприємств. Непрямі техногенні збитки 
відображають показники сприйняття реципієнтами дії деструктивних впливів господарської 
діяльності. Існування непрямих техногенних збитків підтверджує встановлення 
взаємозалежності між рівнями соціальних показників суспільного розвитку (рівень 
захворюваності, смертності, тривалості життя населення тощо) й обсягами техногенного 
навантаження. Економічне оцінювання непрямих техногенних збитків у національному 
господарстві ґрунтується на аналізуванні у вартісній формі витрат, необхідних для 
ліквідування або зменшення наслідків техногенного впливу на суспільство.  

Багатофакторна регресійна модель має охоплювати всі можливі фактори (незалежні 
змінні), що впливають на рівень захворюваності населення та рівень смертності від цих 
захворювань (залежна змінна) в Україні (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Вихідні дані для аналізу взаємозв’язків між факторами техногенних збитків (обсяги 
забруднення атмосфери і випадки захворювань) у 2000 – 2012 рр. 

 
Рік S A Z VZ NU NE KO DY SK KI SE UA TR 

2000 984,8 440,6 5908,6 33471 382 748 2338 14639 1996 1571 1939 62 2339 
2001 992,1 452 6049,5 33192 394 745 2384 14213 2008 1593 2049 59 2239 
2002 1032,6 435,7 6101,9 32233 382 748 2370 13372 1950 1598 2039 57 2244 
2003 1046,3 477,9 6191,3 32585 395 751 2386 13835 1915 1572 2077 54 2297 
2004 988,5 471,9 6325,9 32573 406 755 2498 13511 1917 1609 2153 55 2245 
2005 1132,8 523,9 6615,6 32912 408 754 2430 13894 1936 1600 2185 53 2264 
2006 1347,2 515,1 7027,6 32240 414 764 2431 13308 1906 1597 2172 53 2289 
2007 1342,6 641,9 7380 32807 407 752 2437 13946 1952 1569 2132 51 2284 
2008 1320,6 642 7210,3 32467 406 753 2478 13671 1911 1567 2136 51 2263 
2009 1262,7 562,1 6442,9 33032 407 754 2423 14528 1890 1544 2140 52 2164 
2010 1235,2 603,7 6678 33080 418 750 2390 14595 1921 1532 2138 52 2217 
2011 1363,4 663 6877,3 32381 423 744 2346 14148 1881 1490 2095 55 2136 
2012 1430,3 634,6 6821,1 31162 433 724 2318 13220 1852 1445 2047 54 2140 

Примітки: розраховано і побудовано за даними відкритої бази даних Державної 
служби статистики України [4]; S – обсяги викидів діоксиду сірки, тис т; A – обсяги викидів 
оксидів азоту, тис т; Z – обсяги викидів всіх забруднюючих речовин, млн т; VZ – рівень 
загальної захворюваності; NU – рівень захворюваності на новоутворення; NE – рівень 
захворюваності на хвороби нервової системи; KO – рівень захворюваності на хвороби 
системи кровообігу; DY – рівень захворюваності на хвороби органів дихання; SK – рівень 
захворюваності на хвороби шкіри; KI – рівень захворюваності на хвороби кістково-м’язової 
системи; SE – рівень захворюваності на хвороби сечостатевої системи; UA – рівень 
захворюваності на уроджені аномалії; TR – рівень травматизму й отруєнь. 
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Незалежними змінними вибрано фактори деструктивного впливу (обсяги викидів 
діоксиду сірки, що вимірюються у тис. т й умовно позначені як S у табл. 1; обсяги 
викидів оксиду азоту (тис. т), які позначено через A; обсяги викидів усіх забруднюючих 
речовин (млн т), що позначено через Z). Як залежну змінну (табл. 1) вибрано кількість 
вперше зареєстрованих випадків захворювань на відповідні хвороби серед 1000 осіб 
(вип./1000 осіб), які позначено так: VZ – рівень загальної захворюваності; NU – рівень 
захворюваності на новоутворення; NE – рівень захворюваності на хвороби нервової 
системи; KO – рівень захворюваності на хвороби системи кровообігу; DY – рівень 
захворюваності на хвороби органів дихання; SK – рівень захворюваності на хвороби 
шкіри; KI – рівень захворюваності на хвороби кістково-м’язової системи; SE – рівень 
захворюваності на хвороби сечостатевої системи; UA – рівень захворюваності на 
уроджені аномалії; TR – рівень травматизму й отруєнь.  

Для встановлення взаємозв’язку між обсягами викидів забруднюючих речовин і 
рівнями захворюваності населення України побудовано багатофакторну кореляційно-
регресійну модель (табл. 2). Із побудованої моделі багатофакторного регресійного 
аналізу залежності рівня загальної захворюваності населення України від деструктивного 
впливу викидів забруднюючих речовин (табл. 2) отримано такі результати. Найбільше 
впливають на залежну змінну обсяги викидів діоксиду сірки. Найчутливішими 
показниками техногенних збитків є рівень захворюваності (кількість вперше 
зареєстрованих випадків захворювань) на хвороби кістково-м’язової системи (0,9), 
новоутворення (0,7), уроджені аномалії (0,6), травматизм й отруєння (0,6), хвороби 
системи кровообігу (0,6), коефіцієнт кореляції серед яких є найвищим. Однак високе 
значення коефіцієнта а0 (табл. 2) вказує на те, що кількість факторів для проведення 
багатофакторного регресійного аналізу необхідно розширити. Скориставшись 
результатами наукових досліджень [10], де встановлено залежності між обсягами скидів 
та кількістю захворювань на хвороби органів дихання, систем кровообігу тощо, а також 
[11, 12], де О. В. Кубатко, досліджуючи зв’язок між факторами техногенного впливу та їх 
наслідками для населення у межах визначених зон забруднення, увів до кореляційно-
регресійної моделі захворювань, зумовлених забрудненням територій, окрім кількісних 
показників, ще й такі якісні характеристики, як близькість до моря та рівень заліснення 
територій, було розширено кількість факторів у запропонованій кореляційно-регресійній 
моделі, ввівши ще й обсяги викидів, скидів та відходів забруднюючих речовин. 

 
Таблиця 2 

Результат багатофакторного регресійного аналізу залежностей рівнів 
захворюваності населення від обсягів забруднення атмосфери України 

 
Коефі- 
Цієнт 

VZ NU NE KO DY SK KI SE UA TR 

A0 33854,60 349,56 665,03 1745,15 17609,82 1967,37 1263,92 1298,22 90,05 1847,87 
A1 -4,19 0,06 -0,03 -0,39 -1,84 -0,27 -0,28 -0,15 0,00 -0,30 
A2 3,60 0,07 -0,10 -0,16 6,93 -0,07 -0,55 -0,20 -0,01 -0,63 
A3 0,27 -0,01 0,03 0,18 -0,80 0,05 0,14 0,17 -0,01 0,17 
R 0,61 0,83 0,69 0,77 0,59 0,75 0,95 0,66 0,79 0,81 
R2 0,37 0,69 0,48 0,59 0,35 0,56 0,90 0,44 0,62 0,65 
Нор- 
мов. R2 

0,17 0,59 0,31 0,46 0,14 0,41 0,87 0,25 0,50 0,53 

D 531,27 9,52 7,61 39,48 455,33 33,30 17,18 59,35 2,30 42,11 

Примітка: власна розробка 
 

З метою встановлення загальних витрат на лікування кожної категорії хворих та 
виділення частки техногенного впливу серед загальної кількості чинників, що впливають на 
рівні захворюваності та смертності населення в Україні було побудовано дві моделі: щодо 
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рівнів вперше зареєстрованих випадків захворювання (перша модель) та рівнів смертності 
внаслідок хворіб (друга модель). Як незалежні змінні вибрано фактори деструктивного 
впливу (обсяги викидів, скидів та відходів), а як залежну змінну – рівень захворюваності (для 
першої моделі) та рівень смертності від захворювань (для другої моделі), що й становило 
перший етап побудови багатофакторної регресійної моделі. Такі соціальні процеси як 
захворювання та смертність від хворіб мають глибокі економічні наслідки для національного 
господарства: витрати на лікування, витрати на виплату за лікарняними листами, втрати 
висококваліфікованих працівників, недовироблення продукції, витрати на перекваліфікацію 
та навчання працівників, витрати на утримання у разі втрати годувальника тощо.  

Було досліджено непрямі техногенні збитки, де у склад відібраних факторів увійшли 
питомі показники обсягів викидів, скидів та відходів забруднюючих речовин, статистичні 
дані для яких доступні, що утворює другий етап побудови багатофакторної регресійної 
моделі. Серед набору факторів були такі показники: 1) обсяги викидів діоксиду сірки, 
т/1000 ос.; 2) обсяги викидів оксиду азоту, т/1000 ос.; 3) обсяги викидів забруднюючих 
речовин, т/1000 ос.; 4) обсяги загального відведення забруднених зворотних вод без 
очищення, тис. куб. м/1000 ос.; 5) обсяги скидів забруднених зворотних вод, тис. куб. 
м/1000 ос.; 6) обсяги утворених відходів, т/1000 ос. (табл. 3). Відповідно, як залежні 
змінні вибрано питомі показники рівнів захворювання та рівнів смертності від 
захворювань (табл. 4 – 5). У табл. 5 наведено динамічні ряди для рівнів смертності 
зазначених хворіб з врахуванням змін відповідно до Міжнародної класифікації хворіб та 
споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду. Ці ряди не увійшли до 
вхідних даних для кореляційно-регресійного аналізу. Отже, завершено вимірювання та 
аналіз вибраних факторів, що є другим етапом побудови моделі. 

 
Таблиця 3 

Питомі обсяги викидів, скидів та відходів забруднюючих речовин  
 

Викиди Скиди Відходи 

Рік Діоксид 
сірки, 

т/1000 ос. 

Оксид 
азоту,  
т/1000 ос. 

Забруд. 
речовини, 
т / 1000 ос. 

Заг. відвед. забруд. 
звор. вод без очищ.,  
тис. м3/1000 ос. 

Заг. відвед. 
забруд. звор. вод 
тис. м3/1000 ос. 

Утворено 
відходів, 
т/1000 ос. 

1992 45,65 15,95 235,70 18,27 76,99 0 
1993 42,00 13,40 191,70 22,89 89,04 0 
1994 32,91 10,89 160,17 20,21 93,51 95,09 
1995 31,69 10,25 144,67 17,63 89,93 68,88 
1996 25,20 9,10 123,64 19,10 80,10 61,42 
1997 22,28 8,96 117,40 15,01 83,30 62,21 
1998 20,31 8,82 119,93 16,14 83,94 48,72 
1999 20,56 8,75 117,26 14,98 78,53 56,50 
2000 19,92 8,91 119,54 15,33 67,02 52,87 
2001 20,28 9,24 123,65 15,25 61,48 51,99 
2002 21,31 8,99 125,92 16,14 60,26 35,68 
2003 21,80 9,96 128,98 16,75 61,41 50,76 
2004 20,76 9,91 132,83 15,92 69,84 50,82 
2005 23,96 11,08 139,92 18,95 72,84 51,01 
2006 28,71 10,98 149,75 30,41 82,91 50,52 
2007 28,78 13,76 158,21 32,29 82,62 55,42 
2008 28,48 13,84 155,49 13,28 58,83 49,62 
2009 27,36 12,18 139,63 5,85 38,27 26,66 
2010 26,87 13,13 145,29 6,79 37,94 36,11 
2011 29,78 13,83 150,23 6,75 35,21 31,34 
2012 31,34 13,91 149,48 6,40 33,33 29,98 

Примітка: побудовано за даними відкритої бази даних Держслужби статистики 
України [4] 
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Таблиця 4 
Рівні захворюваності населення у 1992 – 2012 рр., вип./1000 ос.  

 
Рік VZ NU NE KO DY SK KI SE UA TR 

1992 638,04 6,40 57,73 27,12 311,70 38,40 29,37 28,03 1,00 57,98 

1993 647,59 6,35 58,28 27,03 319,10 38,99 29,53 29,08 1,03 55,09 

1994 603,58 6,29 58,03 26,88 278,21 40,97 27,61 28,57 0,94 51,89 

1995 629,19 6,32 58,71 26,87 303,60 41,45 27,37 29,85 0,91 51,17 

1996 588,12 6,53 59,79 27,53 257,73 40,74 27,90 31,64 0,97 50,74 

1997 613,12 6,85 61,08 29,46 278,03 40,36 29,04 33,67 1,04 48,88 

1998 634,77 7,39 66,13 33,55 275,50 42,13 31,76 37,34 1,17 48,94 

1999 660,26 7,65 15,37 39,06 290,18 40,81 31,01 37,78 1,22 48,10 

2000 677,14 7,73 15,13 47,30 296,16 40,38 31,78 39,23 1,25 47,32 

2001 678,45 8,05 15,23 48,73 290,52 41,04 32,56 41,88 1,21 45,77 

2002 665,19 7,88 15,44 48,91 275,96 40,24 32,98 42,08 1,18 46,31 

2003 678,80 8,23 15,64 49,70 288,21 39,89 32,75 43,27 1,12 47,85 

2004 683,98 8,53 15,85 52,45 283,71 40,25 33,79 45,21 1,15 47,14 

2005 696,10 8,63 15,95 51,40 293,86 40,95 33,84 46,21 1,12 47,88 

2006 686,99 8,82 16,28 51,80 283,57 40,61 34,03 46,28 1,13 48,78 

2007 703,32 8,73 16,12 52,24 298,98 41,85 33,64 45,71 1,09 48,96 

2008 700,13 8,76 16,24 53,44 294,81 41,21 33,79 46,06 1,10 48,80 

2009 715,85 8,82 16,34 52,51 314,84 40,96 33,46 46,38 1,13 46,90 

2010 719,71 9,09 16,32 52,00 317,54 41,79 33,33 46,52 1,13 48,23 

2011 707,34 9,24 16,25 51,25 309,05 41,09 32,55 45,76 1,20 46,66 

2012 682,87 9,49 15,87 50,80 289,70 40,58 31,67 44,86 1,18 46,90 

Примітки: розраховано і побудовано за даними [4]; VZ – рівень загальної 
захворюваності; NU – рівень захворюваності на новоутворення; NE – рівень 
захворюваності на хвороби нервової системи; KO – рівень захворюваності на хвороби 
системи кровообігу; DY – рівень захворюваності на хвороби органів дихання; SK – рівень 
захворюваності на хвороби шкіри; KI – рівень захворюваності на хвороби кістково-
м’язової системи; SE – рівень захворюваності на хвороби сечостатевої системи; UA – 
рівень захворюваності на уроджені аномалії; TR – рівень травматизму й отруєнь. 
 

Таблиця 5 
Рівні смертності від захворювань у 1992 – 2012 рр., вип./1000 ос. 

 
Рік VS SKO SNU SDY SZL SNV SOA SZS SOT SIP 

1990 12,145 6,422 1,973 0,720 1,956 1,073 0,104 … … … 
1991 12,896 6,724 2,023 0,745 2,008 1,174 0,123 … … … 
1992 13,391 6,916 2,032 0,740 2,017 1,287 0,156 … … … 
1993 14,197 7,815 2,002 0,812 1,987 1,311 0,161 … … … 
1994 14,673 8,295 2,009 0,854 1,992 1,437 0,161 … … … 
1995 15,322 8,707 1,982 0,891 1,966 1,599 0,201 … … … 
1996 15,141 8,710 1,934 0,858 1,918 1,567 0,195 … … … 
1997 14,841 8,784 1,926 0,815 1,915 1,470 0,185 … … … 
1998 14,292 8,616 1,942 0,721 1,926 1,388 0,159 … … … 
1999 14,808 8,993 1,973 0,743 1,959 1,426 0,172 … … … 
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2000 15,337 9,385 1,979 0,767 1,964 1,489 0,190 … … … 
2001 15,248 9,349 1,954 0,685 1,940 1,539 0,200 … … … 
2002 15,579 9,602 1,963 0,656 1,946 1,575 0,213 … … … 
2003 15,945 9,972 1,942 0,631 1,927 1,512 0,204 … … … 
2004 15,986 9,947 1,934 0,598 1,917 1,497 0,223 … … … 
2005 16,539 10,338 1,942 0,592 … … … 1,481 0,670 0,364 
2006 16,154 10,245 1,926 0,526 … … … 1,377 0,644 0,347 
2007 16,355 10,303 1,929 0,538 … … … 1,415 0,720 0,360 
2008 16,270 10,353 1,919 0,502 … … … 1,324 0,759 0,373 
2009 15,315 9,982 1,920 0,457 … … … 1,060 0,652 0,327 
2010 15,191 10,119 1,932 0,424 … … … 0,957 0,583 0,318 
2011 14,518 9,618 1,944 0,391 … … … 0,926 0,550 0,308 
2012 14,531 9,563 2,036 0,375 … … … 0,914 0,607 0,305 
Примітки: розраховано і побудовано за даними [4]; ... – відсутні дані; VS – рівень 

загальної смертності; SKO – рівень смертності через хвороби системи кровообігу;            
SNU – рівень смертності через новоутворення; SDY – рівень смертності через хвороби 
органів дихання; SZL – рівень смертності через злоякісні новоутворення; SNV – рівень 
смертності через нещасні випадки, отруєння і травми; SOA – рівень смертності через 
отруєння алкоголем; SZS – рівень смертності через зовнішні причини смерті;                       
SOT – рівень смертності через хвороби органів травлення; SIP – рівень  смертності 
через інфекційні та паразитарні хвороби. 

 
На третьому етапі проведено математико-статистичний аналіз вибраних факторів і 

сформовано інформаційну базу. У табл. 6 наведено результати перевірки факторів 
виникнення техногенних збитків на мультиколінеарність.  

 
Таблиця 6 

Результати перевірки факторів на мультиколінеарність у 1992 – 2012 рр. 
 

Рівень захворюваності  NE S A Z SZZV SZV VU 
NE 1,000             
S 0,406 1,000           
A -0,079 0,787 1,000         
Z 0,273 0,945 0,825 1,000       
SZZV 0,208 0,165 -0,081 0,210 1,000     
SZV 0,636 0,136 -0,337 0,112 0,782 1,000   
VU 0,077 -0,511 -0,591 -0,576 0,218 0,381 1,000 
Рівень смертності через хворобу SNU S A Z SZZV SZV VU 
SNU 1,000             
S 0,581 1,000           
A 0,285 0,787 1,000         
Z 0,528 0,945 0,825 1,000       
SZZV -0,001 0,072 -0,274 0,152 1,000     
SZV 0,038 0,125 -0,365 0,148 0,830 1,000   
VU -0,259 -0,511 -0,591 -0,576 0,112 0,213 1,000 

Примітки: авторська розробка: NE – рівень  захворюваності на хвороби нервової 
системи, вип./ тис. ос; SNU – рівень смертності через новоутворення, вип./ тис.ос;                
S – викиди  діоксиду сірки, т/1000 ос.; A – викиди оксиду азоту, т/1000 ос.; Z – викиди 
всіх забруднюючих речовин, т/1000 ос.; SZZV – скиди забруднених зворотних вод без 
очищення, тис. куб. м/1000 ос.; SZV – скиди всіх забруднених зворотних вод, 
тис. куб. м/1000 ос.; VU – утворення відходів, т/1000 ос. 

 
Проаналізувавши коефіцієнти парної кореляції між факторами, визначили наявність 

мультиколінеарності, тобто щільний зв’язок між викидами діоксиду сірки і викидами 
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всіх забруднюючих речовин (0,945), а також викидами оксиду азоту і викидами всіх 
забруднюючих речовин (0,825). Було залишено в кожному випадку по одному фактору – 
викиди діоксиду сірки і викиди оксиду азоту, а вилучено з подальшого розгляду викиди 
всіх забруднюючих речовин. Схожою є ситуація і для скидів забруднених зворотних вод 
без очищення і скидів усіх забруднених зворотних вод (0,782 і 0,830 відповідно). Тому 
залишено тільки скиди забруднених зворотних вод. 

До того ж залишені фактори з економічного погляду глибше розкривають 
деструктивний вплив забруднення, якщо аналізувати їхній вплив на залежну змінну. У 
табл. 6 наведено дослідження тільки за одним рівнем захворюваності та смертності (для 
хвороб нервової системи та новоутворень). Результати для решти хворіб підтвердили 
наявність мультиколінеарності для тих самих факторів. Набір основних незалежних між 
собою факторів, які є базою для побудови регресійної моделі, складається із чотирьох 
факторів: викиди діоксиду сірки, викиди оксиду азоту, скиди забруднених зворотних вод 
і обсяги утворення відходів. 

Для встановлення взаємозв’язку між обсягами забруднення і рівнями захворюваності 
населення України побудовано багатофакторну регресійну модель (табл. 7 – 8) за 
методом найменших квадратів. Отримані в табл. 7 коефіцієнти b0, b1, b2, b3, b4 дали змогу 
побудувати аналітичні записи залежності між факторами впливу (викиди діоксиду сірки, 
викиди оксиду азоту, скиди забруднених зворотних вод і обсяги утворення відходів) і 
факторами сприйняття (рівень захворюваності населення). 

 
Таблиця 7 

Результат багатофакторного регресійного аналізування залежності рівнів 
захворюваності населення від обсягів техногенного забруднення в Україні 

 

Коефіц. VZ NU NE KO DY SK KI SE UA TR 

B0 605,30 7,70 34,97 40,19 234,39 43,26 29,78 42,10 1,13 39,21 

B1 -6,43 -0,14 4,03 -2,17 -0,07 0,04 -0,57 -1,16 -0,02 0,24 

B2 8,98 0,17 -2,09 0,72 8,11 0,07 -0,17 0,20 0,03 -0,34 

B3 1,7× 
×10 -02 

8,6× 
×10 -06 

3,3× 
×10 -04 

1,9× 
×10 -04 

1,6× 
×10 -02 

-4,7× 
×10 -04 

2,4× 
×10 -05 

2,6× 
×10 -04 

3,1× 
×10 -05 

4,0× 
×10 -04 В4 0,84 0,01 -0,57 0,33 -0,19 -0,03 0,12 0,16 -0,0045 0,06 

R 0,86 0,96 0,80 0,91 0,68 0,71 0,91 0,95 0,74 0,94 

R2 0,74 0,92 0,63 0,83 0,47 0,50 0,82 0,91 0,55 0,89 

Нор. R2 0,67 0,88 0,54 0,79 0,33 0,38 0,78 0,89 0,43 0,87 

Ст. пох. 21,55 0,38 14,47 5,03 12,96 0,69 1,05 2,33 0,07 1,09 
Примітка: авторська розробка 
 
Перевіривши моделі на адекватність за допомогою F-критерію Фішера та значущість 

знайдених параметрів b0, b1, b2, b3, b4 за t-критерієм Стьюдента, спрогнозували рівні 
захворюваності (табл. 8). Із побудованої моделі багатофакторного регресійного аналізу 
залежності рівня загальної захворюваності населення України від деструктивного впливу 
(табл. 7 – 8) встановлено, що зв’язок між факторами виникнення техногенних збитків існує і є 
достатньо стійким. Найбільше впливають на рівень захворюваності обсяги викидів діоксиду 
сірки та оксидів азоту. Найчутливішим показником техногенних збитків є рівень 
захворюваності (кількість вперше зареєстрованих захворювань) на новоутворення та хвороби 
сечостатевої системи, коефіцієнти регресії яких найвищі (0,92 і 0,91 відповідно). Це свідчить 
також про те, що й внески техногенної складової серед інших причин у рівні захворюваності 
на вказані хвороби є теж найвищими.  
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Таблиця 8 
Регресійна модель залежності рівнів захворюваності населення від обсягів 

техногенного забруднення в Україні та їх прогноз на 2015 – 2016 рр. 
 

Прогноз, 
вип./1000 ос. Рівні захворюваності 

населення на: 
Регресійна модель 

2015 р. 2016 р. 
Всі захворювання Y=605,30-

6,43*x1+8,98*x2+0,01*x3+0,84*x4 
673,03  662,35 

Новоутворення Y=7,70-0,14*x1+0,17*x2+0,01*x4 6,53 6,32 
Хвороби нервової системи Y=34,97+4,03*х1-2,09*х2-0,57*х4 20,78 17,20  
Хвороби системи кровообігу Y=40,19-2,17*х1+0,72*х2+0,33*х4 66,68 73,23 
Хвороби органів дихання Y=234,39-0,07*х1+8,11*х2-0,19*х4 318,60 319,27 

Хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини 

Y=43,26+0,04*х1+0,07*х2-0,03*х4 41,27 41,37 

Хвороби кістково-м’язової 
системи 

Y=29,78-0,57*х1-0,17*х2+0,12*х4 24,51 23,51 

Хвороби сечостатевої системи Y=42,10-1,16*х1+0,2*х2+0,16*х4 26,69 24,78 
Уроджені аномалії (вади 

розвитку) 
Y=1,13-0,02*х1+0,03*х3 0,83 0,80 

Травми, отруєння та деякі інші 
наслідки 

Y=39,21+0,24*х1-0,34*х2+0,06*х4 51,88 52,18 

Примітки: власна розробка; Y – рівень захворюваності населення, вип./1000 ос.; х1 – 
обсяги викидів діоксиду сірки, т/1000 ос.; х2 – обсяги викидів оксиду азоту, т/1000 ос.;            
х3 – обсяги скидів забруднених зворотних вод, тис. м3/1000 ос.; х4 – обсяги утворених 
відходів, т/1000 ос. 

 
Схожі результати отримано під час дослідження зв’язків між обсягами техногенного 

навантаження і рівнями смертності від хворіб системи кровообігу, хворіб органів 
дихання та через новоутворення. Також найбільше впливають на рівні смертності питомі 
обсяги викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та скидів забруднених зворотних вод. 
Найчутливішим показником техногенних збитків є рівень смертності через 
новоутворення та хвороби систем кровообігу, коефіцієнти регресії яких найвищі. Це ще 
раз підтверджує, що внески техногенної складової серед інших причин у рівні смертності 
через перелічені хвороби теж високі. 

Висновки. Отже, дослідження методом кореляційно-регресійного аналізу 
взаємозв’язку між деструктивним впливом господарської діяльності підприємств на 
довкілля і суспільство та спричиненими цим впливом наслідками дало змогу підтвердити 
його існування в масштабах всього національного господарства для обидвох моделей 
(рівні захворюваності і смертності) на часовому проміжку більше 20 років. Це формує 
потребу в економічному оцінюванні непрямих техногенних збитків та прогнозуванні їх 
обсягів з метою відшкодування втрат у національному господарстві, зумовлених 
проживанням у забрудненому навколишньому природному середовищі та смертністю 
населення через хвороби. 
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Chapter 3. ENTEROSORBENTS – EFFECTIVE DETOXICANT OF  HUMAN 
BODY UNDER ENVIRONMENTAL DAMAGE  

 
I. BRYUKHOVETSKA  

Additional information is available at the end of the monograph  
 

Розділ 3. ЕНТЕРОСОРБЕНТИ – ЕФЕКТИВНІ ДЕТОКСИКАНТИ 
ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ В УМОВАХ ЗАБРУДНЕНОГО ДОВКІЛЛЯ 

 
І. В. БРЮХОВЕЦЬКА 

Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 
 

Різноманітність засобів, якими людина руйнує своє власне здоров’я й генофонд, не 
може не вражати: це отрутохімікати й побутова хімія, важкі метали й пластмаси, 
наркотики й тютюн, шум та електромагнітні поля, радіація й кислотні дощі, біологічна 
й хімічна зброя, промислові відходи, нафта й багато іншого [1, 2]*. В умовах України у 
зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС до небезпечних екотоксикантів та 
ксенобіотиків додається ще й вплив радіонуклідів. Тому саме життя робить актуальним 
питання охорони внутрішнього середовища людини.  

Методи, за допомогою яких ксенобіотики та екотоксиканти виводяться з організму, 
називають еферентними. Головний з цих методів – моделювання природних процесів 
детоксикації. Так, в основу роботи імунної системи покладений механізм адсорбції, 
який успішно реалізується в різних сорбційних методах. У цих методах як сорбенти 
використовують вуглецеві сорбенти, імуносорбенти, йонообмінні смоли, сорбенти з 
фіксованими ферментами та ін. На особливу увагу заслуговує пошук засобів, які 
поєднали б у собі всі якості детоксикантів і не впливали б негативно на організм за 
тривалого їх використання (не зумовлювали б істотного мінерального дисбалансу, 
погіршення формули крові, а також не викликали б стійкого дисбактеріозу). Саме 
такими можна вважати процеси ентеросорбції.  

Ентеросорбція є одним з методів еферентної терапії, який спрямований на 
зв’язування та виведення з шлунково-кишкового тракту екзо- та ендогенних токсинів і 
ксенобіотиків певними адсорбентами за рахунок реалізації механізмів адсорбції, 
абсорбції, йонообміну або комплексоутворення. У зв’язку з цим актуальним є 
дослідження властивостей та характеру впливу на організм людини ентеросорбентів – 
важливих детоксикантів організму в умовах забрудненого довкілля. 

Класифікація сучасних ентеросорбентів ґрунтується насамперед на їхній хімічній 
структурі [3]. Ентеросорбенти, які застосовуються в Україні, поділяють на чотири 
групи: 1) вуглецеві; 2) кремнійвмісні; 3) природні органічні; 4) комбіновані.  

1. Вуглецеві ентеросорбенти: 
• на основі природної сировини – деревні, кісточкові; 
• на основі гранульованого вугілля, синтезованого із штучних смол; 
• на основі активованих синтетичних вуглецевих волокон. 
2. Кремнійвмісні ентеросорбенти: 
• кремнійорганічні (гідрогелі метилсилікатної кислоти); 
• аеросили (високодисперсний силіцій оксид SiO2); 
• силікати алюмінію та магнію (атапульгіти); 
• глиноземи. 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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3. Природні органічні ентеросорбенти: 
• на основі альгінатів (морських бурих водоростей); 
• на основі гідролізного лігніну (піролізованої целюлози); 
• на основі пектинів; 
• на основі хітину; 
• на основі харчових волокон. 
4. Комбіновані ентеросорбенти, до складу яких можуть входити дві та більше 

вказаних речовин (наприклад, волокнисте синтетичне вугілля + алюмосилікат 
палигорскіт у препараті “Ультрасорб”). 

Вуглецеві та кремнійорганічні ентеросорбенти мають пористу структуру. Пори 
вуглецевих адсорбентів, залежно від розміру їхнього радіуса, поділяють на макро- 
(понад 200 нм), мезо- (100 − 1,6 нм) та мікропори (менше 1,6 нм). Біологічно активні 
сполуки, які поглинаються адсорбентами, фіксуються на поверхні мезопор та більших 
мікропор, у той час як макропори мають незначну сорбційну активність і виконують 
переважно роль транспортних каналів до мезо- та мікропор. Швидкість дифузії сполук 
у структурі адсорбенту залежить від кількості та розміру макро- та мезопор, а фіксація 
молекул адсорбату визначається наявністю мезо- та мікропор. Таким чином, 
сорбційний потенціал ентеросоребнтів визначають за показниками об’єму пор та 
питомої площі поверхні мезо- та мікропор [3].  

На сорбційні властивості твердих речовин впливає величина питомої поверхні. 
Питома поверхня Sпит – це відношення площі поверхні поділу фаз S до одиниці маси 
дисперсної фази m: 

 
Sпит = S/m, м2/кг 

 
У пористих адсорбентів Sпит зростає не тільки внаслідок збільшення дисперсності, 

але і за рахунок площі пор. Наприклад, якщо зіставити дві речовини з однаковим 
розміром частинок: непористу – цукрову пудру та пористу – активоване вугілля, то 
відповідно у першої речовини Sпит≈5⋅102 м2/кг, а у другої Sпит≈5⋅105 м2/кг, тобто у 
пористого активованого вугілля питома поверхня більша у тисячу разів. Поверхня 
поділу фаз однієї таблетки активованого вугілля (0,25 г) досягає 125 м2.  

Кремнійорганічні адсорбенти є гелем гідроксиду метилсилікатної кислоти, 
органофільність якого пов’язана з наявністю на поверхні розділу фаз метильних груп, 
гідрофільність – з наявністю гідроксильних груп, а пори формуються за рахунок 
проміжків між мікроглобулами полісилоксанової матриці, мають розмір 10 − 50 нм і 
заповнені водою [3]. Питома площа поверхні таких адсорбентів становить 150 − 
300 м2/г, що суттєво поступається цьому показнику, наприклад, для сучасних 
вуглецевих ентеросорбентів – 1500 − 3000 м2/г.  

Ентеросорбенти інших груп не мають пористої структури і реалізують свої 
адсорбційні властивості за рахунок поверхневої взаємодії. Крім того, як вуглецеві, так і 
інші ентеросорбенти мають на своїй поверхні ті чи інші активні функціональні групи, 
завдяки яким можуть відбуватися процеси хемосорбції, йонообміну та 
комплексоутворення з різними адсорбатами. 

Для оцінки сорбційних характеристик адсорбентів медичного призначення 
застосовують метод ізотерм. Як адсорбати використовують розчини певних маркерних 
сполук: метиленовий синій, феназон, креатинін, сечову кислоту, вітамін В12, 
рибонуклеазу, глюкагон, мединал, саліцилати, альбумін тощо. У такий спосіб 
визначають одні з основних характеристик ентеросорбенту – його питому сорбційну 
ємність за конкретним маркером, тобто кількість певного адсорбату, яка може бути 
поглинута одиницею маси або об’єму сорбенту. Кінцевим результатом поверхневої 
взаємодії сорбенту та молекул адсорбату є нагромадження та концентрування на межі 
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розділу двох фаз зв’язуваних молекул і встановлення динамічної рівноваги між 
адсорбційним шаром та контактуючим розчином. Зв’язування адсорбатів на адсорбенті 
лімітується саме питомою сорбційною ємністю ентеросорбенту, який застосовують.  

Проте ентеросорбенти, призначені для застосування у медицині, повинні мати не 
лише високі фізико-хімічні параметри, а й відповідати таким критеріям:  

• нетоксичність; 
• нетравматичність для слизових оболонок шлунково-кишкового тракту; 
• задовільна евакуація з кишківника; 
• відсутність десорбції сполук у процесі евакуації та зміни рН середовища; 
• задовільний вплив на процеси секреції та біоценоз мікрофлори шлунково-

кишкового тракту або його відсутність; 
• відсутність негативних органолептичних властивостей сорбенту; 
• зручна (комфортна) фармацевтична форма препарату.  
Сучасні ентеросорбенти виготовляються у таких лікарських формах, як порошок, 

гранули, таблетки, гелі, пасти, зависі, колоїди. Вони, як правило, є неселективними 
адсорбентами, оскільки великий діапазон сорбційної активності робить їх 
поліфункціональними. Такі препарати можуть вилучати і частину корисних речовин та 
при тривалому застосуванні призводити до небажаних наслідків (деякого збіднення 
організму вітамінами тощо), які, втім, легко коригуються. Тому у кожному окремому 
випадку необхідно враховувати весь комплекс фізико-хімічних та фармакологічних 
властивостей ентеросорбенту, що призначається, – його сорбційну активність, 
лікарську форму, дозу та тривалість лікування.  

Особливістю ентеросорбентів як фармакологічної групи лікарських засобів є те, що 
вони не мають власної фармакокінетики та фармакодинаміки, оскільки нерозчинні та 
не всмоктуються із шлунково-кишкового тракту. Ця властивість є однією з головних 
підстав для реєстрації в Україні адсорбентів природного походження в якості 
біологічно активних харчових добавок [3]. 

До загальноприйнятих харчових добавок віднесений бентоніт – речовина з групи 
природних дисперсних мінералів, які підтримують нейтральну реакцію середовища і 
мають досить добру сумісність з харчовими продуктами. Однак використання таких 
речовин ефективне тільки за постійного одночасного прийому з продуктами 
харчування і водою. Крім того, як вже зазначалося вище, тривале (до 1 місяця) 
застосування сорбентів на основі активованого вугілля та природних полімерів 
призводить до істотного мінерального дисбалансу, погіршення формули крові, а також 
викликає стійкий дисбактеріоз.  

Аналіз результатів лікувальної дії ентеросорбентів дозволив вивести кілька 
основних положень щодо механізмів їхньої дії. Прийнято вважати, що при 
ентеросорбції поглинаються такі речовини: 

• ті, що потрапили у шлунково-кишковий тракт екзогенно (екзотоксини, 
ксенобіотики, бактерії та їхні токсини); 

• ті, які дифундують у просвіт кишківника з крові та лімфи; 
• ті, які виділяються у кишківник разом з травними соками; 
• ті, які утворюються безпосередньо у шлунково-кишковому тракті (індол, 

скатол, феноли, поліаміни, деякі біологічно активні пептиди, бактеріальні 
ліпополісахариди). 

За іншими даними [3], незважаючи на різне походження природних харчових 
сорбентів, їх вплив на організм людини прийнято вважати однаковим. Вплив 
ентеросорбентів можна згрупувати таким чином: 

• ті, що здатні сорбувати на своїй поверхні збудників кишкових інфекцій 
вірусного і бактеріального походження та їх токсини і послідовно виводитись з 
організму природним шляхом; 
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• ті, що здатні поглинати з крові, лімфи, а також вмісту травного каналу 
токсини, які тривалий час можуть циркулювати в організмі; 

• ті, що, очищаючи травні соки, які, як і лімфа, містять значну кількість 
токсинів, запобігають їхньому зворотному всмоктуванню слизовою оболонкою 
травного каналу; 

• ті, що, регулюючи біоценоз кишок, запобігають затримці умовно патогенних і 
патогенних мікроорганізмів і подальшому утворенню з їх участю в кишках 
токсичних речовин. Кінцевим результатом такого впливу є підвищення 
детоксикаційних властивостей печінки та зниження перевантажень системи 
печінки і нирок; 

• ті, що поліпшують просування в активному стані субстратів і ферментів 
травлення, запобігають мікробному руйнуванню холевих кислот і 
накопиченню дезоксихолевої кислоти – найпоширенішого канцерогену в 
просвіті кишок; 

• ті, селективна дія яких сприяє виведенню з організму ароматичних 
амінокислот, вільних жирних кислот та інших компонентів їжі; 

• ті, які сприяють збільшенню поверхні травлення і повнішому всмоктуванню 
поживних речовин їжі. 

За екологічних умов, що склалися сьогодні, потрібні такі засоби знешкодження або 
послаблення дії забруднених продуктів, які б не лише прискорювали проходження їх 
через організм людини, а й підвищували опір організму проти них. Ці речовини 
повинні бути нетоксичними, придатними для постійного або тривалого вживання, 
наприклад, харчовий продукт або харчова добавка. Такими речовинами є рослинні 
протектори або фітосорбенти: полімерні рослинні сполуки (пектини, лігніни, слизи, 
клітковина тощо), які належать до природних регуляторів обміну речовин і виконують 
роль найбільш ефективних фізіологічних детоксикантів, коли їх вживати в достатній 
кількості під час харчування.  

До групи харчових продуктів належать овочі, фрукти, ягоди, які є найважливішим 
джерелом постачання організму вітамінами, мінеральними речовинами, клітковиною 
(харчовими волокнами), пектинами, білками, амінокислотами тощо. Особливої уваги 
заслуговують харчові волокна. 

Харчові волокна – це компонент рослинної їжі, скелет, що залишається після 
перетравлення рослинних клітин, оскільки є стійким до перетравлення харчовими 
ферментами людини. До складу харчових волокон входять структурні полісахариди 
оболонок рослинних клітин, ліпіди, мінеральні та інші речовини. Вони позитивно 
впливають на процеси травлення, але головне – вони є активними радіопротекторами. 
Щодня слід вживати від 10 до 40 г баластних харчових речовин. Більшість дослідників 
вважають оптимальним вживання 25 г харчових волокон. Особливо цінною є 
клітковина овочів і плодів у поєднанні з пектиновими речовинами. 

Хімічний склад харчових волокон зумовлює їх особливі фізико-хімічні 
характеристики – водоутримуючі та сорбційні властивості. Усі види харчових волокон 
мають властивості сорбентів, матриця яких за будовою щільна або рідинна. Поверхня 
щільної матриці нерозчинних волокон сорбує з кишківника токсичні речовини 
органічного і мінерального походження. Цим антитоксична дія харчових волокон не 
обмежується: ще вони знижують концентрацію токсинів розбавлянням водою, що 
зв’язана з волокном, прискорюють транзит їжі через травний канал, зменшують 
контакт токсинів зі слизовою оболонкою кишок. Харчові волокна належать до 
гідрофільних матеріалів, сорбційна активність яких залежить від рН середовища. На 
водоутримуючі властивості волокон впливає їхній вид, а також спосіб приготування 
продукту, який містить харчові волокна. Волокна овочів мають найбільшу здатність 
утримувати воду, а волокна злаків – найменшу. Харчові волокна, отримані методом 
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центрифугування, мають водоутримуючі властивості вищі, ніж добуті методом 
фільтрації. Водорозчинні волокна, такі як гуміарабік, зв’язуючи воду, змінюють свою 
структуру (утворюють гель), і тому утримують воду краще, ніж нерозчинні волокна 
(висівки). Зв’язана вода важко відділяється від волокна, пропорції між нею і вільною 
водою у різних видів волокон неоднакові: у висівках зв’язаної води мало, а в частково 
розчинних волокнах овочів її більше, тому тиск під час всмоктування води висівками 
значно менший, ніж у полісахаридних гелів. Ступінь утримування води зумовлює 
антитоксичні властивості харчових волокон. 

У товстій кишці відбувається всмоктування токсичних речовин (за винятком йонів 
металічних елементів), тому додаткова кількість води, що утримується харчовими 
волокнами, розбавляє токсини, зменшує їх вплив на організм, сприяє їх швидшому 
виділенню. До того ж волокна здійснюють захисну функцію через зв’язування і 
подальше виведення солей важких та лужноземельних елементів великої маси (Цезію, 
Стронцію, Америцію та ін.), але на обмін аніонів суттєво не впливають.  

Залежно від структурного та компонентного складу природних волокон виділяють 
справжні харчові волокна, що походять зі стінок клітин рослини (целюлоза, 
геміцелюлоза, пектин, лігнін), а також речовини природного і штучного походження, 
що не мають структурних властивостей (так звані гуми, або камедь, і слизи, що 
використовуються як харчові добавки). 

Харчові волокна поділяють також за ознакою засвоєння: 
• засвоювані харчові волокна – вуглеводи: глюкоза, фруктоза, сахароза; 
• харчові волокна, що не засвоюються – сира клітковина і целюлоза, 

геміцелюлоза, пектин, інулін, лігнін, гуми, слизи. 
Найбільша кількість харчових волокон міститься у висівках зернових, в овочах і 

фруктах. Уміст окремих видів харчових волокон змінюється у разі зміни стану 
рослинної клітини. До найефективніших належать висівки, волокна буряка, моркви, 
капусти, яблук та інших рослинних продуктів [3]. 

Основна фізіологічна роль целюлози – підвищення абсорбції мінеральних речовин 
у кишках.  

 
Фрагмент ланцюга целюлози 

При щодобовому її вживанні в складі продуктів раціону від 10 до 21 г знижується 
кислотність їжі, скорочується час її проходження через травний канал, зростає 
виведення з організму мінеральних речовин, серед яких переважають Магній, Ферум, 
Кальцій, Цинк, фосфати. Вміст елементів в організмі людини зменшується, про що 
свідчить зниження їх концентрації в крові (наприклад, фітинова та щавлева кислоти 
викликають утворення нерозчинних сполук з металічними елементами, зокрема 
кальцій оксалату). Ці сполуки не всмоктуються в кишках і виводяться з організму. 
Таким же чином виводяться і радіонукліди. Тривалість перебування токсичних речовин 
в організмі залежить від кількості та видів харчових волокон. Отже, несприятлива дія 
природних сорбентів потребує додаткової корекції обміну мікроелементів. 

Враховуючи те, що в поширених продуктах харчування вміст целюлози не 
перевищує 20 % загальної кількості всіх полісахаридів, звичайний раціон не викликає 
суттєвих змін травлення. 
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Геміцелюлоза як хімічна сполука є продуктом конденсації ксилози, залишки якої 
зв’язані в довгі ланцюги з приєднанням радикалів арабінози та глюкуронової кислоти 
або її ефірів. Останні мають біологічну сумісність з організмом людини, тобто не 
мають негативного впливу на стан здоров’я. Тому геміцелюлоза використовується в 
харчовій промисловості для стабілізації харчових продуктів. 

Геміцелюлоза входить до складу оболонок рослинних клітин, зокрема клітин 
морських водоростей. З останніх її добувають промисловим способом. Геміцелюлоза з 
водоростей у водних розчинах утворює в’язкі суспензії, здатні адсорбувати токсичні 
речовини, в тому числі й металічні елементи, з утворенням водонерозчинних сполук, 
які виводяться з організму. Додавання до раціону морських водоростей суттєво 
збільшує надходження харчових волокон в організм. 

Пектини – це полісахариди, в основі яких лежить полігалактуронова кислота з 
приєднаними залишками інших вуглеводів. Наявність у пектинах вільних 
карбоксильних груп галактуронової кислоти надає їм цінних сорбційно-хімічних 
властивостей.  

Пектини – це слабкі кислотні йонообмінники, які здатні зв’язувати полівалентні 
катіони і утворювати пектати і пектинати металічних елементів. У Київському НДІ 
гігієни праці і професійних захворювань розроблені рекомендації щодо використання 
різних форм пектину і пектиновмісних продуктів для зв’язування радіонуклідів. 
Малодисоційовані комплекси з дво- і тривалентними металічними елементами (крім 
лужноземельних), а також з одновалентними елементами великої маси сприяють 
виведенню з організму катіонів або солей важких металічних елементів, утворюючи з 
ними сполуки, які транзитом проходять через органи травлення, не маючи можливості 
засвоюватися і накопичуватися в організмі.  

 

 

Амілопектин (фрагмент) 
 

Пектини є природною основою мембрани клітин рослин (фрукти, овочі, зернові) і 
за хімічною будовою є метиловими ефірами полігалактуронової кислоти. Згідно з 
сучасними уявленнями, карбоксильні та гідроксильні групи цих кислот зв’язують в 
комплекси Меркурій та інші металічні елементи в організмі та сприяють їхньому 
подальшому виходу із сечею [4]. 

Крім абсорбуючих властивостей, пектинам властива ще й антиоксидантна дія. 
Антиоксиданти – це речовини, які запобігають неферментному пероксидному 
окисненню органічних сполук або значно його уповільнюють. Введення яблучного 
пектину здійснює позитивний ефект в плані пострадіаційного відновлення 
антиоксидантної активності крові та тканин печінки [3].  

Вміст пектинів у плодах, овочах, коренеплодах становить 0,5 − 3,8 %. Препарати 
харчового пектину містять 16 − 25 % чистого пектину. Найбільше пектинів містять 
столовий буряк, морква, редис, перець, селера, баклажан, гарбуз, яблука, абрикоси, 
деякі цитрусові та фрукти, а також ягоди. Багаті пектинами фруктові та овочеві соки з 
м’якоттю (яблучний, морквяний, айвовий, персиковий, томатний, з капусти), а також 
плодоовочеві консерви, що містять пектинів не менше, ніж свіжі овочі та фрукти. 
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Важливо зазначити, що під час термічної обробки вміст пектину в продуктах 
рослинного походження підвищується на 20 − 50 % за рахунок його утворення з 
протопектину. Крім того, пектини виявляють найбільший рівень селективності 
порівняно з іншими природними сорбентами. 

Пектини з високим ступенем етерифікації мають велику молекулярну масу і здатні 
утворювати гелі в кислому середовищі. Такі пектини отримують з вижимок яблук і 
цитрусових. Пектини з низькими молекулярною масою та ступенем етерифікації майже 
не розчиняються у воді. Гелеутворення за їх участю можливе за наявності катіонів Са2+ 
або інших полівалентних металічних елементів. Вони здатні зв’язувати у вигляді 
водонерозчинних комплексних сполук токсичні речовини переважно мінерального 
походження. На цьому ґрунтується їх профілактичне використання на територіях, 
забруднених радіонуклідами та іншими токсичними речовинами. 

Низькомолекулярна фракція пектину здатна проникати з кров’ю у місця 
відкладення Стронцію, взаємодіяти з ним і виводитись із сечею. Однак кількість 
виведеного таким шляхом Стронцію досить мала. Ефективність підвищується лише за 
умов харчування виключно рослинною їжею.  

Зв’язування пектинами йонів Плюмбуму за рН 3 − 3,5 становить 90 % його вмісту у 
середовищі. Ступінь зв’язування тривалентних металічних елементів (лантаноїдів та 
Ітрію) при оптимальних значення рН середовища (3,5 − 4,5) пектинами, добутими з 
буряків, моркви, соняшника і винограду, становить 70 %, а з яблук та цитрусових –                  
20 − 30 % перелічених елементів. 

Пектини цитрусових дуже ефективно сорбують Стронцій-85: вони зменшують 
накопичення його у кістках на 24 − 42 % і перевищують аналогічну дію яблучних 
пектинів. 

Яблучний пектин активно утворює комплексні сполуки з йонами Цезію, Кобальту, 
Кальцію, Стронцію та Алюмінію. Кожні 75 мг пектину з яблук можуть зв’язувати 
23,5 мг Стронцію. При вживанні 200 г кондитерських виробів або соку, збагачених до 
10 % яблучним пектином, сорбується 70 − 90 % полівалентних металічних елементів. 

Флавоноїди – природні фенольні сполуки, що накопичуються в усіх органах 
рослин у формі глікозидів. В основі їх структури лежить бензо-γ-піран або бензо-γ-
пірон: 

 

 
 
Флавоноїди відносять до похідних флавону. Залежно від ступеня окиснення 

піранового фрагменту вони поділяються на катехіни, халкони, флавонони, флавоноли 
та ін. Флавоноїди добре розчиняються у воді та водно-спиртових сумішах. Вони є 
типовими рослинними барвниками і ніколи не утворюються у тваринному організмі. 
Майже всі виділені сполуки мають жовте забарвлення різної інтенсивності, сполук 
інших кольорів налічується близько 20-ти. Високої біологічної активності їм надають 
фенольні, гідроксильні і карбонільні групи, які входять до складу цих сполук. Окремі 
флавоноїди мають виражену антиоксиданту дію. Практичне застосування в медицині 
мають рослини, що містять помітну кількість катехінів і лейкоантоцианідинів (мають 
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високий антиоксидантний потенціал), антоцианів (здавна використовувались 
військовими як радіопротектори), флавонів, флавонолів, ізофлавоноїдів. Флавоноїди 
завдяки своїм властивостям утворювати хелати та комплекси з дво- та тривалентними 
важкими металічними елементами (до них належить і переважна кількість 
радіонуклідів), мають виражену радіопротекторну дію, утворюючи сполуки нерозчинні 
або малорозчинні у воді, органічних розчинниках, слабких кислотах, лугах. Тобто, 
коли флавоноїд у кишківнику зустрічається з важкими металічними елементами (за 
гострого отруєння ними антидотом є розчин рутину або міцний відвар лікарських 
рослин, що містять багато флавоноїдів), він повністю блокує їх та виводить з 
організму. 

Оскільки описані сполуки знаходять в усіх вищих рослинах, то засобами 
профілактики і лікування стають не лише лікарські рослини, а й свіжі плоди і ягоди, 
свіжі соки з них і деякою мірою навіть соки, консервовані різними методами. І через те, 
що флавоноїди здатні утворювати комплекси з будь-якими чинниками, що мають два 
вільні зв’язки (у тому числі й із вільними радикалами та пероксидами), їх заслужено 
можна віднести до ряду найактивніших рослинних детоксикантів людського організму. 

Таким чином, в результаті критичної екологічної ситуації, що склалася на Україні, 
організм людини постійно перебуває під впливом різноманітних екотоксикантів та 
ксенобіотиків, найбільш небезпечними з яких є важкі метали та радіонукліди. Це 
вимагає принципово нових підходів до запобігання розвитку патологічних станів. 
Виведення радіонуклідів та інших токсичних речовин з організму потребує:  

• обмеження їх всмоктування;  
• блокування розчинення в організмі; 
• зв’язування та виведення їх з організму;  
• підвищення захисних сил організму за допомогою мобілізуючої терапії.  

Таким критеріям найбільшою мірою відповідають ентеросорбенти – речовини, які 
при внутрішньому введенні чи споживанні здатні зв’язувати токсичні речовини за 
рахунок реалізації механізмів адсорбції, абсорбції, йонообміну або 
комплексоутворення. Тому рекомендується щодоби вживати ентеросорбенти, найбільш 
ефективними з яких є природні речовини рослинного походження, що мають потужні 
захисні (радіопротекторні та антиоксидантні) властивості. До них належать харчові 
волокна, пектини, флавоноїди, які не тільки прискорюють проходження продуктів 
харчування через організм людини, є нетоксичними, придатні для постійного 
вживання, регулюють обмін речовин, а й виконують роль найбільш ефективних 
фізіологічних детоксикантів організму людини. Тільки здорове харчування, до складу 
якого входять у достатній кількості овочі, фрукти та ягоди, багаті на харчові волокна, 
пектини, флавоноїди, допоможе вижити кожній людині в складних екологічних умовах 
сучасності.  
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Вступ. Картопля – це найпоширеніший продукт харчування. Одним із елементів 

сучасної технології вирощування картоплі, призначеної для переробки, є внесення 
високих норм мінеральних добрив, яке забезпечує значні врожаї та максимальний вихід 
кондиційних бульб [4]*. Це, у свою чергу, породжує необхідність забезпечення хімічної 
безпеки і високої якості продуктів харчування.  

В Україні показники гранично допустимої концентрації (ГДК) нітратів для картоплі 
складають 250 мг нітратного азоту на 1 кг сирих бульб. Уважають, що при такому ГДК 
картопля нешкідлива. Проте, при високих незбалансованих дозах азотних добрив, уміст 
нітратів у бульбах картоплі може зростати в кілька разів. Медики стверджують: 
смертельна доза нітратів для дорослої людини складає 8 – 14 г, гострі отруєння настають 
при дозі 1 – 4 г. За результатами досліджень уміст нітратів у бульбах коливається від 10 
до 450 мг/кг сирої маси. З використанням високих доз добрив ця кількість може зростати 
до 1000 мг/кг. 

Складність проблеми нітратів у тому, що нітрати – основне джерело азотного 
живлення, а надлишок цих сполук призводить до важких екологічних наслідків, що 
впливають на стан здоров’я людини і тварин. 

Самі нітрати не мають високої токсичності, але в організмі людини відбувається їх 
відновлення до нітритів, що мають значну токсичність, особливо для дитячого або 
виснаженого організму. Крім того, їх надлишок в організмі сприяє утворенню 
високотоксичних органічних нітрозосполук. 

Основна небезпека надходження нітратів в організм людини пов’язана з 
виникненням метагемоглобінемії, канцерогенних новоутворень, імунодепресивної дії, а 
також зниженням резистенції організму до впливу канцерогенних і мутагенних агентів. 
Суть метагемоглобінемії полягає в тому, що нітрати і нітрити перетворюють гемоглобін 
на метагемоглобін, не здатний переносити кисень, порушують клітинні мембрани і навіть 
генетичний апарат, а інактивуються вони лише аскорбіновою кислотою [6]. 

Для утворення 2000 мг метгемоглобіну достатньо 1 мг натрій нітриту. У 
нормальному стані у людини вміст метгемоглобіну становить приблизно 2 %. При 
збільшенні його вмісту до 30 % з’являються ознаки гострого отруєння: нудота, болі у 
шлунку, його розлад, блювота, збільшення розмірів печінки, зниження тиску, порушення 
дихальної функції, головний біль, ціаноз губ, слизової оболонки, синюшний колір, 
слабкість, тахікардія, прискорена робота серця, непритомність, при 50 % – виникає 
загроза для життя. 

Нітрити у шлунково-кишковому тракті утворюють нітрозосполуки – канцерогени, 
які здатні за 20 – 25 років постійного впливу викликати рак шлунку. 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 



 32 

Дослідження нагромадження нітратних сполук сортами та гібридами картоплі 
залежно від різних чинників знайшло своє відображення у багатьох наукових працях [1, 
2, 3, 5].  

Хоча картопля належить до культур, що нагромаджують нітрати в незначних 
кількостях, на думку H. Kolbe [8] від загальної кількості нітратів, які споживає людина з 
продуктами харчування до 24 % попадає в організм з картоплею, а G. Simеk [9] цю цифру 
збільшує до 38,7 %. 

У польових умовах найбільший вплив на нагромадження нітратів у бульбах картоплі 
має збалансованість основних елементів живлення. Куликова А. Х. стверджує, що 
збільшення дози азоту від 60 до 120 кг/га на фоні Р90К90 підвищує вміст нітратів у 
бульбах в 1,6 – 2,6 раза, а в окремі роки – до шести разів порівняно з контролем [7]. 

Ефективне використання добрив можливе лише за наявності відповідних сортів 
картоплі, які реагують на підвищені їх дози і активно зберігають пластичність у різних 
умовах вирощування.  

Тому створення і впровадження у виробництво інтенсивних сортів картоплі – 
найважливіше завдання селекції.  

Матеріал і методика досліджень. Досліди проводили на полях навчально-науково 
дослідного центру Львівського НАУ. Ґрунт дослідної ділянки темно-сірий опідзолений 
легкосуглинковий. Агротехніка вирощування загальноприйнята для зони. Мінеральні 
добрива вносили з розрахунку 40 т/га гною, N45P45K60 (фон А) та 40 т/га гною, N90P90K120 

(фон Б). 
Успіх гібридизації визначається спрямованим залученням до схрещування 

відповідних вихідних батьківських форм. Серед принципів добору батьківських пар для 
схрещування особливе значення надається питанням використання сортів, залежно від 
комбінаційної здатності за тими ознаками, в напрямку яких ведеться селекція. 

Поняття здатності сорту як батьківської форми давати від схрещування у гібридних 
комбінаціях нащадки з відносно більшою або меншою продуктивністю увійшло в 
селекційну практику під назвою “комбінаційна здатність”. 

Комбінаційна здатність сортів картоплі – це генетична властивість, яка залежить від 
великої кількості генів з слабою індивідуальною дією. 

Для схрещування були взяті сорти картоплі різних еколого-географічних груп, 
створені в науково-дослідних установах України, Білорусі та Німеччини. Усі вони 
належать до різних груп стиглості: “Мавка” – середньоранній сорт; “Слава” і 
“Луговська” – середньостиглі; “Зарево”, “Сож” і “Grаnоlа” – середньопізні; “Карпатська” 
і “Полонина” – пізньостиглі.  

“ Карпатська”.  Створений в колишньому НДІ землеробства і тваринництва західних 
районів України від самозапилення місцевої форми картоплі, виявленої в Карпатах. Сорт 
пізньостиглий, стійкий проти раку, вимогливий до вологи, але порівняно легко 
переносить засуху. Урожайний, висококрохмалистий (до 26 %), універсального 
призначення. 

Польова стійкість проти фітофтори висока, генотип R1, R2, R4 слабо уражується 
зморшкуватою мозаїкою. 

Кущ високий, прямостоячий, стебла товсті, слабогалузисті, листя середньорозсічені. 
Бульби великі, округлі до округло-овальних, червоні. М’якоть біла, у вареному вигляді 
не темніє. Суцвіття компактні, квіти білі, цвітіння рясне, довге, утворює ягоди, має 
фертильний пилок. 

“ Полонина”.  Створений в колишньому НДІ землеробства і тваринництва західних 
районів України схрещуванням сортів “Київська рання” і “Карпатська”. Сорт 
пізньостиглий, стійкий проти раку і фітофторозу. Середньокрохмалистий, врожайний, 
універсального призначення. 
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Кущ прямостоячий, компактний, високий. Стебла малочисленні, в поперечному 
розрізі кутасті. Листя середньорозсічене. Суцвіття компактне. Квіти білі, цвітіння 
середнє. 

Бульби білі до світло-рожевих, округлі і округло-овальні з тупою вершиною. 
М’якоть біла, не темніє при зрізі і після варіння. Смакові якості добрі. 

“Мавка”.  Створений в колишньому НДІ землеробства і тваринництва західних 
районів України, схрещуванням сортів “Апта” і “Карпатська”. Сорт середньоранній, 
універсального призначення, стійкий проти раку, має польову стійкість проти 
фітофторозу. Генотип фітофторостійкості – комплекс рас (дані ВІЗР). 

Відрізняється високою стійкістю проти вірусних хвороб. Середньокрохмалистий, 
високоврожайний. 

Кущ прямостоячий, компактний, середньої висоти. Стебла галузисті. Листя 
сильнорозсічені. Суцвіття компактне, багатоквіткове. Квіти білі, ягодоутворення рідке. 
Бульби білі, короткоовальні і овальні, злегка сплюснуті з тупою вершиною. М’якоть біла, 
не темніє при зрізі і після варіння. Смакові якості відмінні. 

“ Слава”. Створений в колишньому НДІ землеробства і тваринництва західних 
районів України шляхом схрещування сортів “Мавка” і “Поліська рожева”. 
Середньостиглий, високоврожайний, має високу польову стійкість проти фітофторозу, 
раку та вірусних хвороб. Зберігається добре. Вміст крохмалю 14,8 – 15,8 %. 

Кущ прямостоячий, компактний середньої висоти. Листя сильнорозсічене. Суцвіття 
компактне. Квіти білі, ягодоутворення рідке. Бульби білі, округлі, вічка поверхневі. 
М’якоть біла, не темніє при варінні. Смакові якості добрі. 

“ Луговська”.  Створений інститутом картоплярства УААН за генеалогічної 
сукупності сорту “Карпатська”, схрещуванням гібридів 164-1 с/72 й 60 с/73. 
Середньостиглий. Столового призначення. Смакові якості 4,0 – 4,2 бала. Характери-
зується високою польовою стійкістю проти ураження фітофторозом, альтернаріозом і 
найбільш поширених вірусних хвороб. Бульби овальні, світло-рожеві з поверхневим 
заляганням вічок. Шкірка гладенька, м’якуш білий при варінні не темніє. Вміст 
крохмалю 15 – 16,4 %. Високоврожайний. Зберігається добре. 

“ Зарево”.  Створений інститутом картоплярства УААН схрещуванням гібриду 
7692с/68 і сорту “Бекра”. Середньопізній. Універсального призначення. 
Характеризується високою польовою стійкістю проти фітофторозу, альтернаріозу і парші 
звичайної, помірно уражується вірусними хворобами. Бульби рожеві, округло-овальні, з 
тупою верхівкою і плескатою пуповиною. Шкірка сітчаста. Вічка поверхневі. Бульби 
мають високі поживні якості. Вміст крохмалю – 21,4 – 22 %, інколи до 30 %, протеїну – 
2,3 – 3,8 %. Смакова оцінка становить 4,8 – 5 балів. М’якуш білий на розрізі не темніє.  

“ Сож”.  Створений в Білоруському НДІ картоплярства і плодоовочівництва шляхом 
схрещування гібридів 1036-0102 і 1002-08. Пізньостиглий, столового призначення. 
Високоврожайний, середньокрохмалистий. Стійкий проти раку і картопляної нематоди, 
очищує ґрунт заражених ділянок на 66,5 %. Висока польова стійкість проти вірусів 
картоплі мозаїчної групи. 

Кущ прямостоячий, компактний, високий. Стебла слабогалузисті. Листя 
середньорозсічене. Суцвіття розкидисте, багатоквіткове. Квіти білі. Ягодоутворення 
рясне. Бульби білі, округло-овальної форми, вічка мілкі. М’якоть кремова. 

“Gr аnоlа”.  Створений в колишній ФРН, шляхом схрещування “Зухшталме” 333/60 і 
267.4. Середньоранній, високоврожайний, середньокрохмалистий. Нематодостійкий. 
Стійкий проти фітофторозу, парші, вірусів та механічних пошкоджень, але нестійкий 
проти раку. 

Кущ прямостоячий, високий. Стебла малогалузисті. Суцвіття компактне, 
багатоквіткове. Квіти червоно-фіолетові. Ягодоутворення рідке. Бульби білі, округло-
овальні. Добре зберігається 
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Нами були проведені дослідження, що стосуються нагромадження нітратів в бульбах 
як вихідних форм, так і гібридів картоплі, а також вивчений вплив рівня мінерального 
живлення на цей показник. 

Вміст нітратів у бульбах визначали із застосуванням іоноселективного електроду за 
методом Самохвалова (1984). Математичну обробку даних проводили методами 
варіаційної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Нами були проведені дослідження, що 
стосувалися нагромадження нітратів в бульбах сортів та гібридів картоплі, які залучалися 
в гібридизацію. Дані рис. 1 показують, що найменше нагромадження нітратів в бульбах 
картоплі відбувалося в сортів “Карпатська” і “Сож”.  
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Рис. 1. Нагромадження нітратів в бульбах картоплі залежно від  
біологічних особливостей сорту (середнє за три роки), мг/кг сирої маси 

 
У середньому за три роки досліджень уміст нітратів у бульбах цих сортів відповідно 

складав 28,3 та 31,3 мг/кг сирої маси. Найбільшу кількість нітратів нагромаджували 
бульби сорту “Grаnоlа” – 142,7 мг/кг сирої маси, дещо меншу кількість нітратів в бульбах 
нагромаджував сорти “Луговська” та “Слава” – відповідно 107,3 та 101,2 мг/кг сирої 
маси. 

З даних видно, що стійкої залежності у нагромадженні нітратів в бульбах сортів 
картоплі різної стиглості не виявлено. Спостерігається лише деяке їх зниження у 
пізньостиглих сортів. 

На підставі одержаних даних можна констатувати, що вміст нітратів в бульбах 
вирощеної картоплі в однакових умовах залежить від генотипу сорту. 

Отже, проведені нами дослідження свідчать про те, що ознака нагромадження 
нітратів в бульбах контролюється генетично. Це явище уможливлює створення сортів 
картоплі, які б нагромаджували мінімальну кількість нітратних сполук в бульбах. 

За результатами наших досліджень (табл. 1, 2) визначено вплив рівня мінерального 
живлення рослин на нагромадження нітратів в бульбах гібридів картоплі.  
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Таблиця 1 
Вміст нітратів у бульбах гібридів першого вегетативного розмноження 

залежно від поєднання батьківських компонентів (мг/кг сирої маси) 
 

Комбінація 
схрещування 

Фон N — 
X ± Sх 

t S V ± SV 

N45Р45К60 50 64,3 ± 4,7 33,7 52 ± 5,2 “Карпатська” 
х 

“Зарево”  N90Р90К120 50 83,0 ± 7,9 
2,06 

56,0 67 ± 6,7 

N45Р45К60 50 87,6 ± 8,9 63,4 72 ± 7,2 “Мавка” 
х 

“Зарево”  N90Р90К120 50 95,7 ± 9,6 
0,62 

68,7 72 ± 7,2 

N45Р45К60 50 107,5 ± 8,5 60,1 56 ± 5,6 “Слава” 
х 

“Зарево”  N90Р90К120 50 122,4 ± 9,1 
1,21 

64,4 53 + 5,3 

N45Р45К60 50 120,0 ± 7,2 51,0 43 ± 4,3 “Полонина” 
х 

“Сож”  N90Р90К120 50 135,9 ± 6,3 
1,66 

44,6 33 ± 3,3 

N45Р45К60 50 122,2 + 8,4 59,7 49 ± 4,9 “Луговська” 
х 

“Сож”  N90Р90К120 50 138,1 ± 9,1 
1,28 

64,7 47 + 4,7 

N45Р45К60 50 80,2 ± 8,1 57,8 72 ± 7,2 “Карпатська” 
х 

“Сож”  N90Р90К120 50 88,6 ± 9,1 
0,69 

64,4 73 + 7,3 

N45Р45К60 50 142,8 ± 9,4 66,7 47 ± 4,7 “Мавка” 
х 

“Grаnоlа”  N90Р90К120 50 153,9 + 8,9 
0,86 

63,3 41 ± 4,1 

N45Р45К60 50 185,0 ± 9,3 66,3 36 ± 3,6 “Луговська” 
х 

“Grаnоlа”  N90Р90К120 50 196,0 ± 9,2 
0,84 

65,5 33 ± 3,3 

 
Встановлено не однакове нагромадження нітратів у бульбах рослин з підвищенням 

агрофону їх вирощування, що виражається величинами середніх арифметичних 
показників, коефіцієнтами варіації та квадратичними відхиленнями. Тенденція до 
збільшення вмісту нітратів у гібридів з підвищенням рівня мінерального живлення 
спостерігалася серед всіх комбінацій схрещування. Для одних комбінацій ця різниця була 
суттєвою, а для інших збільшення фону удобрення в меншій мірі впливало на 
нагромадження нітратів в бульбах. 

У групі поєднань, де за батьківську форму використовували сорт “Зарево”, 
найнижчий середній вміст нітратів в бульбах формувався в нащадків комбінації 
“Карпатська” х “Зарево”, вирощених на фоні N45 Р45 К60 (64,3 ± 4,7 мг/кг сирої маси). 
Частка гібридів з умістом нітратів менше 50 мг/кг сирої маси була найвищою у цьому ж 
поєднанні (50 %). Зовсім не формувалися гібриди з високим вмістом нітратів в бульбах у 
класах – 201 – 250 і більше 250 мг/кг сирої маси. 

Із збільшенням дози мінеральних добрив до N90Р90К120 збільшився і середній вміст 
нітратів в бульбах (83,0 ± 7,9 мг/кг сирої маси), а кількість гібридів з вмістом нітратів менше 
50 мг/кг сирої маси становила 46 %. Не виявлено нащадків у класі більше 250 мг/кг сирої 
маси. Порівняльна оцінка фонів А і Б в комбінації “Карпатська” х “Зарево” свідчить про 
достовірну різницю за середніми арифметичним значеннями (t = 2,06). 
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Таблиця 2 
Розподіл гібридів першого вегетативного розмноження за вмістом нітратів в 

бульбах, залежно від поєднання батьківських компонентів 
 

Частка гібридів (%) з вмістом нітратів в бульбах, мг/кг 
сирої маси Комбінація 

схрещування 
Фон n 

<50 51 – 100 101 – 150 151 – 200 201 – 250 >250 

А 50 50 36 12 2 0 0 “Карпатська” 
х 

“Зарево” Б 50 46 20 24 6 4 0 

А 50 36 38 14 4 4 4 “Мавка” 
х 

“Зарево” Б 50 32 38 12 8 6 4 

А 50 18 32 36 6 4 4 “Слава” 
х 

“Зарево” Б 50 10 30 40 8 4 8 

А 50 12 14 60 8 4 2 “Полонина” 
х 

“Сож” Б 50 4 16 50 22 4 4 

А 50 12 22 46 10 8 2 “Луговська” 
х 

“Сож” Б 50 8 16 48 12 10 6 

А 50 40 40 10 4 4 2 “Карпатська” 
х 

“Сож” Б 50 36 38 12 6 4 4 

А 50 10 24 10 44 8 4 “Мавка” 
х 

“Grаnоlа” Б 50 6 20 10 50 10 4 

А 50 0 16 10 38 26 10 “Луговська” 
х 

“Grаnоlа” Б 50 2 4 30 14 36 14 

 
Відносно низьким вмістом нітратів характеризувалися нащадки від поєднання сортів 

“Мавка” х “Зарево”. Середня кількість нітратів в бульбах на фоні А становила 
87,6 ± 8,9 мг/кг сирої маси. 

Не виявлено різниці у класі більше 250 мг/кг сирої маси. Частка гібридів з найвищим 
вмістом нітратів в бульбах на обох фонах дорівнювала 4 %. 

У комбінації сортів “Слава” х “Зарево” спостерігалося деяке підвищення показників 
середніх значень, та зменшення кількості гібридів з низьким вмістом нітратів. Так, на 
фоні А середній вміст нітратів становив 107,5 ± 8,5 мг/кг сирої маси, а кількість гібридів 
із вмістом нітратів менше 50 складала 18 % проаналізованої кількості. На фоні Б ці 
показники відповідно складали 122,4 ± 9,4 і 10 %. 

У комбінаціях схрещувань, де за батьківську форму використовувався сорт “Сож” 
найменшу кількість нітратів нагромаджували нащадки комбінації “Карпатська” х “Сож”. 
На фоні A (N45Р45К 60) цей показник складав 80,2 ± 8,1 мг/кг сирої маси. Низьким вмістом 
нітратів з бульбах характеризувалися нащадки цього поєднання і на фоні Б (N90Р90К120). 
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Середній вміст нітратів в бульбах генеративних гібридів комбінації становив 
88,6 ± 9,1 мг/кг сирої маси. Частка гібридів крайнього плюс-класу з вмістом нітратів 
більше 250 мг/кг складала відповідно 2 % і 4 %. Порівняно високою була кількість 
нащадків із вмістом нітратів менше 50 мг/кг сирої маси. Так, на фоні А цей показник 
складав 40 %, а на фоні Б 36 %. 

У групі поєднань, де за батьківську форму використовували сорт “Granola” 
спостерігалося значне підвищення вмісту нітратів із підвищенням фону вирощування. 

Найвищим вмістом нітратів в бульбах гібридів картоплі відзначалася комбінація 
сортів “Луговська” х “Granola”. Середній вміст нітратів, на фоні Б становив 
196,0 ± 9,2 мг/кг сирої маси. 

Високим виявився цей показник і на фоні А, де він дорівнював 185,0 ± 9,3 мг/кг сирої 
маси. Значна частка гібридів (фон А – 10 і фон Б – 14 %) цієї комбінації вищеплювалась з 
високим вмістом нітратів в бульбах (більше 250 мг/кг сирої маси). Потрібно відзначити, 
що на фоні А не виявлено гібридів з низьким вмістом нітратних сполук.  

Дещо меншими за середніми показниками вмісту нітратів в бульбах відзначалися 
нащадки поєднання сортів “Мавка” х “Grаnolа”. На фоні А цей показник дорівнював 
142,8 ± 9,4 мг/кг сирої маси, а на фоні Б – 153,9 ± 8,9 мг/кг сирої маси. Незважаючи на 
високий середній показник ознаки, потрібно відзначити, що в зазначеному поєднанні на 
фоні А формувалася відносно велика кількість нащадків (10 %) з низьким вмістом 
нітратів. 

Коефіцієнт варіації комбінацій схрещування, залежно від рівня мінерального 
живлення, був не однаковий і коливався від 33 ± 3,3 % (“Луговська” х “Grаnolа”), до 
73 ± 7,3 (“Карпатська” х “Сож”). 

Це свідчить про різну комбінаційну здатність сортів за ознакою нагромадження 
нітратів в бульбах, а також про певний вплив умов вирощування на цей показник. 

Вирощування гібридів картоплі на різних фонах удобрення дає можливість оцінити 
селекційний матеріал за найбільш важливими господарськи цінними ознаками і 
властивостями, а також твердити, в тій чи іншій мірі, про постійність цих ознак. Зміна 
вмісту нітратів в бульбах при підвищенні фону мінерального удобрення в одних сіянців, 
постійність його в інших і підвищення в окремих гібридних комбінацій вказує на потребу 
розробки агротехніки вирощування, яка б відповідала їх біологічним особливостям. 

Висновки. Вміст нітратів в бульбах нащадків залежав від підбору батьківських пар і 
рівня мінерального живлення. Перспективними для одержання генотипів з низьким 
вмістом нітратів є комбінації схрещувань: “Карпатська” х “Зарево”, “Карпатська” х 
“Сож”. Вміст нітратів в бульбах потомства, отриманого в цих комбінаціях, складав лише 
64,3, 80,2 мг/кг сирої маси. 

Нагромадження нітратів у бульбах картоплі не перевищує гранично допустимої межі 
за умови оптимального співвідношення елементів мінерального живлення.  
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Chapter 5. THE ISSUE OF ECOLOGIC SAFETY OF FOOD  
 

M. HAVRYLYAK  
Additional information is available at the end of the monograph  

 
Розділ 5. ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 
М. Я. ГАВРИЛЯК 

Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 
 

Вступ. Безпека харчової продукції сьогодні залишається важливою складовою 
економічної та соціальної безпеки кожної держави й визначається спроможністю країни 
ефективно контролювати виробництво й ввезення безпечного та якісного продовольства 
на загальновизнаних у світі засадах.  

Погіршення екологічної ситуації у світі, яке пов’язане, перш за все, з антропогенною 
діяльністю людини, вплинуло на якісний склад їжі. Інтенсивний розвиток сільського 
господарства і промисловості призвело до збільшення шкідливих для організму людини 
викидів у навколишнє середовище рідких і газоподібних технічних відходів. Тому, 
говорячи про безпеку продуктів харчування, необхідно, в першу чергу, ставити питання 
про екологічно чисту сировину для їх виробництва 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» безпечний харчовий 
продукт – харчовий продукт, який не справляє шкідливого впливу на здоров’я людини та 
є придатним для споживання. Тобто, під безпекою харчових продуктів слід розуміти 
повну відсутність небезпеки для людського здоров’я при їх вживанні, з точки зору 
негативного дії і з точки зору небезпеки наслідків отруєння. Іншими словами, 
безпечними вважаються ті продукти харчування, які не роблять шкідливого впливу на 
здоров’я майбутнього і сьогодення покоління. Тому, на сьогодні гостро стоять проблеми, 
які пов’язані з підвищенням відповідальності за об’єктивність і ефективність контролю 
якості продуктів, які, в свою чергу, гарантують їх безпеку для здоров’я всього людства. 
Згідно даного Закону основна відповідальність за безпечність харчових продуктів 
покладається на операторів ринку харчових продуктів (на виробників, інших суб’єктів 
господарювання, які транспортують, зберігають, пакують або реалізовують харчові 
продукти), а контроль держави спрямований не на готовий продукт, а на виробництво та 
обіг. І можна з’ясувати, чи є харчовий продукт безпечним на початковій стадії, а не, 
скажімо, за фактом отруєння. Це посилює захищеність споживачів, які будуть впевнені, 
що купують безпечний харчовий продукт [3, 6, 7]*. 

Разом з тим, існує тісний зв’язок між безпечністю харчових продуктів та безпечністю 
навколишнього середовища, а, отже, екологічною безпечністю харчових продуктів. 
Оскільки запроваджена система НАССР може інтегруватися в загальну систему 
управління, достатньо органічно поєднуючись з іншими управлінськими концепціями – 
управління якістю (стандарти ISO серії 9 000) та системою управління довкіллям 
(стандарти ISO серії 14 000). У наукових публікаціях, як правило, словосполучення 
«екологічна безпека харчових продуктів» використовується у контексті безпеки харчових 
продуктів для здоров’я людини, їх екологічності [1, 2]. 

На рівні країн екологічно зорієнтована економіка забезпечує підвищення 
конкурентоспроможності нації в цілому шляхом поліпшення середовища, поліпшення 
якості та збільшення тривалості життя населення. Окрема компанія відразу може не 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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отримати результату від капіталовкладень в охорону навколишнього середовища, тоді як 
у масштабі країни такі переваги очевидніші, навіть якщо вони не завжди дістають чітку 
вартісну оцінку. На рис. 1 нами наведено переваги екологічно безпечної продукції для 
навколишнього середовища, здоров’я споживачів, економічні тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Переваги екологічно безпечної продукції 
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Зокрема, уведення норм очищення стічних вод може підвищити витрати окремих 
фірм, але водночас створить позитивний ефект у масштабах країни завдяки зменшенню 
захворювань населення через застосування забрудненої води. У низці випадків 
екологічно зорієнтоване виробництво може підвищити й конкурентоспроможність 
галузей та окремих компаній. 

Показниками екологічної безпеки продукції є її якість, екологічна безпека і 
екологічна чистота. Екологічно безпечні продукти харчування – це продукція, отримана з 
екологічно безпечної сировини за технологіями, що виключає утворення і накопичення в 
продуктах потенційно небезпечних для здоров’я людини хімічних і біологічних речовин і 
відповідає медико-біологічним вимогам і санітарним нормам якості продовольчої 
сировини і харчових продуктів [3]. 

Зазвичай до екологічно чистих продуктів харчування застосовують поняття «органічні». 
У той же час у багатьох країнах (Росії, Білорусі, скандинавських країнах, країнах Балтії та ін.) 
заборонено використовувати екологічне маркування продукції з нечіткими і неконкретними 
формулюваннями, такими як: «екологічно безпечна», «екологічно сприятлива», «зелена», «не 
забруднює довкілля» тощо. І дійсно, екологічно чистим продукт можна назвати лише тоді, 
коли він, по-перше, не містить шкідливих для людини і навколишнього середовища речовин, 
і, по-друге, якщо при виробництві та утилізації самого продукту і його упаковки не 
завдається шкода навколишньому середовищу. Проте, з огляду на те, що будь-яке 
виробництво, транспортування та утилізація продукту спричиняють негативний вплив на 
навколишнє середовище, різниця між продуктами може полягати лише в різному ступені 
негативного впливу. Саме тому, наприклад, у Канаді, маркувальні написи типу «екологічно 
чистий» чи «дружній до навколишнього середовища» (environmentally friendly) офіційно 
заборонені до використання на законодавчому рівні [11]. 

Згідно стандарту IFOAM (Міжнародна федерація екологічного сільського господарства) 
прийнято вважати, що екологічно чисті (органічні, organic food) – це ті продукти, які не 
модифіковані генетично і при їх вирощуванні не використовувалися пестициди, гербіциди, 
отрутохімікати. Вони вирощені, збережені, упаковані і перероблені без використання будь-
яких хімічних речовин. Багато споживачів при купівлі продуктів чи товарів звертають увагу 
на екологічну чистоту і безпечність для навколишнього середовища. Сьогодні є підстави 
говорити про сформований купівельний потенціал таких споживачів і його вплив на форму-
вання екологічно чистих продуктів. Ряд досліджень, проведених останнім часом, підтверджує 
зростання числа «екологічно орієнтованих» споживачів – прихильників «зелених» ідей. 
Частина споживачів у розвинутих країнах купує екологічно чисту продукцію за цінами, які на 
40 – 50 % і більше перевищують ціни на продукцію, виготовлену за традиційними техноло-
гіями [11]. Якщо розглядати фактичне споживання екологічних продуктів у багатьох країнах 
в динаміці, то тенденції свідчать про значні зміни у ставленні до цього питання. В Іспанії, 
зокрема, частка тих, хто готовий заплатити більше за екологічні товари за останні п’ять років 
зросла на 37 % і становить 60 %. У результаті цього для підприємств та виробництва є умови 
використовувати екологічність товару для підвищення темпів реалізації, довіри споживачів, і, 
в цілому, на дбайливе ставлення до навколишнього середовища (рис. 2) [8]. 

Аналіз літературинх джерел дозволяє стверджувати, що під екологічно безпечною 
продукцією ряд науковців розуміють таку продукцію, яка впродовж прийнятого 
«життєвого циклу» (виробництво-переробка-споживання) відповідає встановленим 
органолептичним, загально гігієнічним, технологічним і токсикологічним показникам і 
не робить негативного впливу на здоров’я людини, тварин і стан довкілля. 

Тобто, процес оцінки екологічних впливів (точніше аспектів та ризиків), пов’язаних з 
продуктом, можна цілком пов’язати з оцінкою життєвого циклу, шляхом визначення і 
кількісного визначення матеріальних ресурсів і викидів в навколишнє середовище; 
кількісної та якісної оцінки їх впливу на навколишнє середовище; визначення та оцінки 
можливостей для поліпшення (погіршення) екологічного стану системи [5]. 
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Рис. 2. Частка респондентів, які згідні платити більше за екологічно чисті  

товари, % за країнами світу [8] 
 

Відсутність всебічно обґрунтованої оцінки екологічної безпеки створює умови 
для різних спекуляцій на тему шкоди, що завдається навколишньому середовищу тим чи 
іншим видом виробничої діяльності. Проте, для визначення поняття «екологічна безпека 
харчових продуктів» необхідне розуміння взаємозв’язку між факторами, що 
забезпечують якість навколишнього середовища, здоров’я людини та безпеку харчової 
продукції. На забрудненість продукції на різних етапах її життєвого циклу впливають 
різні чинники. Отже, керуючи цими факторами, можна формувати рівень екологічності 
продукції. З метою деталізації екологічних аспектів харчового виробництва розглянемо 
схему впливу небезпечних чинників із навколишнього середовища (рис. 3). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Шляхи зниження екологічної безпеки харчових продуктів 
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Комплексний вплив шкідливих речовин призводить до погіршення стану здоров’я і 
зниження якості життя населення. При цьому, на думку експертів, з усіх факторів впливу 
на навколишнє середовище найбільш негативний вплив на організм людини роблять 
забруднені харчові продукти. 

До недавнього часу обмеження щодо вмісту шкідливих речовин висуваються тільки до 
кінцевого продукту – харчових продуктів, і не поширювалися на сировину, з якої вони 
виробляються. Це глобальне завдання і його вирішення вимагає значного часу. Тобто, одним 
зі складових напрямків сталого розвитку є сільське господарство, як джерело виробничих 
благ для населення, так і як джерело забруднення навколишнього середовища. Сьогодні 
актуальним є впровадження у сільських господарствах екологічно безпечного землеробства. 
У рамках даного напрямку, сільське господарство і вирощування продуктів харчування 
розглядається з екологічної точки зору в умовах внесення тільки натуральних компонентів і 
добрив, що не завдають шкоди навколишньому середовищу, і в подальшому людині, що 
споживає дані продукти, а також вирощуються в екологічно чистих районах. Інтерес до 
екологічно чистих продуктів в Україні зростає у міру підвищення обізнаності кінцевих 
споживачів про якість і властивості товарів індустріального виробництва, інформованості та 
якості природної та екологічної складової [11]. 

Тому, достовірні вихідні дані про еколого-токсикологічний стан в агроекосистемах, 
які особливо відчувають вплив багаторічного інтенсивного використання агрохімікатів 
(добрива, пестициди, меліоранти тощо) має важливе значення для отримання екологічно 
безпечної продукції необхідно мати  

До найбільш важливих аспектів впливу харчового виробництва на довкілля слід віднести 
зміну природного середовища в результаті вилучення земель для ведення сільського 
господарства, розміщення переробного виробництва та прокладання комунікацій (для 
України цей показник складає понад 70 %). При цьому більшою чи меншою мірою 
руйнуються, перш за все, рослинний світ, природні екосистеми, що вилучаються з 
природного середовища та погіршуються умови існування оточуючих екосистем. Як 
приклад, можемо назвати питання рекультивації пошкоджених ґрунтів на територій 
гірничопромислових районів, що зокрема, пов’язано з початком закриття значної кількості 
шахт і кар’єрів. У результаті порушення ґрунтового і рослинного покривів відбувається 
заміна природних ландшафтів техногенними (терикони, кар’єри тощо), відновлення яких 
природнім шляхом відбувається досить повільно. У контексті цієї проблеми слід виділити ще 
один із найбільш сильних чинників порушення нормального функціонування техногенних 
ґрунтів – надходження до об’єктів навколишнього середовища важких металів, у тому числі, 
у ґрунт і рослини. Особливо вони актуальні для породних відвалів вугільних шахт, 
біодоступність важких металів яких посилює ризик переходу їх у сільськогосподарську 
продукцію. З огляду на це, зменшити дію важких металів на фізіологічні показники рослин 
можна шляхом використання нових видів мінеральних добрив пролонгованої дії. Така форма 
дозволяє подовжити дію добрив на значний час, отже, зменшити їх кількість і періодичність 
внесення, а також втрати елементів живлення добрив у навколишньому середовищі [9]. 

Центральною ланкою системи забезпечення безпеки харчових продуктів є 
організація контролю і моніторингу за їх забрудненням [2]. Погіршення якості 
тваринницької та рослинної сировини з екологічних причин змінює технологічні 
характеристики сировини для переробних галузей.  

Внаслідок цього різко знижується вихід готової продукції, збільшуються відходи 
сировини, зменшуються терміни його зберігання. Так, за останні роки знизилися 
цукристість цукрових буряків, олійність соняшнику, масова частка крохмалю картоплі, 
вміст білка і жиру в молоці, вміст сухих речовин в овочах [1]. Крім того, в результаті 
екологічного впливу на навколишнє середовище, що змінює генетику, багато плодових 
дерев і овочевих культури починають продукувати плоди і бульби неправильної форми, 
які не підлягають механізованому миттю та чищенню, тривалому зберіганню. До 50 % 
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вирощеної картоплі не відповідає вимогам стандарту. Через високий вміст шкідливих 
речовин, що потрапили в молоко з навколишнього середовища, від 20 до 50 % його 
непридатне для виробництва продуктів дитячого харчування [11].  

Контамінанти потрапляють і накопичуються в харчових продуктах по ходу як 
біологічного ланцюга, що забезпечує обмін між живими організмами і повітрям, водою і 
ґрунтом, так і харчового ланцюга, який включає всі етапи виробництва продовольчої сиро-
вини і харчових продуктів, а також їх зберігання, пакування та маркування. Однією з причин 
зростання кількості захворювань є порушення захисної функції органів, які знешкоджують і 
виводять токсичні речовини з організму (печінки, легенів, шкіри, нирок, імунної системи) [4]. 
Тому, інформація про сучасний стан харчування і вміст у продуктах шкідливих речовин має 
важливе значення для зміцнення здоров’я. Наявність у харчовій сировині і продуктах 
сторонніх та токсичних речовин, які не мають основних фізіологічних властивостей є однією 
із найбільш істотних причин, які загрожують життю та здоров’ю людини. Забруднювачами 
харчових продуктів промислового походження є складні органічні та металоорганічні 
речовини, які є у повітрі, коптильному димі, вихлопних газах, у воді і характеризуються 
різною канцерогенною дією на організм людини [4, 10]. До них відносять такі канцерогенні 
речовини як багатоядерні ароматичні вуглеводні, атрацен, пірен, бензопірен, фенатрен тощо.  

Зниження екологічної безпечності на стадії виробництва сировини рослинного і 
тваринного походження набуває важливого значення, оскільки відбувається засвоєння і 
накопичення хімічних речовин в біологічних організмах. При цьому на думку науковців, 
важливе значення має визначення коефіцієнта біоконцентрації – збагачення хімічною 
сполукою організму в результаті прямої дії із навколишнього середовища, без 
врахування забруднень харчування. Так, одержані експериментальні дані свідчать про те, 
що риба і морепродукти мають коефіцієнти біоконцентрацї, що в десятки разів 
перевищують аналогічні величини для м’яса і рослинної сировини [1, 4].  

Зниження екологічної безпеки харчової продукції на стадії переробки може 
відбуватися у процесі подрібнення, сушіння, теплової обробки, введення додаткових 
компонентів. Один із видів забруднювачів – забруднення продуктами згорання палива 
(діоксид і оксид вуглецю, альдегіди, феноли, оксиди сірки, азоту тощо). Так, оксиди 
азоту призводять до утворення на поверхні зерна нітритів і нітратів, які у великих 
концентраціях мають токсичні дію [4]. Окремою проблемою є забруднення продуктів 
харчування на стадії упакування і зберігання. Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що 
поряд із традиційними матеріалами такими як деревина, папір, все більше застосування 
мають полімери, які поєднуються з іншими видами тари. Відомо, що полівінілхлорид 
може містити залишкову кількість вінілхлориду, який мігрує у харчові продукти із тари і 
здатен трансформуватися у канцерогенну сполуку хлорепоксиетилен. Є дані, що 
підтверджують виявлення вінілхлориду у фруктових соках, які були упаковані у пляшки 
з полівінілхлориду. Для упаковки харчових продуктів використовуються матеріали, 
дозволені МОЗ України для контакту із продуктами харчування [4, 5]. 

У процесі зберігання харчові продукти можуть бути заражені мікотоксинами, які як 
відомо, мають канцерогенну дію. Основними забруднювачами для зернових продуктів є 
дезоксиніваленол; для горіхів і насіння олійних культур – афлатоксин В1; для продуктів 
переробки фруктів і овочів – патулін. Тому, згідно медико-біологічних норм, не 
допускається присутність мікотоксинів у продовольчій сировині і продуктах 
призначених не тільки для дитячого харчування, але й дієтичного харчування [3, 6]. 

У сфері споживчої поведінки також важливо відзначити, фактор розвитку 
екологічної культури, підвищення обізнаності про екологічні проблеми і, як наслідок, 
розвиток екологізації свідомості споживачів. Тому сьогодні споживачі цілком свідомо 
приходять до висновку про те, що своє життя і життя своїх дітей необхідно будувати 
відповідно до новим світоглядом, з системою цінності, яку очолять гармонійні взаємини 
людини з природою. Це безпосередньо впливає на якість, рівень і тривалість життя. 
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Висновки. Безпека харчових продуктів у значній мірі визначається рівнем забрудненості 
навколишнього природного середовища, що вимагає їх постійного моніторингу, особливо в 
екологічно неблагополучних регіонах. Моніторинг за чистотою і рівнем забруднення продо-
вольчої сировини і харчових продуктів чужорідними речовинами, вимагає створення норма-
тивної та методичної бази, підготовки висококваліфікованих кадрів-фахівців екологів-аналі-
тиків. Підвищення екологічної безпеки харчових продуктів, харчової та сільськогосподар-
ської продукції сприяє впровадження в організаціях і підприємствах з переробки і вироб-
ництва харчових продуктів системи аналізу ризику та контролю критичних точок (НАССР), 
згідно із законодавством в країнах Європейського Союзу і ряді інших розвинутих країн світу.  
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Вступ. Валеологію та медичне страхування об’єднує інтерес до теоретичних та 

прикладних проблем формування, зберігання та підтримання здоров’я людини з 
використанням медичних, нетрадиційних (або парамедичних) технологій. На сьогодні в 
Україні ринок добровільного медичного страхування (ДМС) представлений рядом приватних 
страхових компаній (СК), які у своєму страховому портфелі мають й інші види страхування. 
А ДМС є лише одним з видів страхових послуг, що надаються. Здоров’я – одне з найбільших 
багатств кожної людини. Придбавши договір ДМС СК допомагає клієнту успішно зберегти 
здоров’я, подбавши про найповнішу та найякіснішу допомогу. 

Ситуація, що склалась у країні у сфері охорони здоров’я громадян потребує 
невідкладних заходів. Основним серед цих заходів є впровадження системи обов’язкового 
медичного страхування (ОМС) [1]*. Однак, час наукових дискусій з питання доцільності 
впровадження в Україні ОМС є вже неактуальним, оскільки вирішення цього питання стало 
об’єктивною необхідністю [2]. Проведений нами аналіз досвіду роботи приватних СК з ДМС 
дозволив встановити, що найбільш успішними є ті страхові компанії, які у своїй структурі 
мають систему медичного супроводу або асистансу [3]. 

Метою даної роботи стало дослідження валеологічних аспектів співпраці СК, а саме 
підсистеми асистансу, з лікувально-профілактичними закладами (ЛПЗ) щодо супроводу 
застрахованих пацієнтів, а також розгляд причин виникнення й еволюції послуг 
асистансу та розкриття економічної сутності асистансу на страховому ринку. 
                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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Основна частина. У країнах з розвиненою та соціально орієнтованою економікою 
системи ДМС та ОМС діють за чітко визначеними принципами побудови, відповідною 
організаційною структурою та правовим регулюванням. Площина та глибина збігу 
інтересів держави, суспільства та окремих особистостей можуть бути різними та 
залежать від політичного, соціально-економічного устрою країни, досвіду 
функціонування медичного страхування, рівня соціальних стандартів у суспільстві [4]. В 
Україні при впровадженні ОМС в систему охорони здоров’я необхідно базуватись на вже 
напрацьованих позитивних принципах організації роботи СК з ДМС. 

Одним з таких принципів побудови структури та розподілу компетенцій, що 
заслуговують на особливу увагу, є підсистема асистансу. Поняття «асистанс» (англ. 
«аssistance») означає допомогу, підтримку, сприяння. Виникнення асистансу пов’язують 
із Францією. Саме там з’явилася ідея організувати компанію такого роду, яка крім 
класичного страхування медичних витрат максимально забезпечувала б своїм клієнтам 
сервісну частину, а, при необхідності, відправляла (евакуювала) на батьківщину [5]. 
Вважається, що засновником асистансу як послуги був Pierre Desnos (Франція). У 1963 
році в Парижі він заснував першу компанію асистанта – «Europ Assistance». Протягом 
першого року компанія почала працювати з багатомовним розподільним контакт-
центром, групою лікарів і 12 постійними співробітниками в головному офісі та агентами 
в 17 інших країнах. Досить показово, як сьогодні рекламує Europ Assistance свої послуги: 
«Страхування з людським обличчям – негайна допомога в будь-який час і в будь-якому 
місці» (The Human Face of Insurance – Immediate Help at Any Time, Anywhere). Згодом 
«GESA» (Іспанія) та «Elvia» (Швейцарія) почали займатися розвитком асистансу у 
Франції. У 1971 році з’являється «France Secours International», у 1978 – «Mondial 
Assistance», у 1978 – «UAP Assistance» та «Garantie Assistance», у 1981 – «Transworld 
Medical Services Mutuade» та «Inter Mutielles Assistance» [5]. 

На сьогоднішній день в Україні ДМС та частково ОМС, яке визначається 
законодавством щодо певних професій та осіб, здійснюють 65 СК. У 2015 році на 
першому місці в рейтингу Forbes – СК «Княжа Vienna Insurance Group». Згідно з даними 
Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України 89,9 % акцій страховика 
належать VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. На другому 
місці – компанія «Уніка», 92,2 % пакету акцій якої контролює UNIQA Іnternationale 
Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (Відень). Третє місце здобула «Українська страхова 
група», яка зараз належить на 92 % TBIH Financial Services Group N.V. із Нідерландів [2]. 

Динаміку та частку медичного страхування щодо інших видів страхування на 
страховому ринку України представлено на рисунку 1.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Динаміка медичного страхування на страховому ринку  

України (у млн. грн.) 
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Загальний обсяг страхових премій щодо медичного страхування за останні п’ять 
років постійно зростає, проте, у цілому в валовому еквіваленті щодо інших видів 
страхування частка медичного страхування стабільно складає 5 – 6 %. Збільшення 
валових обсягів премій страхувальників за останні роки пов’язано зі зростанням 
страхових програм через здорожчання лікарських засобів (ЛЗ) та медичних послуг. 

На перший погляд, у послугах медичного страхування особливо зацікавлена сфера 
бізнесу. Адже турбота про здоров’я співробітників фірми є однією з головних запорук її 
успіху – медичне страхування піднімає престиж фірми в очах її працівників, сприяє 
формуванню її позитивного іміджу, а також дозволяє уникнути додаткових витрат. 
Медичне страхування, яке є обов’язковим на Заході, стає все більш популярним в 
Україні. Кожен четвертий офісний працівник має поліс медичного страхування, який у 
більшості випадків повністю оплачується роботодавцем. Це невід’ємна частина системи 
мотивації працівників, яка демонструє реальну турботу роботодавця і сприяє 
підвищенню лояльності в компанії. 

Однак, за даними досліджень порталу HeadHunter Україна, що були проведені влітку 
2015 року, в Україні, внаслідок економічної та соціальної кризи, більшість роботодавців 
почали скорочувати бюджет на персонал та економити на соціальних програмах, 
особливо на корпоративних програмах ДМС [6]. За даними опитування та аналізу 
вищевказаних досліджень 35 % співробітників стверджує, що їх компанії не турбуються 
про стан здоров’я працівників, 20 % – роботодавці забезпечують нормальний графік 
роботи, 14 % – користуються полісами ДМС, 5 % – спортивними абонентами, 4 % – 
безкоштовними обідами, 3 % – пільговими путівками. Проте тільки 15 % офісних 
працівників великих міст відзначили, що роботодавець повністю оплачує їм медичне 
страхування, а 11 % заявили, що медичне страхування оплачується роботодавцем 
частково. Загальна картина невтішна: в 74 % випадках медичне страхування не надається 
взагалі. Якщо ж медичне страхування надається співробітнику, то найчастіше в нього 
входить придбання ЛЗ (68 %), а також швидка й невідкладна медична допомога (62 %). 
Дещо рідше в рамках медичного страхування проводиться лікування в стаціонарі (55 %), 
відвідування вдома й амбулаторне лікування (55 %), проводяться необхідні для 
діагностики лабораторні дослідження (53 %) і експертиза непрацездатності (лікарняні 
листи) (48 %) [6]. 

Варто відзначити, що все частіше до переліку надаваних сервісів і послуг входить 
стоматологічна допомога і зубне протезування (42 %). Крім цього, медичне 
страхування інколи включає професійні огляди (36 %), профілактичні заходи 
(вакцинацію) (35 %) і навіть лікувально-оздоровчі процедури, в тому числі й масаж 
(34 %). Багато компаній, приділяючи немало часу і грошей нематеріальній мотивації 
співробітників, інколи в рамках програми медичного страхування оплачують медичну 
допомогу під час перебування за кордоном (17 %) і навіть супровід вагітності й 
допомогу при пологах (17 %) [6]. Втім, турбота про співробітників – це, в першу чергу, 
турбота про їх здоров’я. 

Причини небажання роботодавців страхувати своїх працівників насамперед пов’язані 
з кризою та економією на соціальних програмах, особливо на ДМС, а також з 
девальвацією національної валюти, зростанням цін на комунальні послуги [2]. Також 
важливими причинами такого становища є зниження платоспроможності населення, 
зростання цін на ЛЗ, відсутність підтримки з боку держави, неузгодженість податкового 
законодавства, неефективна система фінансування ЛПЗ, відстала техніко-матеріальна 
база лікувальних установ, відсутність пільг при оподаткуванні діяльності СК та 
підприємств при запроваджені ДМС. 

Вирішити вказані проблеми вкрай необхідно, адже цей вид страхування є особливим, 
оскільки у порівнянні з іншими видами страхування він є неприбутковий. За даними 
Національного комітету фінансових послуг [7], рівень виплат по медичному страхуванню 
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складає 70 %, в той час, як частка виплат у загальному обсязі виплат по страховому 
ринку складає 22 %. Відомим є й той факт, що за останні п’ять років частка виплат по 
ДМС збільшилась на 2 %. Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг 
України за 9 місяців 2015 року свідчить, що за договорами медичного страхування обсяг 
виплат збільшився на 20 % та склав 1 441,8 млн грн. Активне зростання обсягу чистих 
премій викликане значним зростанням цін на ЛЗ, що, в свою чергу, зумовило перегляд 
страхових тарифів в бік збільшення. Так, за підсумками 2015 року, середньозважена 
вартість однієї упаковки товарів «аптечного кошика» склала 32,6 грн підвищившись 
більш ніж на 50 % у порівнянні з показниками попереднього року. У досліджуваний 
період найдорожчою категорією стали дієтичні добавки та косметика, середньозважена 
вартість упаковки яких склала 44,1 грн, ЛЗ – 42,5 грн, вироби медичного призначення – 
9,3 грн. [7]. 

Однак, саме у медичному страхуванні основним є не прибуток страхувальника або 
додаткові можливості покращення матеріально-технічної бази ЛПЗ, а надання 
застрахованим громадянам гарантії отримання якісної медичної допомоги при 
виникненні страхового випадку за рахунок акумульованих коштів. 

Якість наданої страхової послуги з ДМС залежить не лише від роботи самого 
страхувальника, але й від роботи його партнерів – ЛПЗ та фармацевтичних компаній, 
оскільки при медичному страхуванні не просто відбувається виплата певних страхових 
коштів згідно договору за умови виникнення страхового випадку, а й гарантується та 
безпосередньо здійснюється надання медичної допомоги. При цьому більшість СК 
надають перевагу співпраці з приватними ЛПЗ, які мають більш потужну, нову 
матеріально-технічну базу, а в силу того, що можуть запропонувати достойну оплату 
праці, то й, зазвичай, більш досвідчених фахівців. Ряд СК співпрацюють також з 
державними та відомчими ЛПЗ. 

Наприклад, СК «Нафтогазстрах» співпрацює з 500 ЛПЗ по всій території України. 
Власний асистанс СК «NGS» (НАФТАГАЗСТРАХ) працює з січня 2008 року та 
спеціалізується на організації та наданні різного роду допомоги застрахованим особам, 
врегулюванні страхових випадків. Компетентність і оперативність є головними 
принципами роботи та основною перевагою асистансу СК «NGS». Медичний асистанс 
став першим видом асистантських послуг, успішно освоєним та впровадженим у 
практику Компанією. Сьогодні СК «NGS» обслуговує понад 500 тис. застрахованих осіб 
за полісами добровільного медичного страхування. Гарантія високої якості медичної 
допомоги, яку організовують працівники медичного асистансу, підтверджується 
постійним моніторингом (контролем) надання медичної допомоги. Розгалужена мережа 
регіональних управлінь з кваліфікованим персоналом дозволяє вирішувати багато питань 
на місцях. Фахівці медичного асистансу особисто контактують з лікарями, завідувачами 
відділень, контролюють призначення ліків, тактику лікування і т.п. Сьогодні робота 
медичного асистансу орієнтована на 100 % виконання зобов’язань, що виникають у 
страхової компанії перед клієнтами за програмами ДМС. У рамках медичного асистансу 
Компанія пропонує своїм клієнтам такий спектр послуг: 

• надання медичних консультацій у телефонному режимі 24 години на добу; 
• організацію амбулаторної медичної допомоги, зокрема з виїздом лікаря додому; 
• організацію екстреної або планової госпіталізації; 
• організацію медичного ескорту й евакуації; 
• забезпечення лікувального процесу ЛЗ; 
• забезпечення клієнта на час госпіталізації продуктами харчування; 
• контроль якості надання медичних послуг, в спірних випадках – розслідування 

або експертна оцінка страхових випадків; 
• організацію посмертної репатріації; 
• підготовку документів, звітів у кожному страховому випадку. 
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За даними журналу «Insurance TOP» за підсумком 9 місяців 2015 року перше місце у 
страховому рейтингу «ТОП-50 на ринку ДМС за сумою страхових виплат» посіла СК 
«ПРОВІДНА». З ДМС СК «ПРОВІДНА» пропонує лінійку страхових продуктів 
«ПРОВІДНА ТУРБОТА» (ПТ): 

• ПТ «Корпоративна» – забезпечення страхового захисту працівників 
підприємства (від 5 осіб) і членів їхніх родин від розладу здоров’я внаслідок гострого 
захворювання, загострення хронічного захворювання або нещасного випадку. Страхова 
сума від 96 до 250 тис. грн. 

• ПТ «Про колектив» – забезпечення страхового захисту працівників підприємства 
(від 5 осіб) від розладу здоров’я внаслідок гострого захворювання, загострення 
хронічного захворювання або нещасного випадку. Страхова сума від 7,5 до 50 тис. грн. 

• ПТ «Про студента» – забезпечення страхового захисту учнів вищих навчальних 
закладів від розладу здоров’я внаслідок гострого захворювання або нещасного випадку. 
Страхова сума от 5,5 до 7,5 тис. грн. 

• ПТ «Про родину» – забезпечення страхового захисту всіх членів родини віком 
від 3 до 50 років від розладу здоров’я внаслідок гострого захворювання, загострення 
хронічного захворювання або нещасного випадку. 

• ПТ «Про майбутню маму» – забезпечення страхового захисту жінок від розладу 
здоров’я під час вагітності і народження дитини. Програма включає нагляд в спеціаліста і 
проведення комплексу досліджень під час вагітності, а також госпіталізацію для 
проведення пологів, післяпологової допомоги і нагляду за породіллю та немовлям до 
моменту виписки з пологового будинку. 

• ПТ «Про дитину» – забезпечення страхового захисту дітей від розладу здоров’я 
внаслідок гострого захворювання, загострення хронічного захворювання або нещасного 
випадку. 

• ПТ «В дорозі» – забезпечення страхового захисту фізичних осіб від розладу 
здоров’я внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). 

Узагальнення досвіду функціонування СК на страховому ринку ДМС України 
дозволило нам згрупувати та зробити певні висновки про роботу асистансу [3]. 

Майже всі регіональні та національні СК мають власну асистансну структуру. При 
цьому системи асистансу, або супроводу пацієнта у СК можуть мати два рівні. Наші 
дослідження показали, що у регіональних СК така система може складатись з 8 – 10 
фахівців, серед яких за спеціальністю 1 – 2 юристи, всі інші – досвідчені лікарі. 
Супровід (асистанс) застрахованого пацієнта може здійснюватись як дистанційно, так і, 
при необхідності, безпосередньо фізично. При дистанційному супроводі фахівці 
асистансу дізнаються у лікуючих фахівців ЛПЗ про стан пацієнта, про призначення 
ліків, їх заміну, про проведення певних медичних маніпуляцій та дотримання 
наміченого плану лікувального процесу. Така практика дозволяє контролювати СК 
надання медичної допомоги, дисциплінує лікаря та гарантує уникнення 
поліпрагматизму, а й, відповідно, необґрунтованого збільшення видатків на лікування 
пацієнта. Лікар ЛПЗ також є захищеним, оскільки може довести співробітнику такої 
структури асистансу всю необхідну інформацію та обґрунтувати зміни у тактиці 
лікування конкретного пацієнта. Також працівник асистансу може контактувати 
дистанційно та, при необхідності, безпосередньо з пацієнтом. 

Отже, отримана таким чином та перевірена й проаналізована інформація про стан 
пацієнта, перебіг його лікування, про його психологічний та фізіологічний стан дозволяє 
оцінити якість наданої послуги, встановити її фактичну вартість та керівництву СК 
оперативно відреагувати у будь-яких випадках. При здійсненні навіть такого першого 
рівня асистансу пацієнт захищений, його претензії та побажання оцінюються та 
враховуються фахівцем, він не залишається без підтримки у морі незрозумілих медичних 
термінів, патентованих та непатентованих назв ЛЗ, фактично у залежності від рішення 
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лікуючого лікаря. Захищена й СК від можливих недобрих, неправомірних намірів як 
лікаря, так і пацієнта. 

У великих національних СК, які мають свої представництва у кожному регіоні країни 
під системою асистансу розуміють наявність власного базового ЛПЗ або клініки, в яких 
на практиці можна оцінити різні схеми лікування однотипних захворювань, визначити 
повний кошторис певних медичних послуг та операцій, визначити необхідний час та 
затрати на реабілітацію пацієнта. Також у національних СК у систему асистансу входить 
така функція, як транспортування трансфером у спеціалізовані заклади охорони здоров’я 
та супровід пацієнта фахівцями у дорозі. 

Система асистансу у структурі СК дозволяє захистити не тільки пацієнта чи 
лікуючого лікаря, а й, певною мірою, безпосередньо СК. При запровадженні ОМС в 
Україні важливо перейняти досвід співпраці через систему асистансу СК з ЛПЗ. 

Нами були проаналізовані та згруповані страхові випадки ДМС за якими надаються 
різні види медичної допомоги, визначено основні та додаткові опції ДМС (рис. 2.), а 
також встановлено певний перелік виключень зі страхових випадків. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Види медичної допомоги у страхових випадках,  
основні та додаткові опції ДМС 

 
Програми страхування складаються з основних та додаткових опцій страхування. До 

основних опцій медичного страхування відносяться: амбулаторно-поліклінічна допомога, 
невідкладна та швидка медична допомога, стаціонарна допомога, стоматологічна 
допомога, забезпечення ЛЗ при амбулаторному лікуванні. Основні опції обирає 
страхувальник. При укладанні договору ДМС страхувальник має обрати мінімум одну 
основну опцію. 

Амбулаторно-поліклінічна допомога передбачає: супровід довіреного лікаря в 
складних випадках; консультації терапевта та лікарів-спеціалістів; консультації 
професорів, доцентів, головних та провідних фахівців у складних та невідкладних станах; 
діагностику, а саме всі методи сучасної інструментальної, функціональної та 
лабораторної діагностики; терапевтичне лікування в амбулаторних умовах; хірургічне 

Медична допомога у страхових випадках згідно ДМС: 
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лікування в амбулаторних умовах; фізіотерапію, включаючи мануальну терапію 
голкорефлексотерапію, фізіотерапію (за медичними показами); ведення медичної 
документації, в тому числі видача лікарняного листа. 

Невідкладна та швидка медична допомога включає: цілодобовий виклик бригади 
невідкладної допомоги через Асистанс; виїзд спеціалізованих бригад лікарів; надання 
невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі (огляд лікаря, проведення 
діагностичних процедур); забезпечення необхідними ЛЗ при наданні невідкладної 
медичної допомоги; транспортування в медичні заклади для наступної госпіталізації; 
транспортування за медичними показами осіб, що знаходяться на стаціонарному 
лікуванні, в інші медичні заклади для обстеження або лікування, забезпечення ЛЗ, що 
були призначені лікарем стаціонару. 

Стаціонарна допомога включає такі опції: організація екстреної госпіталізації в 
порядку швидкої допомоги; організація планової госпіталізації протягом трьох днів у 
профільні стаціонари; консультації лікарів-спеціалістів у стаціонарі за медичними 
показами; діагностичні обстеження за призначеннями лікаря (лабораторні, 
інструментальні, функціональні); обстеження із залученням діагностичної бази інших 
медичних закладів; комплексне лікування захворювань із застосуванням сучасних та 
хірургічних методів; анестезіологічна допомога; фізіотерапія; повне забезпечення ЛЗ 
стаціонарного лікування; харчування в умовах стаціонару за нормативами медичного 
закладу; денний стаціонар. 

Стоматологічна допомога включає: первинний огляд та консультації спеціалістів; 
цілодобова невідкладна стоматологічна допомога; діагностика, включаючи 
рентгенографію та інші методи; терапевтичне лікування (лікування карієсу, пульпіту, 
пародонтозу, слизової оболонки ротової порожнини, тощо); місцева анестезія, 
знеболювання; фізіотерапія; хірургічне стоматологічне лікування; реставрація зуба; 
зняття зубних відкладень. 

Забезпечення ЛЗ та виробами медичного призначення при амбулаторному лікуванні 
включає: видачу ліків в аптеках за страховими рецептами на безкоштовній основі; 
компенсацію 100 % вартості придбаних за призначенням лікаря ЛЗ за узгодженням зі 
Страховиком переліком; доставку ліків додому або в офіс цілодобово (на суму не менше 
мінімальної суми доставки). 

Додаткові опції страхування Програми страхування можуть бути базовими, або 
розширеними. До базових додаткових опцій відносяться: медичний огляд, вакцинація від 
грипу, профілактичний масаж, вітамінізація, оздоровлення (відвідування басейну, фітнес 
та ін.), лікування захворювань-виключень, або тих захворювань, що не підлягають 
зазвичай страхуванню (цукровий діабет, туберкульоз, онкологія та ін.). Перелік 
додаткових опцій може бути розширено за побажанням клієнта (наприклад, ведення 
вагітності, забезпечення офісної та транспортної аптечки). 

При укладанні договору ДМС ряд СК передбачає обмеження страхування, які 
стосуються осіб, що знаходяться на обліку в шкіро-венерологічних диспансерах (з 
приводу венеричних захворювань), наркологічних диспансерах, онкологічних 
диспансерах, центрах профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, психоневрологічних 
диспансерах, туберкульозних диспансерах, інвалідів. Виключенням із страхових 
випадків (або не визнається страховим випадком звернення застрахованої особи до 
Страховика з приводу страхової виплати) також є: витрати на косметичні процедури і 
операції; придбання засобів гігієни та косметики; проведення курсу лікування на 
курортах, у санаторіях; протезування, імплантація; лікування нетрадиційними 
методами; корекція зору, слуху; витрати на ліки, що не були призначені лікарем; 
витрати на ЛЗ при амбулаторному лікуванні, термін якого в одному страховому 
випадку перевищує 30 днів. 
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Перелічені опції медичної допомоги як базові, так і додаткові за страховими 
випадками згідно страхової угоди при ДМС можуть бути стандартом за умови 
впровадження в Україні системи ОМС в охороні здоров’я. 

Нами були згруповані вісім основних переваг страхування за договором ДМС: 
• клієнт самостійно формує програму страхування і визначає ліміти 

відповідальності за опціями страхування; 
• клієнт самостійно обирає медичний заклад для обслуговування із 

запропонованого переліку в межах програми страхування; 
• клієнт не оплачує лікування при виникненні страхового випадку; 
• клієнт обслуговується без черги в медичних закладах; 
• страхова компанія співпрацює з широкою мережею медичних закладів по всій 

території України; 
• цілодобова телефонна лінія дозволяє швидко вирішувати проблеми клієнта у 

будь-якій точці України; 
• система власного медичного асистансу страхової компанії дозволяє 

організувати клієнту надання медичної допомоги у всіх регіонах України; 
• гарантується контроль спеціалістів асистансу за якістю та оперативністю 

наданих клієнту медичних послуг. 
Серед визначених переваг дві відносяться саме до системи власного асистансу 

страхових компаній. 
Висновки. Таким чином, асистанс – специфічний вид страхування або визначена 

договором послуга, що передбачає звернення клієнта (страхувальника, застрахованого) за 
невідкладною допомогою в натурально-речовій формі та/або у вигляді коштів у зв’язку з 
настанням страхового випадку. 

Визначати поняття асистансу страхових медичних послуг слід не лише як перелік 
послуг, допомогу в рамках договору страхування, що надається в потрібний момент 
через технічне, медичне й фінансове сприяння, а й як складову системи валеологічних 
заходів. 

Послуги асистансу надаються асистантами (асистуючими компаніями) – 
юридичними або фізичними особами, що діють як за дорученням страховика у рамках 
договору страхування, так і за дорученням клієнта в рамках договору про надання послуг 
асистансу. 

Отже, за умови реформування державної системи охорони здоров’я важливого 
значення набуває усвідомлення, вивчення та використання власного досвіду 
функціонування ОМС та ДМС, який дає змогу створити оптимальну модель медичного 
страхування з метою покращення рівня медичної та фармацевтичної допомоги, а також 
якості життя населення України. 
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Вступ. Природний стан поверхневих вод у світі, і в Україні зокрема, 
трансформується під впливом антропогенного навантаження, а також в результаті 
регулювання стоку. Різноманітність природних факторів і антропогенного впливу на 
води річок вже знаходять негативне відображення у їх хімічному складі. Відновлення та 
забезпечення сталого функціонування гідроекосистем, забезпечення якісного 
водопостачання, створення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення і 
господарської діяльності та захист водних ресурсів від забруднення й виснаження є 
досить актуальним. Зазначені проблеми гостро виражені для водних об’єктів Львівської 
області, оскільки для них характерний високий рівень господарського використання.  

Одним з видів господарської діяльності, що ведеться у Львівській області, є курортно-
рекреаційна, яка зосереджена в гірських районах. Одним з таких є Турківський район, де 
особливим багатством є великі запаси лікувальних мінеральних вод, які зовсім не 
використовуються. Враховуючи географічне положення, наявність значних запасів 
різноманітних мінеральних вод та вже діючу мережу туристичних баз і закладів відпочинку, 
район має значний рекреаційний потенціал. Інтерес населення до використання природних 
джерел, що відіграють суттєву роль у формуванні фіто- і зооценозів, які можуть бути 
заповідними, вимагає подальшого дослідження. Розширення гідромінеральної бази є досить 
актуальним [1, 2]*. Основним завданням було визначити гідрохімічні показники джерельної 
та річкової води та класифікувати їх за типом твердості. 

Метою виконаного дослідження є характеристика сучасного сольового складу води 
басейну річки Стрий, його режиму, вмісту і динаміки деяких компонентів, зокрема 
біогенних, в межах Турківського району в період 2013 – 2015 років. 

Матеріал і методика досліджень. Для аналізу було відібрано 10 проб природної 
води (джерельної та річкової), що формують стік річки Стрий, притоки Дністра, з 
території Турківського району Львівської області (табл. 1, рис. 1). Джерела обирали ті, з 
яких населення використовує воду для пиття та приготування їжі, а точки відбору 
річкової води знаходились на відстані 50 – 150 м від них, щоб порівняти стан підземних і 
поверхневих вод. Поверхневі води цього району використовуються в господарських 
цілях, і, як наслідок, мають високий ступінь антропогенного впливу.  

Гідрологічний режим річок басейну річки Стрий характеризується значною мінливістю 
за короткі проміжки часу. Неперервне чергування паводків різної величини та інтенсивності є 
однією з головних особливостей, оскільки основна зона живлення  ріки – в горах Карпатах. 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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Таблиця 1.  
Місце відбору та номер зразка 

 
Номер 
зразка 

Місце відбору 

1 Джерело у с. Бітля 
2 річка Бітлянка 
3 Джерело у             

с. Мельничне 
(типу «Нафтуся») 

4 річка 
Мельничанка 

5 Джерело                           
с. Завадівка 

(типу «Нафтуся») 
6 річка Стрий, 

поблизу 
с. Завадівка 

7 Джерело с. Явора 
8 річка Стрий, 

поблизу с. Явора 
9 Джерело с. Розлуч 

(содова вода)  
10 річка Розлучанка  

Рис. 1. Місце відбору проб 
 

Дослідження проводили впродовж 2013 – 2015 років, відповідно до основних 
гідрологічних сезонів, характерних для річки Стрий та його приток: весняної повені, 
літньо-осінньої межені, літньо-осінніх паводків, зимової межені. Зразки природних 
вод відбиралися у бездощовий період, коли змив забруднювачів із поверхні 
водозбору не спотворював усталену екологічну ситуацію. Відбір зразків води за 
деякими фізико-хімічними показниками неорганічних компонентів проводили згідно 
методики ISO 5667 – 6 : 1999 [3]. Сухий залишок визначали висушуванням проби 
води при 100 – 110° С, а мінералізацію – прожарюванням води при 600° С. 
Вимірювання питомої провідності досліджуваних проб проводили за допомогою 
портативного кондуктометра типу DIST-3. Водневий показник (рН), вміст хлоридів, 
сульфатів та нітратів вимірювали за допомогою йономіру И-160МИ та відповідних 
електродів [4]. 

Твердість та вміст йонів кальцію визначали комплексометричним методом [4]. 
Метод ґрунтується на утворенні міцної комплексної сполуки трилону Б (двонатрієвої 
солі етилендіамідтетраоцтової кислоти – ЕДТА) з йонами кальцію і магнію, а 
кількість йонів магнію розрахована як різниця загальної твердості води і вмісту йонів 
кальцію. Комплексонометричне титрування аналізованих проб води проводили 
титруванням трилоном Б при рН = 10 в присутності відповідного індикатора. 
Залежно від вмісту йонів кальцію та магнію розрізняють кальцієву та магнієву 
твердість води (табл. 2), за співвідношенням еквівалентних кількостей йонів кальцію 
та магнію з йонами гідрогенкарбонату: постійну або тимчасову твердість.  
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Таблиця 2. 
Типи природних вод за твердістю 

 

Твердість 
Тип води 

Твердість, 
ммольекв/л Са2+, мг/л Mg2+, мг/л СаСО3, мг/л 

Дуже м’яка 0 – 1,5 0 – 30,06 0 – 18,24 0-75,00 
М’яка 1,5 – 3,0 30,06 – 60,12 18,24 – 36,48 75,00-150,00 

Середньо-тверда 3,0 – 4,5 60,12 – 90,18 36,48 – 52,72 150,00-225,00 
Досить тверда 4,5 – 6,5 90,18 – 130,26 52,72 – 79,04 225,00-325,00 

Тверда 6,5 – 11,0 130,26-220,44 79,04 – 131,76 325,00-550,00 
Дуже тверда >11,0 >220,44 >131,76 >550,00 

 
Результати дослідження та їх обговорення. Основними інформаційними 

каналами геохімічного стоку в межах басейнової системи є постійні водотоки. 
Гідрохімічний режим характеризується закономірними змінами хімічного складу 
природних вод або окремих його компонентів у часі, які обумовлені фізико-
географічними умовами басейну та антропогенним впливом, а також проявляється у 
вигляді багаторічних, сезонних і навіть добових коливань концентрацій компонентів 
хімічного складу і фізико-хімічних властивостей води, рівня її забруднення, стоку 
розчинених хімічних речовин, тощо. Вода в річках має різний хімічний склад і 
неоднакову мінералізацію, що зумовлено природними умовами формування стоку. 
Головною особливістю територіального розподілу показників сольового складу є 
чітка гідрохімічна зональність із північного заходу на південний схід. Ця зональність 
не залежить від напрямку течії і добре узгоджується з фізико-географічними зонами 
району дослідження. 

Гідрологічний режим поверхневих вод визначає особливості формування хімічних 
характеристик водних мас та параметрів твердого стоку, які впродовж гідрологічного 
року залежать від кількості опадів, випаровування, геоморфологічної будови і 
геологічних відкладів басейну, видів господарської діяльності, джерел забруднення                  
[6 – 8]. 

Стік води впродовж року є нерівномірним, найповноводніша річка Стрий весною – 
50 – 70 % стоку, влітку – 10 – 15 %, осінь – зима – 15 – 30 % річкового стоку. Із 
збільшенням талих вод весною та зливових – влітку концентрація завислих речовин в 
річці різко зростає, сягаючи максимуму в період повені, інтенсивність ерозійного стоку 
зростає із збільшенням кількості опадів, а найпрозоріша вода взимку та під час літньо-
осінньої межені. 

Сучасний гідрохімічний режим р. Стрий за головними інгредієнтами має виражений 
сезонний характер, що пояснюється зміною протягом року ролі різних видів живлення. 
Вплив підземних вод, багатих карбонатами кальцію і магнію, а також значне поширення 
багатих карбонатами суглинків зумовлюють помірну мінералізацію і виражений 
гідрокарбонатний склад води. 

Антропогенна діяльність суттєво змінює природні процеси міграції речовин в 
геоекосистемах, що і проявляється в гідрохімічному режимі річок. У цих умовах йонний 
склад води закономірно виражає не тільки природні особливості басейнів, але і їх 
хемотрансформацію в спрямованій зміні фонових характеристик геоекосистем [8]. 

Головними йонами сольового складу природних вод є НСО3
-, СІ-, SO4

2-, Ca2+, Mg2+, 
походження яких у досліджуваних об’єктах пов’язано, в основному, з розчиненням 
солей, які утворюють гірські породи і ґрунти. Результати дослідження загальних 
гідрохімічних показників наведені в таблиці 3.  
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Таблиця 3. 
Загальні гідрохімічні показники досліджуваних зразків води 

 
Загальні гідрохімічні показники 

рН Сух. зал., 
мг/дм3 

Мінералі-
зація, 
мг/дм3 

Питома 
провідність, 
мкСм/см2 

CL-, 
мг/дм3 

SO4
2-, 

мг/дм3 
NO3

-, 
мг/дм3 

Нормативні значення [3] 

Н
ом
ер

 п
ро
би

 

6,5 1500 1000 - 350 500 50 
1 6,8 165 130 318 12,18 сліди 43,2 
2 7,3 195 280 162 12,80 32,5 25,5 
3 8,3 240 245 467 12,58 72,1 24,1 
4 8,1 198 186 357 17,30 98,2 32,0 
5 8,2 295 170 394 18,28 25,1 29,0 
6 7,6 215 387 421 138,42 236,3  
7 7,9 225 195 356 сліди сліди 26,1 
8 8,4 250 223 311 73,10 250,2 25,1 
9 8,5 2450 5575 2270 282,57 165,1 138,1 
10 7,8 380 407 370 30 80,2 35,9 

 
Як видно з таблиці 3, нормативні значення фізико-хімічних показників (неорганічних 

компонентів) знаходяться в межах норми за винятком проби № 9, де є перевищення за 
вмістом сухого залишку та мінералізації. Крім того, усі води мають слабко-лужну 
реакцію (крім проб № 1 та № 2), що вказує на можливий підвищений вміст гідро-
генкарбонатів. Величина питомої електропровідності води слугує приблизним 
показником сумарної концентрації електролітів, головним чином неорганічних, і 
використовується в програмах спостережень за станом водного середовища для оцінки 
мінералізації вод. Питома електропровідність – зручний сумарний індикаторний показ-
ник антропогенного впливу. Найбільшим значенням електропровідності характери-
зується вода проби № 9 (содова вода) – для якої спостерігається і найвища мінералізація.  

Сульфат-йони та хлорид-йони присутні практично у всіх природних водах, їх вміст 
зумовлений, головним чином, хімічним вивітрюванням з осадових порід під час 
окиснення сульфідів, розчиненням сульфоровмісних та хлорвмісних мінералів. Чіткого 
зв’язку зміни вмісту сульфатних та хлоридних йонів із зміною водоносності 
досліджуваних проб не виявлено. 

Кальцій є домінуючим катіоном для слабомінералізованих вод. При зростанні 
мінералізації відносний вміст Са2+ зменшується. Магній присутній майже у всіх типах 
природніх вод, проте не часто домінує серед катіонів. Спостерігається чітка залежність 
просторово-часової динаміки вмісту кальцію та магнію до сезонних коливань (табл. 4). 
Підвищення концентрації спостерігається у меженні періоди, а зниження – у паводкові 
сезони.  

Гідрогенкарбонатні йони є найважливішою частиною хімічного складу природних 
вод і в більшості випадків зумовлюють їх клас – гідрогенкарбонатний чи карбонатний 
(тимчасовий чи постійний), що є суттєвим при використанні їх для водопостачання. 
Аналізуючи динаміку вмісту йону НСО3

- у пробах, також можна відзначити певну 
закономірність зміни концентрації до зміни гідрологічних сезонів: зменшення 
концентрації у багатоводні періоди (весняна повінь, літньо-осінні паводки) та 
підвищення в меженні періоди (табл. 4). Як бачимо з отриманих результатів, найбільше 
значення вмісту йонів НСО3

- для води з річки Стрий на території села Завадівка, досить 
високий вміст цих йонів для джерельних вод села Мельничне та Розлуч. Найменша ж 
кількість солей гідрогенкарбонату спостерігалась для проб як річкової, так і джерельної 
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води на території села Бітля. В період дослідження (з 2013 року по 2015 рік) 
спостерігається чітка тенденція до підвищення концентрації гідрогенкарбонатів у водах, 
що спричинено природними чинниками: в умовах збільшення кількості опадів та 
підвищення температури активізуються процеси хімічного вивітрювання. 

 
Таблиця 4. 

Середні концентрації йонів кальцію, магнію та гідрогенкарбонату,  
залежно від сезонних змін (2013 – 2015 р.р), мг/дм3 

 
Номер проби Йони 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Весняна повінь 

Са2+ 56,1 48,1 94,2 98,0 108,2 100,5 94,2 65,1 100,2 84,2 
Mg2+ 1,5 1,3 10,1 26,5 30,2 39,2 15,1 10,7 40,3 1,3 

HCO3
- 70,2 122,0 335,5 238,8 280,6 356,8 170,8 219,6 330,0 274,5 

Літньо-осіння межень 
Са2+ 66,2 52,1 102,3 97,2 115,4 102,3 97,2 67,1 120,3 92,8 
Mg2+ 2,1 1,81 11,2 26,7 32,5 38,5 24,8 12,5 42,1 2,5 

HCO3
- 102,3 146,4 379,1 238,2 299,3 340,2 175,4 237,2 330,8 298,2 

Літньо-осінні паводки 
Са2+ 56,1 48,1 94,2 98,0 108,2 100,5 94,2 65,1 100,2 84,2 
Mg2+ 1,7 2,3 10,2 26,4 30,2 39,2 15,1 10,7 40,3 1,2 

HCO3
- 70,2 122,0 335,5 238,8 280,6 356,8 170,8 219,6 330,0 274,5 

Зимова межень 
Са2+ 71,6 67,2 105,8 110,5 120,3 102,9 99,5 77,2 125,6 95,6 
Mg2+ 2,8 2,2 13,7 28,4 33,2 37,2 18,5 15,7 44,2 3,5 

HCO3
- 120,4 199,3 394,2 249,5 315,6 342,6 180,2 235,9 340,2 270,5 

 
Загальна твердість, як відомо, визначається сумарною кількістю солей магнію та 

кальцію. У всіх пробах кількість солей кальцію переважає над умістом солей магнію. Для 
річкової та джерельної води кількість солей кальцію є практично однаковою – в межах         
50 – 100 мг/дм3, а от кількість солей магнію у річковій воді є дещо меншою, ніж у 
джерельній. Це і пояснює вищі показники загальної твердості джерельної води, ніж у 
річкової (табл. 5). 
 

Таблиця 5 
Типи природних вод за твердістю 

 
Номер проби Твердість, ммоль-екв/дм3 Тип води Характер твердості 

1 2,2 М’яка Тимчасова 
2 2,4 М’яка Тимчасова 
3 5,4 Досить тверда Тимчасова 
4 4,5 Досить тверда Тимчасова + постійна 
5 7,8 Тверда Тимчасова + постійна 
6 7,3 Тверда Тимчасова 
7 5,9 Досить тверда Тимчасова 
8 4,1 Середньо тверда Тимчасова 
9 8,2 Тверда Тимчасова + постійна 
10 4,2 Середньо тверда Тимчасова 



 57 

Отримані результати показали, що твердість джерельної води майже у всіх джерелах 
є більшою, ніж річкової води. Це може бути пов’язано з тим, що річкова вода є 
поверхневою та проточною, а джерельна вода, просочуючись через пласти ґрунту, 
насичується розчинними солями кальцію та магнію. Тільки проби з води на території 
села Бітля як джерельної, так і річкової є однакові за твердістю – обидві води є м’якими. 

Аналізуючи співвідношення вмісту йонів кальцію, магнію та гідрогенкарбонатів, 
було класифіковано досліджувані природні джерела та річки за характером твердості. 
Для всіх проб це тимчасова твердість, за винятком проб № 4, № 5 та № 9.  

Як уже зазначалось, уміст гідрохімічного складу вод залежить від частки видів 
живлення впродовж року. Мінливість біогенних елементів у річковій воді має чітко 
виражений сезонний характер і залежить від величини водного стоку та розвитку 
гідробіологічних процесів. Твердість води також характеризується сезонністю: 
найменшого значення вона сягає в період паводків, а найбільшою в кінці зими [1 – 2].  

Для проведення моніторингу було зроблено порівняння значень твердості води, 
відібраної навесні 2015 року із результатами отриманими восени 2014 року, (рис. 2 – 3) 
та типу (характеру) твердості (табл. 6, 7). 
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Рис. 2. Порівняння твердості для проб джерельної води, 

відібраних восени 2014 року та навесні 2015 року 
 

Таблиця 6. 
Зміна характеру твердості досліджуваних джерельних вод 

 
Характер твердості води Номер проби Населений пункт 

поблизу джерела Осінь 2014 року Весна 2015 року 
1 с. Бітля М’яка М’яка 
3 с. Мельничне Досить тверда Досить тверда 
5 с. Завадівка Тверда Тверда 
7 с. Явора Досить тверда Досить тверда 
9 с. Розлуч Середньо твердої Тверда 

 
Отримані результати показують, що джерельна вода с. Явора, с. Мельничне та                    

с. Завадівка як навесні, так і восени має практично однакову твердість, а отже, сезонні 
зміни не впливають на хімічний склад води цих джерел. 

1 3 5 7 9 
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Вода джерела с. Розлуч змінює твердість із твердої (навесні) до середньотвердої 
(восени). Можна припустити, що навесні вода талого снігу спричинила вимивання солей, 
які містилися в даному ґрунті (бурі, гірсько-лісові щебенюваті, дернисто-підзолисті, сірі і 
сірі опідзолені, дерново опідзолені оглеєні) та збагатила воду джерела розчинними 
солями, тому показники твердості і є вищими, а восени в джерело вода ззовні не 
поступає, тому показники твердості є меншими. 

Джерельна вода с. Завадівка, навпаки весною є твердою як навесні так і восени, але 
показник твердості навесні є меншим, ніж восени. Це може означати, що вода, яка 
поступає зовні, зменшує концентрацію солей кальцію або магнію і показники твердості є 
дещо меншими навесні, ніж восени.  
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Рис. 3. Порівняння твердості для проб річкової води, 
відібраних восени 2014 року та навесні 2015 року 

 
Таблиця 7.  

Зміна характеру твердості досліджуваних річкових вод 
 

Характер твердості води Номер 
проби 

Назва річки та населений пункт 
поблизу Осінь 2014 року Весна 2015 року 

2 Річка Бітлянка, с. Бітля М’яка М’яка 
4 Річка Мельничанка, с. 

Мельничне 
Досить тверда Досить тверда 

6 річка Стрий,  с. Завадівка Тверда Тверда 
8 річка Стрий, с. Явора Досить тверда Середньо тверда 
10 Річка Розлучанка,с. Розлуч Досить тверда Середньо тверда 

 
Показники твердості річкової води відрізняються від показників джерельної води. Як 

бачимо з рис. 3, значення твердості для усіх проб води навесні є меншими, ніж восени. 
Це, звичайно, пов’язано із збільшенням кількості води у річках весною, тому 
концентрація солей зменшується і, як результат, показник твердості навесні є дещо 
меншим, ніж восени. 

Висновки. Досліджено 10 проб природної (джерельної та річкової) води на території 
Турківського району Львівської області. Отримані результати показали, що за основними 
гідрохімічними показниками якість води відповідає вимогам, зокрема, за ступенем 

2 4 6 8 10 
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забруднення гігієнічної класифікації водних об’єктів, а умови для життєвого середовища 
гідробіонтів та наземної біоти є нормальними.  

Проведено класифікацію джерел за твердістю і встановлено характер твердості. 
Визначено, що твердість джерельної води майже у всіх джерелах є більшою, ніж річкової 
води. Це може бути пов’язано з тим, що річкова вода є поверхневою та проточною, а 
джерельна вода, просочуючись через пласти ґрунту, насичується розчинними солями 
кальцію та магнію.  

Підвищення твердості води та вмісту у ній гідрогенкарбонатів, очевидно, 
викликається активізацією природних процесів в умовах підвищення температури 
повітря та кількості опадів. 

Серед головних йонів сольового складу природних вод, зокрема гідрогенкарбонатів, 
кальцію та магнію, є тенденція до підвищення їх вмісту у природних водах у період 
формування менших витрат, в той час як зменшення їх концентрації виявлено в період 
збільшення водності поверхневих вод басейну річки Стрий (весняної повені та паводкові 
періоди) 

Аналіз сезонної мінливості твердості води у природних джерелах є важливим 
завданням, оскільки це досить часто є визначальним у приналежності природних вод до 
певного класу. Плануються подальші дослідження води з метою розробки комплексних 
рекомендацій щодо її використання. 
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Розділ 8. БІОЛОГІЧНО-АКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОЇ ТА  
КУЛЬТУРНОЇ ФОРМ MATRICARIA RECUTITA  

 
О. М. ЛУПАК, Г. М. КЛЕПАЧ, Г. Л. АНТОНЯК  

Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 
 

Одним із головних стратегічних завдань держави є збереження здоров'я населення. У 
результаті погіршення економічних та екологічних умов життя сьогодні спостерігаємо 
тенденцію до порушення структури харчування різних категорій населення, виникнення 
стресових ситуацій соціального характеру, самолікування. Усе це призводить до видимих 
порушень обмінних процесів в організмі, послаблення імунітету [3, 7]*.  

Відомо, що фітопрепарати для лікування низки захворювань за ефективністю не 
поступаються синтетичним аналогам, а за відсутністю побічних дій і протипоказань 
мають переваги над ними. У результаті вивчення ставлення споживачів аптек Львівської 
області до застосування лікарських засобів рослинного походження при терапії різних 
захворювань було встановлено, що 59,1 % респондентів майбутнє медицини бачать у 
поєднанні препаратів рослинного і синтетичного походження, а 24,7 % – у препаратах 
рослинного походження. У переліку лікарських рослин, які склали домінуючу групу в 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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домашніх аптечках, перше місце займає ромашка аптечна або лікарська (Matricaria 
recutita) – 54,4 % [24].  

M. recutita є однією з найдавніших лікарських рослин. Лікарською сировиною є 
квіткові кошики, які містять 0,05 – 1,9 % синьо забарвленої ефірної олії, що складає-
ться з основної біологічно активної речовини – хамазулену (до 14 %), його попе-
редника – прохамазулену та ін. Із сесквітерпенів важливе значення мають лактони – 
матрицин та матрикарин, оскільки в процесі переробки сировини з них утворюється 
хамазулен. До складу ефірної олії також входять сесквітерпенові вуглеводи – фарнезен 
і кадинен; сесквітерпенові спирти – бізаболол, бізаболоксид, кетоспирт, бісаболол; 
каприлова кислота. Крім ефірної олії, у квітках присутні спазмолітичні флавоноїди 
(апігенін, лютеолін, патулітрин та вільні аглікони), кумарини (умбіліферон, герніярин, 
двооксикумарин), ситостерин, холін (0,23 – 0,42 %), каротин, гіркота, слиз, дубильні 
речовини, кислоти (аскорбінова, валеріанова, саліцилова та ін.), полісахариди, 
фітостероли, мінеральні солі (12 %) тощо [16]. Суцвіття M. recutita містить незначну 
кількість алкалоїдів (у листках і стеблах не виявлено) [1]. 

Хамазулен посилює регенеративні процеси, послаблює алергічні реакції, має місцеву 
анестезуючу дію. Він і його синтетичні аналоги застосовуються при лікуванні 
бронхіальної астми, ревматизму, алергічних гастритів і колітів, екземи, опіків 
рентгенівськими променями. Хамазулен також проявляє значний лікувальний ефект при 
запаленні, що розвивається у результаті опромінень [15, 26].  

Глікозиди ромашки мають слабку атропіноподібну дію, розслаблюють гладку 
мускулатуру, знімають спазми органів черевної порожнини, збільшують секрецію 
шлунково-кишкового тракту, посилюють жовчовиділення і покращують апетит [18]. 

Ефірна олія ромашки має дезінфікуючу дію, зменшує утворення газів, знімає болі, 
послаблює запальні явища, нормалізує порушення функцій шлунково-кишкового тракту, 
посилює потовиділення [18]. 

У сучасній науковій медицині використовують настої і відвари кошиків квітів та її 
ефірну олію. Квітки ромашки використовують у складі шлункових, потогінних і 
розслаблювальних зборів зовнішнього і внутрішнього призначення [2; 5].  

Наземна частина M. recutita у складі складного збору в експерименті проявляє 
радіозахисні властивості: при опроміненні сприяє активній компенсації на ранніх 
термінах розвитку променевої хвороби, одночасно виявляє гастропротекторну дію [21]; 
проявляє цитостатичні властивості у культурі лімфоблатоїдних клітин людини (лімфома 
Беркіта) [28]. Ефірний екстракт інгібує вірус тютюнової мозаїки [25]. 

Фармакологічно доведеними вважають три основні дії M. recutita: протизапальну, 
спазмолітичну і вітрогінну. Крім того, добре доведена її бактеріостатична і фунгістична 
дія. M. recutita вважається природним лікувальним засобом, ефективним при усіх 
захворюваннях слизових оболонок, тому область її використання охоплює багато 
напрямків медицини. Її доцільно використовувати у будь-якому віці – від дитячого до 
старечого, при лікуванні захворювань шкіри, порожнини рота, зіву, бронхів і шлунково-
кишкового тракту [18]. 

У ветеринарії настій суцвіть M. recutita  використовують у практичній медицині та, 
крім того, при інтоксикаціях, гельмінтозах, анурії, судомах у коней, чумі у собак, 
паралічі у овець, жовтяниці у рогатої худоби, порошок – проти ектопаразитів у птахів 
[25]. У складі препарату «Хамазол», суцвіття ромашки запропоновано для лікування і 
профілактики маститу у корів [13]. 

Садоводи використовують M. recutita проти тлі, кліщів, дрібної гусені [14]. Насіння 
M. recutita, поміщене у воду, виділяє клейкий слиз, у якому склеюються і гинуть личинки 
комарів [22]. 

У суцвіттях M.  recutita міститься вітамін С, який, очевидно, посилює лікувальну дію 
препаратів, настоїв, відварів, виготовлених на їх основі, а також слугує вітамінним 
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засобом при їх споживанні А. А. Гроссгейм вказував на M. recutita як на рослину, що 
містять невелику кількість вітамінів А і С [8]. Згідно з іншими даними, у рослинах, 
зібраних у середині липня, вміст вітаміну C був 223 (в листках) і 135 (в стеблах) мг% [4]. 

Аскорбінова кислота (вітамін C) – речовина групи сполук похідних L-гулонової 
кислоти. Найважливіші з них – фізіологічно активний ізомер L-аскорбінова кислота й 
дегідроаскорбінова кислота, які за відповідних умов легко переходять одна в одну. 
Аскорбінову кислоту синтезують усі рослини, що містять хлорофіл [26]. 

В організмі людини аскорбінова кислота є важливою біологічно активною 
речовиною, оскільки сприяє нормалізації дихання клітин і щільності стінок кровоносних 
судин, загоєнню ран, підвищенню імунітету. Вона належить до водорозчинних вітамінів, 
регулює окисно-відновні процеси, вуглеводний обмін, згортання крові, бере участь у 
регенеруванні тканин і перетворенні холестерину в стероїдні гормони та проколагену в 
колаген. У результаті гідроксилювання за участю аскорбінової кислоти амінокислота 
триптофан перетворюється в 5-гідрокситриптофан, який є основою для утворення 
медіатора серотоніну, 3,4-дигідроксифенілетиламін – у норадреналін. Аскорбінова 
кислота забезпечує звільнення феруму із феритину та трансферину, завдяки чому 
відбувається проникнення його в тканини. За участю аскорбінової кислоти відбувається 
процес відновлення Fe3+ до Fe2+ у кишківнику, необхідної форми феруму для 
всмоктування. Всмоктування фолієвої кислоти також відбувається за участю 
аскорбінової кислоти [6].  

Аскорбінова кислота – синергіст гормону кортизону, гонадотропних гормонів, 
тіаміну, флавоноїдів та антагоніст тироксину. Вважається, що вітамін С сприяє 
засвоєнню кальцію, покращує ріст та розвиток дитячого організму [27]. За гіповітамінозу 
вітаміну С в організмі виникає захворювання цинга, або скорбут. Воно проявляється 
ураженням судинних стінок і опорних тканин, що містять білок колаген [9].  

Аскорбінова кислота є важливою речовиною у процесах знешкодження і виведення з 
організму токсичних продуктів обміну, чужорідних речовин, ліків і отрут. Аскорбінова 
кислота блокує утворення канцерогенних нітрозамінів із нітритів (нітратів) і амінів у 
просвіті кишківника, з чим може бути пов’язаний виявлений у багатьох епідеміологічних 
дослідженнях зворотній зв’язок між споживанням багатих аскорбіновою кислотою овочів 
і фруктів і частотою (ризиком) раку шлунка. 

Аскорбінова кислота володіє вираженими антиоксидантними властивостями у водній 
фазі [30] і бере участь у регенерації α-токоферолу за його вільнорадикального окислення 
активними формами кисню, відзначено також підсилення цього ефекту за присутності 
біофлавоноїдів [29]. 

Важливе значення аскорбінової кислоти для системи клітинного імунітету пов’язано 
також з її антиоксидантними властивостями і захистом мембрани фагоцитів від руйнівної 
дії вільнорадикальних форм кисню і хлору. Концентрація аскорбінової кислоти у 
поліморфноядерних лейкоцитах на порядок вища, ніж в оточуючій плазмі, а її нестача 
суттєво знижує їх хемотоксичну і фагоцитуючу активність. Цим пояснюють підвищену 
схильність до простудних захворювань за дефіциту вітаміну С [28]. 

На фармацевтичному ринку України зустрічається чимало фітопрепаратів, до складу 
яких входить М. recutita. Зокрема, серед вітчизняних препаратів антидіабетичний збір 
«Арфазетин» («Віола»), антисептичні і дезінфікуючі збори «Елекасол» і «Фітобронхол» 
(ПрАТ «Ліктрави»), комбінований рослинний препарат «Ротокан» («Мосфарма»), гель 
для місцевого застосування в стоматології «Камідент-Здоров’я» («Здоров’я»), настоянка 
«Фітодент» («Ефект»), складна настоянка «Простатофіт» (ТОВ «Науково-виробнича 
фармацевтична компанія «Ейм»). Серед імпортних препаратів, до складу яких входить 
М. recutita, є: розчин «Ромазулан» (Biofarm, Румунія), який застосовується при 
функціональних шлунково-кишкових порушеннях і як антисептик, «Дентінокс-Н гель» 
(«Dentinox», Німеччина) застосовується для дітей під час прорізування зубів, «Камістад 
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гель» («Stada», Німеччина) для місцевого застосування в стоматології, розчин для ротової 
порожнини «Стоматофіт А» («Mefafyt», Польща), краплі «Іберогаст» («Bionorica», 
Німеччина) для застосування при функціональних шлунково-кишкових порушеннях. 

Значний асортимент фітопрепаратів, що містять суцвіття M. recutita чи їх 
екстракти, визначається широким спектром дії біологічно активних речовин (БАР) 
цієї рослини. Фітопрепарати з M. recutita володіють такими фармакологічними 
властивостями: протизапальними, антисептичними, спазмолітичними, жовчогінними, 
в’яжучими, болезаспокійливими, потогінними, снодійними. Для отримання 
позитивного результату рекомендується тривалий час (до 2 – 3 місяців) вживати 
БАДи, у складі яких є M. recutita [3].  

У минулому, для лікувальних потреб, використовували природну форму M. recutita. 
Сьогодні у фармацевтичній промисловості та народній медицині дозволена рослинна 
сировина, зібрана лише з екологічно чистих ділянок. Останніми роками, у результаті 
багатьох досліджень відмічається забруднення ґрунтів важкими металами, пестицидами 
тощо, що значно обмежує та звужує площі для збору лікарської сировини з природних 
місць їх зростання. Тому, відповідно, виникає потреба у промисловому вирощуванні 
лікарських рослин, серед яких M. recutita, щоб забезпечити необхідні потреби у 
лікарській сировині.  

На території Дрогобиччини M. recutita зустрічається зрідка, у вигляді поодиноких 
угруповань, що є недостатньою базою цієї лікарської рослинної сировини. 

Ґрунтово-кліматичні умови Передкарпаття загалом є сприятливими для вирощу-
вання районованих сільськогосподарських культур, в тому числі й для M. recutita. 
Клімат Дрогобицького району (зона Передкарпаття) є помірно теплим з достатньою 
кількістю опадів. У Передгірному районі Передкарпаття, до якої належить Дрого-
бицький район, поширені дерново-підзолисті або буро- й буровато-підзолисті ґрунти. 
Серед буро-підзолистих найпоширенішими є буро-середньопідзолисті поверхнево-
оглеєні ґрунти [23].  

Тому актуальним є вивчення вмісту аскорбінової кислоти у квіткових кошиках 
M. recutita природної та культурної форм, вирощених в умовах Передкарпаття, та 
антибактерійної дії водних настоїв квіток цих рослин. 

Матеріал і методика дослідження. Матеріалом для дослідження були суцвіття 
природної і культурної форми M. recutita сорту «Перлина Лісостепу». Культурна форма 
M. recutita була вирощена у польовій сівозміні на навчально-дослідній ділянці 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка упродовж 
2015 р.  

Ґрунти навчально-дослідної ділянки Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка є дерново-підзолисті, середньо-суглинкові із вмістом 
гумусу в орному шарі 2,77; реакція ґрунтового розчину слабокисла, забезпеченість 
поживними речовинами – середня. 

Вирощування культурної форми M. recutita виконувались відповідно до методики 
проведення польових дослідів із вивчення основних прийомів вирощування сільсько-
господарських культур [10]. 

Посів насіння M. recutita сорту «Перлина Лісостепу» здійснювався ручною сівалкою 
з дисковим сошником овочевої сівалки типу СО – 4,2 рядковим способом у другій декаді 
квітня 2015 р. на підготовлені ділянки обліковою площею 10 м2. Посів здійснювали 
рядковим способом з міжряддям 60 см, глибина загортання насіння – 0,5 – 1,0 см. Норма 
висіву насіння становила (3 кг/га).  

Повторність досліду трьохразова. Догляд за посівами ромашки лікарської полягав у 
розпушуванні міжрядь і знищенні бур’янів. За період вегетації було проведено три 
міжрядні обробітки і прополку рослин. 



 63 

Метеорологічні умови 2015 року відрізнялися від середніх багаторічних, особливо 
під час вегетації рослин. У цей період середньомісячна температура відрізнялася від 
середньої багаторічної. Прохолодна погода в квітні – травні та суха і жарка погода в 
липні – серпні місяці негативно вплинула на ріст і розвиток рослин та формування 
врожаю квіток ромашки  лікарської. 

Забір суцвіть культурної форми M. recutita здійснювали у польових умовах під час 
активного цвітіння (у середині липня 2015 р. у ранковий час) з дослідних ділянок. Забір 
суцвіть природної форми M. recutita здійснювали також під час активного цвітіння з 
екологічно-чистої ділянки на території Дрогобиччини. Суцвіття культурної і природної 
форм M. recutita транспортували у лабораторію, розділяли на порції та заморожували                     
(-18° С), а другу частину суцвіть висушували за кімнатної температури та зберігали у 
паперових мішечках. 

Визначення вмісту аскорбінової кислоти (АК) у екстрактах M. recutita визначали 
за Муррі, використовуючи реактив Тільманса (2,6-дихлорфеноліндофенол), водний 
розчин якого під впливом аскорбінової кислоти знебарвлювався [20]. 
Приготування екстракту: наважку масою 5 г суцвіть M. recutita (заморожених), 

гомогенізували шляхом розтирання у фарфоровій чашці за присутності 2 % 
метафосфорної кислоти. Переносили у мірну колбу та доводили об’єм до 100 мл цією ж 
кислотою. Гомогенат центрифугували при 5700 g. Відбирали по 5 мл екстракту у 
пробірки, доливали по 0,5 мл 0,025 % розчину 2,6-дихлорфеноліндофенолу. Одразу 
включали секундомір і через 35 секунд фотометрували при 530 нм у кюветі (ℓ = 10 мм) 
проти 2 % розчину метафосфорної кислоти. Контролем слугувала проба, що містила 5 мл 
2 % кислоти з 0,5 мл барвника. Зміна інтенсивності забарвлення дослідного розчину 
пропорційна кількості аскорбінової кислоти.  
Обрахунок умісту аскорбінової кислоти в екстрактах M. recutita здійснювали за 

формулою: 

,  де 
 
X – кількість аскорбінової кислоти, мкг/г сирої маси; A – вміст аскорбінової 

кислоти, мкг/мл екстракту, знайденої за калібрувальним графіком; V – об’єм екстракту, 
мл; m – маса наважки, г. 

 
Антибактерійну активність водних настоїв квіток M. recutita визначали за 

зниженням загального числа колоній (колонієутворювальних одиниць, КУО) мікробних 
тест-культур Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis та Candida albicans – 
представників умовно-патогенної мікрофлори людини, на чашках методом серійних 
розведень в агарі [18] порівняно з контролем.  

Мікробні тест-культури були люб’язно надані державним закладом «Дрогобицька 
міська санітарно-епідеміологічна станція» МОЗ України. 
Приготування водних настоїв M. recutita здійснювали таким чином: відважували            

8 г суцвіть (сухих), поміщали у стерильну скляну колбу, заливали 200 мл гарячої 
(стерильної) води, закривали ватним корком і настоювали 15 хв на киплячій бані. 
Охолоджували до кімнатної температури, витримували 45 хв, фільтрували через марлю 
(стерильну), залишок відтискали до процідженого настою. Об’єм настою доводили 
водою до 200 мл. 
Підготовка мікробних культур. Культивування S. epidermidis здійснювали на 

багатому агаризованому середовищі. Культивування C. albicans – на середовищі Сабуро. 
Культивування E. coli – на середовищі Ендо. Середовища готували та автоклавували 
згідно інструкцій. У рідкі середовища (за 80º С) вносили настій суцвіть M. recutita у 
об’ємному співвідношенні 10 : 90, 20 : 80, 30 : 70 і 40 : 60, за винятком контролю, 
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перемішували та розливали по 20 мл у чашки Петрі. Останні поміщали на 1 – 2 доби у 
термостат (при 40º С) для підсихання.  
Приготування мікробних суспензій. Отримували однодобові мікробні культури, із 

яких готували вихідні суспензії (D540 ≈ 1,00). Оптичну густину суспензій (D540) визначали 
при 540 нм на спектрофотометрі СФ-2000 (ОКБ «Спектр», РФ). Для посіву бактерійних 
культур готували їх робочі суспезії шляхом розведення (стерильним 0,45 % розчином                        
NaCl) вихідних суспенізій до 1,5 × 10-6 (для E. coli і S. epidermidis), 0,3 × 10-4 (для 
С. albicans) одиниць оптичної густини, що відповідає 1000 ± 100 клітин / мл суспензії. 
Посів мікробних суспензій. У чашки із середовищами (контрольні та дослідні) 

наносили по 0,1 мл робочої суспензії мікробної тест-культури, яку рівномірно 
розподіляли по поверхні середовища (стерильно) скляним шпателем та переносили у 
термостат для росту (при 30° С).  
Аналіз результатів досліду. Через 1 добу у контрольних та дослідних чашках 

підраховували загальну кількість КУО. Чашки із меншою, ніж 50 і більшою, ніж 150 
кількістю КУО відкидали. Отримані дані аналізували, порівнювали та заносили у 
таблицю.  

Антибактерійну активність водних настоїв квіток M. recutita виражали у відсотках 
(%) як загальне зниження кількості КУО тест-культур порівняно з контролем. 

Досліди проводили у трьох біологічних та трьох аналітичних повторностях. Для 
кожної вибірки показників визначали середнє арифметичне (М), стандартну похибку 
середнього (m), коефіцієнт Стьюдента (t) та достовірність. Статистичну обробку даних 
проводили за допомогою програми Microsoft Statistica 6.0, розбіжності між вибірками 
вважали значущими при p < 0,05 [16]. 

Результати дослідження та їх обговорення. Досліджено вміст АК у екстрактах 
суцвіть M. recutita природних і культурних форм рослин. Екстракти готували із вологої 
маси суцвіть M. recutita як описано вище. Методом Муррі встановлено, що у зборі 
суцвіть M. recutita сорту «Перлина Лісостепу» у фазі активного цвітіння вміст АК 
становив 8,97 ± 1,70 мг% сирої маси, а у квітках рослин природної форми M. recutita – 
9,52 ± 1,10 мг% сирої маси; достовірної різниці між досліджуваними показниками немає 
(t = 0,27; p < 0,05). Як бачимо, вміст аскорбінової кислоти у суцвіттях культурної форми є 
близьким до природної, та порівняно з іншими рослинами є значною. Зокрема, вміст 
аскорбінової кислоти у ягодах шипшини – 470 мг%, смородини чорної – 200 мг%, у 
яблуках – 16 мг%, капусті білокачанній – 30 мг%, моркві – 5 мг% і т.д. [11] Отож, водні 
настої як природної так і культурної форм M. recutita можуть розцінюватися як 
вітамінізовані засоби при їх споживанні. 

Згідно з даними літератури, водні настої M. recutita відзначаються протизапальною і 
антибактерійною дією. Антибактерійні властивості M. recutita головно визначаються 
вмістом низки біологічно активних речовин у її квітках, насамперед хамазуленом. Для 
оцінки антибактерійних властивостей водних настоїв M. recutita використали штами 
мікроорганізмів C. albicans, St. epidermidis та E. coli.  

Як бачимо з наведених даних (див. таблицю), за присутності водних настоїв суцвіть 
культурної і природної форм M. recutita (4 г/л) у агаризованих середовищах у різних 
об’ємних співвідношеннях (v/v, мл – 1 : 9, 2 : 8, 3 : 7, 4 : 6) кількість колоній тест-штамів 
C. albicans та St. epidermidis на дослідних і контрольних чашках є достовірно однаковою 
(Р ≥ 0,95). Проте детальний візуальний огляд колоній штамів на дослідних чашках 
показав, що вони були у 1,2 – 2 рази меншими за контрольні. Отож, водні настої суцвіть 
культурної і природної форм M. recutita не володіють вираженою антибактерійною дією 
стосовно умовно-патогенних штамів C. albicans та St. epidermidis, однак частково 
уповільнюють ріст їхніх колоній.  
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Таблиця  
Вплив водних настоїв квіток сорту “Перлина Лісостепу” (КФ) і природної форми 

(ПФ) M. recutita стосовно мікробних тест-штамів 
 

Кількість КУО штаму(M ± m) у контрольних (К) і дослідних чашках  
(КФ і ПФ) за різного вмісту настою 

1:9 2:8 3:7 4:6 

Тест-штам 

К 
КФ ПФ КФ ПФ КФ ПФ КФ ПФ 

E. coli 127±17 107±21 107±21 114±13 103±20 65±9 68±7 0 0 
St. 

Epidermidis 
138±19 130±23 130±23 124±18 120±21 127±13 119±13 133±11 115±10 

C. albicans 143±15 141±17 141±17 126±12 117±13 131±11 122±12 124±11 119±10 
 

Отримані дані (див. таблицю) стосовно антибактерійної дії настоїв суцвіть 
культурної і природної форм M. recutita до штаму E. coli дають змогу стверджувати, що 
вони володіють вираженою бактерицидною дією за співвідношення 4 : 6 – ріст колоній 
відсутній та бактеріостатичною дією за співвідношення 3 : 7 – загальне зниження 
кількості колоній становило 51 % для культурної форми M. recutita та 53 % для 
природної. Отримані показники добре узгоджуються між собою (Р ≥ 0,95), тому 
антибактерійна дія обох форм M. recutita є однаково ефективною. 

Висновки. Рослини M. recutita сорту «Перлина Лісостепу», вирощені в умовах 
Передкарпаття, характеризуються значним вмістом аскорбінової кислоти – 
8,97 ± 1,70 мг% сирих кошиків, що є близьким до 9,52 ± 1,10 мг% у природної форми 
M. recutita. 

Встановлено, що водні настої кошиків культурної і природної форм M. recutita 
частково уповільнюють ріст колоній умовно-патогенних штамів C. albicans та 
St. epidermidis. 

Показано, що водні настої кошиків культурної і природної форм M. recutita однаково 
ефективно володіють вираженою антибактерійною дією стосовно умовно-патогенного 
штаму E. coli: за об’ємного співвідношення у середовищі 4 : 6 – ріст колоній повністю 
відсутній, за 3 : 7 – спостерігається загальне зниження кількості колоній до 51 % для 
культурної форми та 53 % для природної форми M. recutita. 
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Вступ. Кисломолочну продукцію здавна вважають корисною, а її лікувальні 
властивості ні в кого не викликають сумнівів. Засвоюваність кисломолочних продуктів 
вища засвоюваності молока, так як вони впливають на секреторну діяльність шлунка і 
кишечника, в результаті чого залози травного тракту інтенсивніше виділяють ферменти, 
що прискорює перетравлення їжі. 

Дієтичні властивості кисломолочних продуктів пояснюються позитивним впливом 
на організм людини мікроорганізмів і сполук, що утворюються в результаті біохімічних 
процесів під час зброджування молока (молочної кислоти, спирту, вуглекислого газу, 
антибіотиків, вітамінів тощо). Встановлено, що в процесі ферментування молока в 
результаті життєдіяльності деяких мікроорганізмів відбувається синтез вітамінів В1, В2, 

В12, С. У продуктах, одержаних у результаті гетероферментативного молочнокислого 
бродіння, утворюється білковий згусток, що пронизаний бульбашками вуглекислого газу, 
за рахунок якого продукт стає доступнішим для ферментів шлунково-кишкового тракту. 
Такі продукти  як кефір, кумис, ацидофільно-дріжджове молоко, що збагачені спиртом і 
вуглекислотою, підвищують апетит, посилюють перистальтику кишечника, збуджують 
дихальний центр і загалом роботу центральної нервової системи. 

У виробництві молочнокислих продуктів застосовують певні види мікроорганізмів: 
молочнокислі стрептококи, болгарську паличку, ацидофільну паличку, аромато-
утворювальні бактерії, молочні дріжджі тощо. У процесі ферментації деякі молочнокислі 
бактерії виділяють ферменти, які частково розщеплюють білки на прості сполуки, що 
сприяє кращому засвоєнню продуктів. 

Значна кількість молочнокислих бактерій виділяє антибіотики (нізин, стрептоміцин), які 
пригнічують збудники тифу, туберкульозу та інших хвороб. Тому кисломолочні продукти 
можуть бути використані при лікуванні туберкульозу, захворювань шлунково-кишкового 
тракту, недокрів’я тощо. Доведено, що систематичне вживання кисломолочних напоїв 
покращує здоров’я людини, підвищує стійкість до інфекцій та запобігає утворенню пухлин 
[1, 2]*. Тому кисломолочні напої відносять до пробіотичних препаратів.  

Загалом, пробіотики – це бактерійні препарати з живих мікробних культур, які 
призначені для корекції мікрофлори господаря та лікування ряду захворювань. Доведено, 
що пробіотики беруть участь у процесах утворення вільних амінокислот, органічних 
кислот, олігосахаридів, коротколанцюгових жирних кислот, біологічно активних 
пептидів, бактеріоцину, сприяють зниженню рівня холестерину, конкурентно взаємо-

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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діють з молекулами адгезії для патогенних бактерій, мають імуностимулюючу, 
антиоксидантну дії, нейтралізують харчові канцерогени, впливають на синтез вітамінів. 
Крім того, активно вивчається цілий ряд імовірних позитивних ефектів пробіотиків: 
антиканцерогенний, антидіабетичний, антиалергічний, протизапальний тощо. 

Оральні пробіотики повинні відповідати таким вимогам [3]: 
1. Активно пригнічувати ріст патогенних культур мікроорганізмів.  
2. Мати цитоадгезивні властивості та колонізуючу здатність.  
3. Володіти високою стійкістю до несприятливих умов зовнішнього середовища.  
4. Мати високу синтетичну активність, зокрема, продукувати антимікробні 

речовини.  
5. Бути нешкідливими для макроорганізму та аутомікрофлори в цілому.  
6. Стимулювати (моделювати) специфічні та неспецифічні механізми 

резистентності макроорганізму, антимутагенність, антиканцерогенність.  
7. Володіти стійкістю до антибіотиків.  
8. Бути генетично стабільними.  
9. Важливе значення має походження продуценту пробіотика.  
10. Враховується технологічність продуценту при отриманні кінцевого продукту. 
В останні роки в різних країнах світу зріс інтерес до вивчення природних мікробних 

асоціацій, таких як «тибетський або індійський грибок», «індійський рис», «морський 
рис» тощо. Завдяки широкому спектру біологічно активних речовин, що містяться у 
напоях, відносній простоті культивування та можливості підтримання культури тривалий 
час в активному стані ці природні асоціації набули широкого розповсюдження в побуті. 
Промислове використання цих мікробних асоціацій, зокрема «тибетського грибка», 
дозволило б розширити асортимент молочнокислих продуктів та отримати напій, який за 
попередніми даними володіє цілим рядом лікувальних властивостей. 

Мета роботи. Вивчити основні пробіотичні властивості кисломолочного продукту, 
отриманого в результаті ферментації молока природною асоціацією «тибетський 
грибок», а також дослідити здатність різних видів промислових йогуртів зброджувати 
молоко для встановлення активності молочнокислих бактерій, що входять до їх складу.  

Матеріали і методи. В усіх дослідах використовували стерильне молоко загальною 
кислотністю 16 – 18º Т та жирністю 2,5 %. Молоко охолоджували, заливали у стерильні 
колби на 250 мл по 100 – 200 мл.  

«Тибетський грибок» вносили у кількості 2,5 – 5 % посівного матеріалу і 
культивували при температурі 25 – 27º С протягом 24 год до кінцевої кислотності 
середовища 85 – 120º Т. Перед кожним пасажем біомасу відмивали в стерильному 
фізіологічному розчині. Кислотність продукту визначали за загальноприйнятою 
методикою [4]. 

Антибіотичну стійкість та антимікробну активність функціонального напою на 
основі «тибетського грибка» вивчали на МПА та агаризованому пивному суслі після 
інкубаційного періоду 3 доби за оптимальної для кожної культури температури. Для 
вивчення антибіотичної стійкості використовували стандартні диски з антибіотиками: 
ванкоміцином, левоміцетином, ристаміцином, оксацикліном, ліндоміцином, канаміци-
ном, ріфампіцином, ністатином, стрептоміцином, бензпеніциліном. 

Антимікробну активність напою вивчали методом лунок на тестових культурах 
мікроорганізмів: Echerichia coli, Bacillus mesentericus, Mycobacterium luteum, Proteus 
vulgaris, Aspergillus niger. 

Загальне мікробне число визначали шляхом посіву отриманого напою на такі 
агаризовані середовища: пивне сусло (6º В), пивне сусло з крейдою, гідролізоване молоко 
з крейдою. 

Перед посівом кефір відокремлювали від біомаси, гомогенізували і робили 
розведення в стерильному фізіологічному розчині. 
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Для створення мікроаерофільних умов у стерильні чашки Петрі вносили аліквоти 
відповідних розведень і заливали 30 – 40 мл охолодженого до 40º С агаризованого 
середовища. Дотримання аеробних умов забезпечував посів «газоном» на охолоджені 
агаризовані середовища згідно стандартних методик [5]. Культивування здійснювали при 
температурі 27º С протягом 24 – 72 год, після чого проводили підрахунок колоній та 
контрольне мікроскопування. 

Вміст лактози в молоці та в отриманому кефірі визначали згідно [6]. Для цього 
досліду як об’єкти порівняння були використані промислові кефіри 2,5 %-вої жирності 
«Молочна родина» (ВАТ «Львівський міський молочний завод», м. Львів) та кефіри 
«Галичина» (ЗАТ «Галичина», м. Радехів) у різних видах упаковки. 

Стійкість до негативних умов шлунково-кишкового тракту визначалась шляхом 
створювання в середовищі певних концентрацій NaCl і жовчі медичної: 2 %, 4 %, 6,5 % 
для NaCl і 10 %, 20 %, 30 % для жовчі. 

Для вивчення зброджувальної активності промислових йогуртів як закваску брали 
йогурти різних виробників у кількості 5 % (об/об) посівного матеріалу. Визначали 
початкову кислотність молока та після ферментації – кінцеву титровану кислотність 
стандартним методом [4].  

Огранолептичне оцінювання якості продукції проводилось закритим способом згідно 
стандартизованої шкали дегустаційного оцінювання кисломолочної продукції.  

Для визначення загальної кількості молочнокислих бактерій у досліджуваних 
йогуртах використовували елективне середовище сусло-агар з 1,5 % СаСО3. Йогурти 
розводили до такої концентрації, щоб можна було отримати на одній чашці Петрі до 100 
колоній.  

Антибіотичну активність окремих йогуртів визначали методом дифузії в агар за 
допомогою скляних циліндриків (висота – 10 мм, діаметр – 7 мм) на тестових культурах 
Staphylococсus aureus та Еscherichia coli.  

Результати та обговорення. Серед харчових пробіотиків найбільш вживаними в 
Україні залишаються молочнокислі напої: кефір, йогурт, ряжанка, наріне та інші. Однак, 
у побуті доволі широко використовується молочнокислий напій, отриманий у результаті 
збродження молока природною асоціацією «тибетський грибок».  

«Тибетський грибок» має вигляд грудок білого або бежевого кольору без 
специфічного запаху, розміром від 3 – 6 мм до 5 – 6 см, які у воді осідають на дно 
ємності. Грудки складаються з округлих або овальних сироподібних гранул розміром 3 – 
10 мм, з неоднорідною поверхнею (мал. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Мал. 1 Зовнішній вигляд 
природної асоціації 

«тибетський грибок» 
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У рамках наукових досліджень кафедри ТБСФБ Національного університету 
«Львівська політехніка» було проведено вивчення морфологічних, фізіологічних і 
технологічних характеристик природної асоціації «тибетський грибок». Ми 
запропонували назвати цю зооглею Lactomyces tibeticus. Було встановлено, що до її 
складу входять дріжджі роду Saccharomyces, дріжджі Candida kefir у кількості 
(3,7 ± 0,27)×104 КУО/мл, молочнокислі бактерії Lactobacillus fermentum. Lactobacillus sp., 
Lactococcus lactis subsp. lactis, Leuconostoc lactis (загальна кількість молочнокислих 
бактерій – (2,9 ± 0,22)×108 КУО/мл) та оцтовокислі бактерії Gluconobacter oxydans [5]. 

Аналогічний склад мікрофлори відзначався й у напої, отриманому в результаті культи-
вування «тибетського грибка», при цьому кількість мікроорганізмів коливалась у межах 1,7 – 
4,3*108 КУО/мл, що відповідає загальноприйнятим вимогам до пробіотичних напоїв. 

Для отримання продукту з найкращими  органолептичними властивостями були 
підібрані оптимальні умови ферментації молока зооглеєю Lactomyces tibeticus, а саме: 
температура культивування 28 ± 1º С протягом 24 год з поетапним перемішуванням, 
кінцева загальна кислотність збродженого молока становила 80 – 120º Т, термін 
зберігання продукту без суттєвої зміни фізико-хімічних та смакових властивостей – до 7 
діб при температурі 5º С. 

Активне вибіркове пригнічення росту патогенних та умовно патогенних 
мікроорганізмів є обов’язковою характеристикою дієтичних та лікувально-
профілактичних продуктів. Проведені дослідження показали, що функціональний напій, 
одержаний в результаті культивування «тибетського грибка», проявляє певну 
антибактеріальну та протигрибкову активність.  

Результати досліджень наведені в табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Антимікробна активність напою, одержаного в результаті культивування 

«тибетського грибка» 
 

№ 
п/п 

Тестова культура 
мікроорганізму 

Діаметр 
лунки, мм 

Середній 
діаметр зони 
затримки 
росту, мм 

Чутливість 
мікроорганізму до 

напою 

1 Echerichia coli 9 16 Мала чутливість 
2 Bacillus mesentericus 9 23 Середня чутливість 
3 Mycobacterium luteum 9 25 Середня чутливість 
4 Proteus vulgaris 9 28 Висока чутливість 
5 Aspergillus niger 9 21 Середня чутливість 

 
Результати досліджень антибіотичної стійкості бактеріальних клітин, які входять до 

складу досліджуваної асоціації, наведені в табл. 2. 
Вуглеводи в молоці представлені в основному лактозою, яка складає 4,6 – 4,7 % від 

сухого знежиреного молочного залишку. Однак існує певна категорія людей, які не 
здатні засвоювати молочний цукор. Розробка продуктів із низьким вмістом лактози 
сприяла б створенню дієтичних продуктів на основі молока. Було проведено визначення 
вмісту лактози промислових кефірів торгівельних марок «Молочна родина» і 
«Галичина», та кефіру на основі «тибетського грибка». Виявилось, що в промислових 
кефірах вміст лактози порівняно з молоком знижувався в середньому на 21 – 28 %, а 
«тибетський грибок» зменшував її кількість на 34 – 37 %. 
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Таблиця 2 
Антибіотична стійкість мікроорганізмів, що входять до складу мікробної асоціації 

«тибетський грибок» 
 

№ 
п/п 

Досліджуваний 
антибіотик 

Діаметр 
диска, мм 

Середній 
діаметр зони 
затримки 
росту, мм 

Чутливість 
мікроорганізму до 
антибіотика 

1 Ванкоміцин 5 0 Відсутня чутливість 
2 Левоміцетин 5 20 Середня чутливість 
3 Ристаміцин 5 0 Відсутня чутливість 
4 Оксациклін 5 20 Середня чутливість 
5 Ліндоміцин 5 20 Середня чутливість 
6 Канаміцин 5 10 Невелика чутливість 
7 Стрептоміцин 5 18 Середня чутливість 
8 Бензилпеніцилін 5 0 Відсутня чутливість 
9 Ністатин 5 23 Висока чутливість 

 
Вживання функціональних молочнокислих напоїв спрямоване на покращення 

загального стану здоров’я людини, лікування і профілактику дисбактеріозів. На корисні 
бактерії, що потрапляють в організм людини, безумовно впливають негативні фактори 
шлунково-кишкового тракту. Тому нами було вивчено вплив NaCl і жовчі на 
кислотоутворювальну активність культури «тибетський грибок». Результати, 
представлені в табл. 3, свідчать про те, що культура здатна витримувати до 4 % NaCl і до 
20 % жовчі в середовищі культивування. 

 
Таблиця 3 

Вплив NaCl та жовчі на ріст «тибетського грибка» 
 

Взірець Кислотність, 0Т Взірець Кислотність, 0Т 

2 % NaCl 110,5±16,5 10 % жовчі 124,5±13,5 

4 % NaCl 78,5±4,5 20 % жовчі 80±6 

6,5 % NaCl 56,5±1,5 30 % жовчі 65±5 

Контроль 134±9 

 
На лабораторних роботах студентів-біотехнологів у рамках дисциплін «Загальна 

мікробіологія і вірусологія» та «Гігієнічні основи охорони продуктів харчування» ми 
провели дослідження зброджувальної активності деяких промислових йогуртів, а також 
визначення кількісного складу кислотоутворювальних мікроорганізмів та 
органолептичних властивостей отриманих ферментованих напоїв.  

Альтернативою промисловим йогуртам використовували кисломолочний напій, 
отриманий на основі природної симбіотичної асоціації «тибетський грибок», а також 
кефір фірми «Галичина».  

Через 24 год вимірювали загальну кислотність, кількісний склад мікроорганізмів, а 
також окремі органолептичні показники (смак, консистенцію) напоїв, отриманих в 
результаті ферментування молока заквасками з промислових йогуртів та з симбіотичної 
асоціації «тибетський грибок» (табл. 4). 
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Таблиця 4 
Характеристики отриманих ферментованих напоїв 

 

№ Взірець 

Початкова 
кислотність 
закваски, 

ºТ 

Кінцева 
кислотність 
продукту, 

ºТ 

Кількісний склад 
мікроорганізмів, 

КУО/мл 

Органолептичні 
показники напою 

11 
Біойогурт 

«Галичина» 
102 105±1 1,97∙109 

Густа 
консистенція, 
приємний 

кисломолочний 
смак 

22 

Кефір з 
мікробної 
асоціації 

«тибетський 
грибок» 

84 75±3 4,06∙109 

Густа 
консистенція, 
приємний 

кисломолочний 
смак 

33 
Біокефір 

«Галичина» 
105 87±7 2,4∙109 

Густа 
консистенція, 
приємний 

кисломолочний 
смак 

44 
Йогурт «Мої 
корівки» 

- 83±0,5 - 

Густа 
консистенція, 
задовільний 

кисломолочний 
смак 

55 «Данісімо» - 93±0,5 - 

Густа 
консистенція, 
задовільний 

кисломолочний 
смак 

66 «Актімель» 106 86±0,5 3,3∙109 

Густа 
консистенція, 
задовільний 

кисломолочний 
смак 

77 «Активіа» - 59±0,5 - 

Дуже рідка 
консистенція, 

смак 
невиражений 

«-» - дані відсутні. 
 
З таблиці 4 видно, що найкращу зброджувальну активність та органолептичні 

показники мають біойогурт «Галичина», напій на основі «тибетського грибка» та 
біокефір «Галичина». 

Згідно 9-бальній системі оцінювання молочнокислої продукції, що застосовується 
на Україні, анонімна незалежна дегустація показала такі середні результати (табл. 5). 
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Таблиця 5 
Дегустаційні характеристики досліджуваних напоїв 

 
Взірець Кінцева 

кислотність 
продукту, ºТ 

Смак 
4 бали 

Запах 
2 бали 

Колір 
1 бал 

Консис- 
тенція 
2 бали 

Загальна 
сума 

9 балів 
Кефір з 

«тибетського 
грибка» 

112 3,2 1,4 1 2 7,6 

Кефір фірми 
«Галичина» 

«Мої корівки» 
90 3,05 1 1 2 7,05 

Кисле молоко 
(простокваша) 

87 3,1 1,15 0,75 1,3 6,3 

 
Визначення антибіотибіотичної активності йогуртів «Актімель» та «Галичина» 

показало, що вони утворюють незначні зони затримки росту (табл. 6, мал. 2). 
 

Таблиця 6 
Визначення антибіотичної активності досліджуваних йогуртів 

 
Види йогуртів, зони затримки росту, мм Культура 

«Актімель» «Галичина» 
Еscherichia coli 5±0,5 10±0,5 

Staphylocococcus aureus 8±0,5 12±0,5 
 

  

                        А                                                                    Б 
Мал. 2 Зони затримки росту культур:  

А – Staphylocococcus aureus,  
Б – Еscherichia coli 

 
Висновки. Вивчено мікробний склад природної асоціації «тибетський грибок», а 

також деякі пробіотичні властивості кисломолочного продукту, отриманого в результаті 
ферментації молока «тибетським грибком». Встановлено основні технологічні параметри 
цього процесу.  

Досліджено зброджувальну активність ряду промислових йогуртів та 
ферментованого напою на основі природної асоціації «тибетський грибок». Визначено 
органолептичні показники отриманих напоїв та кількісний склад мікроорганізмів. 
Доведено, що промислові йогурти можуть використовуватися як закваска для отримання 
продуктів такого класу в побутових умовах. 
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FFII RRSSTT  SSEECCTTII OONN  SSUUMM MM AARRYY  
 

The first section of the monograph “Modern problems of ecology, life safety and 
health” proposes some of the ways of improving health in conditions of ecological 
crisis: cultivation and safe foodstuff manufacturing as well as food products which 
have preventive and therapeutic effects; studies of water quality, assistance in the 
occurrence of the insured event (insurance medical services). 

Authors O. Kuzmin and M. Bublyk propose a techno-soliton model based on the 
industrial symbiosis of the enterprises that interact with other byproducts when 
studying the relationship between anthropogenic disturbance and deterioration of 
health of population of Ukraine. 

On the basis of research M. Havrylyak argues that improving the environmental 
safety of foods, food and agricultural products contributes to the implementation of 
system risk analysis and critical control points (HACCP) in organizations and 
enterprises for processing and production of food, which is consistent with the 
legislation in the countries of the European Union and other developed countries of the 
world and is promising for Ukraine.  

Certain food products, including dairy, have preventive and therapeutic effects and 
are particularly useful in ecologically unfavorable conditions. Authors V. Chernetsova, 
N. Marintsova, L. Zhurakhivska, V. Novikov studied the microbial composition of the 
«Tibetan mushroom» (Lactomyces tibeticus), probiotic properties of the drink on its 
basis and the main technological parameters of cultivation of this natural association. 
Based on the research results, they propose to use this natural association, as well as 
industrial yogurt as a starter for the production of ferment beverages in the domestic 
environment.  

To products with healing qualities belong those that contain enterosorbents, 
omega-3 and omega-6 fatty acids and other biologically active substances. Therefore, 
I. Bryukhovetska article characterizes physico-chemical properties of enterosorbents 
as important detoxicants of the human body in conditions of the polluted environment, 
discloses the nature of their influence on the human body, the advantages of 
application of natural enterosorbents of plant origin. Authors S. Voloshanska and                  
I. Drozd have found that the soil and climatic conditions of the Pre-Carpathian region 
is favourable for growing flax as a source of omega-3 and omega-6 fatty acids, 
whereas varieties of «Sunny» and «Kivika» have a high content of linoleic and low 
content linolenic acids are suitable for food use.  

Authors О.  Lupak, H. Klepach and H. Antonyak describe biologically-active 
action of inflorescences Matricaria recutita, its infusions and extracts on humans and 
animals. They determined the content of ascorbic acid in the flower baskets of cultural 
forms of M. recutita varieties «Pearl of forest-steppe», the natural form of this plant. It 
is shown that aqueous extracts of inflorescences of cultural and natural forms of 
M. recutita partially slow down the growth of colonies of pathogenic strains of 
C. albicans and St. epidermidis and that they equally efficiently possess antibacterial 
effect of strain of E. coli.  

V. Vlokh, I. Dudar, О. Lytvyn, M. Bomba and O. Dudar think that one way of 
obtaining environmentally-safe products is the purposeful selection of crops, 
particularly potatoes. They studied the nitrate content in potato tubers depending on the 
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level of mineral nutrition and found that when engaging in crossing the appropriate 
varieties of potatoes, increase of the level of mineral nutrition to N90Р90К120 cannot be 
considered the cause of increasing nitrate levels above the maximum permissible level 
in tubers of the obtained hybrids. Perspective, according to these authors, to obtain 
genotypes with a low content of nitrates combinations of the following crossings: 
“Carpathian” x “Zarevo”, “Carpathian” x “SOZH”. 

The burning problem of modern ecology is the quality of natural water as an 
indisputable condition for the safety of life and human health. L. Kropivnytska, 
E. Stadnichuk, I. Martynyuk analyzed the contents of the main hydrochemical 
characteristics of natural waters on the territory of the Turka district, Lviv region, and 
proved that the hardness of the water in most of the studied sources is temporary 
(seasonal). They reveal the following general regularities in the content of the main 
ions in natural waters: increase of concentration in the low-flow period and decrease 
during the high water and floods. 

The first section also includes the article by the authors (A. Krychkovska and 
others) which studies health aspects of assistance in case of an insured event and the 
provision of insurance medical services; considers evolution of development of 
services in the insurance market of Ukraine today. 
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SECTION II. 
 
 

MODERN ASPECTS OF HEALTH-SAVING EDUCATIONAL 
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О. М. ВАЩЕНКО, Т. І. БЕРЕЖНА,  
К. І. ВОЛИНЕЦЬ 

Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 
 

Постановка проблеми. Зміни в соціально-політичних і економічних умовах життя, 
що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність інноваційного підходу до системи 
навчання та виховання в галузі освіти, розробок та впровадження нових педагогічних 
технологій, що сприятимуть цілісному, різнобічному розвитку особистості школярів, їх 
самореалізації, психолого-соціальному зростанню. 

Стресова педагогічна практика у вихованні й навчанні дітей та невідповідність 
багатьох методик і технологій навчання віковим особливостям та стану здоров’я учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, нераціональна організація навчально-виховного 
процесу, його інтенсифікація, перехід на нові форми навчання, недотримання гігієнічних 
норм і санітарних вимог, а також відсутність науково обґрунтованої системи 
превентивного виховання негативно впливають на стан здоров’я учнів під час навчання у 
школі. 

За поширеністю захворювань серед школярів перші місця займають такі хвороби: 
органів дихання (31,7 %); травлення (9,5 %); ендокринні (9 %); очей (8,1 %); кістково-
м’язової (6 %) і нервової (6 %) систем. За час навчання у школі кількість дітей із вадами 
зору зростає у 5 разів, із порушенням опорно-рухового апарату – в 1,5 раза, нервової 
системи – у 2 рази [18]*. 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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На стан здоров’я дітей і підлітків впливає також недотримання режиму харчування, 
рухового режиму, сну та відпочинку, що сприяє виникненню захворювань органів 
травлення, ожирінню та гіподинамії. 

Отже, серед об’єктивних і суб’єктивних причин різкого зниження рівня здоров’я 
школярів є глибока соціально-економічна криза, зниження матеріального добробуту 
значної частини населення України, погіршення екологічної ситуації, незадовільна 
матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних та оздоровчих закладів, 
збільшення навчального навантаження, недотримання гігієнічних вимог при складанні 
розкладу уроків, розумові перенавантаження, низька фізична активність, недосконала 
структура системи охорони здоров’я, відсутність у багатьох дітей пріоритету здоров’я та 
мотивації на здоровий спосіб життя як провідного чинника збереження і зміцнення 
здоров’я особистості. 

В основних завданнях Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 
року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344, звертається увага 
на необхідність створення безпечного освітнього середовища, що забезпечує комплексний 
підхід до формування усіх складових здоров’я дітей та молоді [11]. 

Мета статті – розкрити методологічні підходи до формування здоров’язбере-
жувального середовища загальноосвітнього навчального закладу та охарактеризувати 
його трьохкомпонентну структуру, що сприятиме збереженню, зміцненню фізичного, 
психічного та соціального здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні науковці доводять, що на сьогодні саме 
освітнє середовище є одним із найголовніших факторів ризику, які впливають на здоров'я 
школярів, що зумовлено інформаційним перенасиченням та інтенсифікацією навчально-
виховного процесу загальноосвітнього закладу.  

Багаторічні дослідження науковців дають змогу виявити ті шкільні фактори ризику, 
які негативно впливають на здоров’я учнів, зокрема: стресова педагогічна тактика, 
інтенсифікація навчального процесу; невідповідність методик і технологій навчання 
віковим та функціональним можливостям школярів; передчасний початок 
систематичного дошкільного навчання; невиконання елементарних фізіологічних та 
гігієнічних вимог організації навчального процесу; функціональна недосвідченість 
педагогів і батьків щодо питань збереження та зміцнення здоров’я; часткове руйнування 
служб шкільного лікарського контролю; недоліки в чинній системі фізичного виховання; 
відсутність системи роботи з формування цінності здоров’я та здорового способу життя у 
школярів та ін. [2]. 

Важливо зазначити, що негативний вплив шкільних факторів ризику особливо 
значний у період інтенсивного росту й розвитку дитячого організму, який є дуже 
чутливим до будь-яких несприятливих впливів навколишнього середовища. Зрозуміло, 
що розв’язання проблем здоров’я дітей та підлітків потребує пильної уваги всіх 
зацікавлених: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Але 
відповідальність щодо здійснення здоров’язбережувальної діяльності несе кожен 
загальноосвітній заклад, який має усі можливості для того, щоб зробити навчально-
виховний процес оздоровчим [3]. 

Найвідоміший і найефективніший європейський досвід щодо створення безпечних і 
здоров’язбережувальних умов у загальноосвітньому навчальному закладі ми знаходимо в 
«Європейській мережі шкіл сприяння здоров’ю» (ЄМШСЗ). Початком цього руху можна 
вважати І Міжнародну конференцію «Школа активного зміцнення здоров’я – вклад у 
справу освіти, охорони здоров’я і демократії», яка відбулася у Греції у 1991 р. і яка 
акцентувала на необхідності створення моделей такої діяльності в закладах освіти, яка б 
сприяла збереженню та зміцненню здоров’я учнів і вчителів завдяки створенню 
відповідного соціального та фізичного середовища. На цій конференції також було 
приділено увагу удосконаленню змісту, форм і методів здоров’язбереження дітей. У 
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резолюції заходу також зазначалося, що освіта і здоров’я тісно взаємопов’язані, а освітні 
заклади є першочерговим фактором формування майбутнього покоління, де кожна 
дитина і молода людина в Європі мають право і реальну можливість одержати освіту в 
школі активного сприяння здоров’ю. 

Конференція сприяла започаткуванню у 1992 році проекту «Європейська школа 
сприяння здоров’ю» (European Network of Health Promoting Schools). На сьогодні до 
проекту «Європейська школа сприяння здоров’ю» приєдналися близько 50-ти країн 
Європи. Україна офіційно стала учасником проекту «Європейська школа сприяння 
здоров’ю» у 1995 році відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та 
Міністерства освіти України від 07.02.1995 р. за № 25/31 «Про прилучення до 
міжнародного проекту ЄМШСЗ» [14]. 

Перспективним напрямом проекту є визначення того, що кожен заклад освіти має 
стати школою здоров'я та охопити такі напрями діяльності, як набуття учнями знань і 
навичок з основ здоров'я, створення комфортного соціального і фізичного середовища, а 
також розвиток зв’язків із суспільством загалом. 

У навчальних закладах, які приєдналися до проекту, звертається увага на 
впровадження відповідних педагогічних, психологічних, медико-профілактичних, 
гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, спортивно-масових та інших технологій, 
спрямованих на формування в учнів навичок здорового способу життя, збереження і 
зміцнення їхнього здоров’я. Крім того, враховується медичний напрям діяльності шкіл, 
який пов’язаний із забезпеченням санітарно-гігієнічних умов навчально-виховного 
процесу та просвітницької роботи серед учнів та батьків. Також діяльність шкіл сприяння 
здоров’ю спрямовується на оволодіння школярами основами здорового способу життя та 
життєвими навичками безпечної поведінки. 

В Україні функціонує також і мережа, що має назву «Школа, дружня до дитини», яка 
зосереджує увагу на забезпеченні цілісного благополуччя дитини завдяки створенню 
необхідних умов для її особистісного розвитку, упорядкуванню сприятливого шкільного 
середовища. 

Науковці зазначають, що виховання кожної дитячої особистості має здійснюватися у 
конкретному виховному середовищі, котре у «Концепції формування превентивного 
виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу в умовах нової 
соціокультурної реальності» визначається як сукупність соціально ціннісних факторів, 
умов і обставин, що оточують дитину та впливають на її особистісний розвиток, 
сприяючи її входженню в сучасну культуру [6]. 

Дослідження засвідчують, що у практиці загальноосвітніх навчальних закладів, які 
керуються цією концепцією, виокремлюються такі методологічні підходи: діяльнісний, 
системний, компетентнісний, особистісно орієнтований, середовищний, синергетичний, 
міжсекторний, холістичний, культурологічний. Розглянемо сутність деяких з них. 

Діяльнісний підхід передбачає формування діяльнісної позиції дитини з метою 
власного становлення й розвитку, морального і духовного самовдосконалення. 
Системний підхід означає цілісність у практичній діяльності, що спрямована на 
комплексну реалізацію здорового способу життя. Системність полягає у 
взаємопогоджених знаннях, уміннях та навичках, сформованих у дітей, які забезпечують 
необхідний рівень їх працездатності, моралі та духовності. Для цього необхідно знати 
основні положення фізіології, психології людини, соціології та інших суміжних 
дисциплін, які в сукупності уможливлять реалізацію необхідних здоров’язбережувальних 
освітніх технологій щодо свідомого ставлення до власного здоров’я і проявляться у 
відповідних позитивних учинках і діях. 

Компетентнісний підхід полягає у формуванні в учнів компетентності як 
досвідченості у певній життєвій сфері, що передбачає розвиток здатності практично 
діяти, застосовувати досвід успішної діяльності в різних життєвих ситуаціях для 
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досягнення конкретних практичних цілей. Компетентнісний підхід спрямовується на 
розвиток здатності учнів практично діяти в різних життєвих ситуаціях задля збереження 
природи власного здоров’я, здоров’я інших людей. Такий підхід тісно пов'язаний з 
особистісно орієнтованим і середовищним, оскільки ґрунтується на особистості учня та 
може бути реалізованим і перевіреним тільки у процесі виконання конкретним учнем 
певного комплексу дій. 

Особистісно орієнтований підхід, спрямований на особистість дитини, ставить її у 
центр виховних впливів. Він ґрунтується на послідовному ставленні педагога до 
вихованця як до особистості, самосвідомого відповідального суб’єкта власного розвитку 
і як до суб’єкта виховної взаємодії. Це базова ціннісна орієнтація педагога, яка визначає 
його позицію у взаємодії з кожною дитиною й колективом. Цей підхід враховує 
індивідуальні особливості дітей, передбачає ставлення до них як до особистостей, що є 
відповідальними і свідомими суб’єктами діяльності; сприяє реалізації природного 
потенціалу учня як творця самого себе, формуванню системи особистісних цінностей, що 
відображають його творчу сутність і є запорукою самореалізації, здатності обирати 
моральні життєві орієнтири [1]. 

Середовищний підхід розглядається як засіб пізнання й розвитку особистості дитини 
та є системою взаємодій із середовищем, котре водночас перетворюється у засіб 
діагностики, проектування і продукування виховного результату. Крім того, 
середовищний підхід дає змогу формувати здоров’язбережувальне середовище у 
загальноосвітньому навчальному закладі через призму оптимізації освітнього процесу 
для досягнення благополуччя дитини, оскільки сприяє розумінню того, що спосіб життя 
кожної людини формується в результаті її взаємодії із середовищем.  

Міжсекторний підхід об’єднує ресурси і дії державного, громадського та бізнесового 
секторів шляхом взаємного інформування, навчання, взаємодопомоги тощо для 
розв’язання конкретних завдань. Холістичний підхід уможливлює цілісний розгляд 
здоров’я дитини і всіх педагогічних впливів на неї. 

Отже, процес збереження та зміцнення здоров’я дітей є цілісною системою і водночас 
одним з елементів, специфічною підсистемою загальної системи діяльності навчальних 
закладів, державних і громадських організацій, які розв’язують цю проблему. Цій системі 
притаманні внутрішні зв’язки її елементів: мети, основних завдань, підходів, принципів; 
змісту, форм і методів; системи підготовки кадрів до здійснення процесу формування, 
збереження і зміцнення здоров’я, шляхи, умови й очікувані результати реалізації. 

Існує чимало поглядів науковців на зміст поняття «здоров’язбережувальне освітнє 
середовище» та його компонентну структуру. Дослідник М. Смирнов стверджує, що 
середовище, в якому відсутні шкідливі для здоров’я учнів впливи освітнього процесу, 
поступово поліпшуються умови, що сприяють організації навчально-виховного процесу, 
необхідного для формування та збереження здоров’я учнів і педагогів, є 
здоров’язбережувальним [17]. 

Під здоров’язбережувальним освітнім середовищем Н. Міллер розуміє сукупність 
антропогенних, природних, культурних факторів, що сприяють задоволенню людиною 
власних потреб, здібностей, можливостей збереження здоров’я. На думку Н. Міллер, 
здоров’язбережувальне освітнє середовище сприяє впровадженню здоров’я-
збережувального навчання як процесу взаємодії учнів і вчителя, результатом якого є 
засвоєння знань, умінь, навичок, способів творчої діяльності, системи цінностей та 
збереження здоров’я учасників освітнього процесу [10]. 

Важливим також є тлумачення поняття «здоров’язбережувальне освітнє середовище»              
А. Маджуги як цілеспрямованої і професійно створюваної системи дидактичних умов, у якій 
засвоєння знань, умінь і навичок, розвиток творчого мислення і формування емоційно-
ціннісного ставлення до світу (в тому числі й до свого здоров'я) відбувається в ситуаціях 
фізичного, емоційного, інтелектуального, соціального, духовного комфорту [8]. 
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Дати визначення поняття «здоров’язбережувальне середовище» намагалися дослідники 
Н. Рилова, Т. Овчиннікова, Н. Денисенко, О. Богініч та ін. Аналізуючи різні підходи у 
визначенні цього терміна, ми можемо зробити висновок, що науковці А. Сидоренко, 
Н. Рилова розуміють його як сукупність певних умов (гігієнічних, психолого-педагогічних, 
організаційних, навчально-виховних тощо). Так, Н. Рилова визначає поняття 
«здоров’язбережувальне середовище освітніх установ» як сукупність управлінських, 
організаційних, навчальних і оздоровчих умов, спрямованих на формування, зміцнення та 
збереження соціального, фізичного, психічного здоров’я учнів та педагогів шляхом 
використання психолого-педагогічних і медико-фізіологічних засобів [16]. Дослідниця Т. 
Овчиннікова [12] виділяє ще й умови спілкування дітей між собою та педагогом. 

Під освітнім середовищем В. Кучма й М. Степанова розуміють усю сукупність чинників, 
які створені всім устроєм життєдіяльності школи (матеріальні ресурси, організація 
навчально-виховного процесу, харчування, медична допомога, психологічний клімат) і 
визначають, що здоров’язбережувальне середовище в освітній установі – це не стільки 
оздоровчі медичні заходи, скільки гігієнічно раціональні, відповідні до віку дітей навчальні 
навантаження, заняття в умовах, що відповідають вимогам санітарних правил [7]. 

На думку О. Менчинської, у розв’язанні проблеми збереження і зміцнення здоров’я 
учнів необхідно враховувати комплексний підхід, який передбачає перетворення 
освітнього середовища у здоров’язбережувальний життєвий простір. Вчена вважає, що 
«здоров’язбережувальний життєвий простір» – це єдиний ціннісний та інструментальний 
простір життя дитини в школі, вдома, у соціумі, наповнений навчальною, трудовою 
діяльністю і різноманітним спілкуванням: із однолітками, вчителями, батьками, 
дорослими. Незважаючи на різні підходи до визначення освітнього простору та 
освітнього середовища, корисним у дослідженні цього науковця є акцент у 
здоров’язбережувальному середовищі на діяльності та комунікації з різними суб’єктами 
навчально-виховного процесу [9]. 

Науковець Г. Ковальов у своїй моделі виокремлює три компоненти здоров’я-
збережувального середовища: фізичне оточення, людські фактори і програми навчання. До 
фізичного оточення автор відносить архітектуру будівлі навчального закладу, ступінь 
відкритості, дизайн шкільних конструкцій, розмір і просторову структуру класних та інших 
приміщень; до людських факторів – просторову і соціальну щільність серед суб’єктів 
навчально-виховного процесу, особистісні характеристики та успішність учнів, особистісні, 
статеві, вікові та національні особливості учнівського і педагогічного колективів; до 
програми навчання – структуру, стиль викладання, характер соціально-психологічного 
контролю, форми навчання, зміст навчальних програм [5]. 

У моделі освітнього середовища В. Панова зберігається трьохкомпонентна 
структура, і важливим, на наш погляд, є виділення діяльнісного компонента, під яким 
автор розуміє простір, сукупність різних видів діяльності, необхідних для навчання й 
розвитку учня [13]. 

У концепції формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього 
навчального закладу в умовах нової соціокультурної реальності визначені такі 
компоненти: предметно-просторовий, який гарантує безпечне середовище 
життєдіяльності, матеріальне оснащення функціональних зон, життєдіяльності 
навчального закладу; технологічно-інструментальний, що сприяє формуванню виховної 
системи загальноосвітнього навчального закладу; функціонально-результативний 
компонент, котрий унаочнює психоемоційний клімат навчального закладу, ефективність 
системи науково-методичного супроводу, організацію партнерської взаємодії. 

У структурі експериментальної моделі освітнього середовища Н. Гонтаровської 
враховано гармонізуючу стратегію у формуванні максимально сприятливих умов для 
розкриття творчих можливостей кожної дитини на основі таких компонентів освітнього 
шкільного середовища, як: суб’єкти освітнього процесу, соціальний компонент, 
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просторово-предметний, технологічний (або психодидактичний) [4]. Для нас принципово 
важливим є безпосереднє включення суб’єктів до освітнього середовища, бо без людини 
середовище не може існувати. 

С. Рощина, спираючись на загальновизнану структуру освітнього середовища, яка 
складається з просторово-предметного, соціального й організаційно-технологічного 
блоків [15], досліджувала основні характеристики освітніх середовищ навчальних 
закладів за такими параметрами: внутрішній простір навчального закладу; психологічний 
мікроклімат; засоби, за допомогою яких школа досягає розвивального ефекту; потенціал 
навчального закладу; результати впливу освітнього середовища на особистісний 
розвиток дитини. Важливою для нас є спроба оцінити вплив освітнього середовища на 
формування різних психічних утворень дитини.  

У найбільш поширеній моделі В. Ясвіна виділено три компоненти освітнього 
середовища: просторово-предметний, соціальний та психодидактичний [19]. До 
просторово-предметних факторів він відносить інфраструктуру закладу, матеріально-
технічну базу, до соціальних – характер взаємовідносин усіх суб’єктів навчально-
виховного процесу, до психодидактичних – зміст і методи навчання та виховання. 

На думку Н. Гонтаровської та О. Єжової, освітнє середовище має містити структурні, 
організаційні і змістові компоненти. Тому, виходячи із загальновизнаної 
трьохкомпонентної структури освітнього середовища, для здоров’язбережувального 
середовища загальноосвітнього навчального закладу, на нашу думку, важливим є 
матеріально-технічний, змістовно-технологічний та соціальний компоненти. За 
В. Ясвіним, до матеріально-технічного компонента ми відносимо інфраструктуру закладу 
та його матеріально-технічну базу, санітарно-гігієнічні умови утримання матеріально-
технічної бази загальноосвітнього навчального закладу, рівень забезпечення новими 
технологіями дизайну та естетичного оформлення. До змістово-технологічного 
компонента включаємо зміст навчання й виховання, технології, методи, форми роботи. У 
здоров’язбережувальному середовищі цей компонент обов’язково повинен мати 
спрямованість на формування здоров’язбережувальної компетентності школярів. 
Поділяючи думку Н. Гонтаровської, до соціального компонента освітнього середовища 
відносимо характер спілкування суб’єктів освітнього процесу, на основіякого 
реалізуються групові потреби, виникають і розв’язуються міжособистісні та групові 
конфлікти [4]. Передовсім це стосунки між однолітками, взаємовідносини між 
учнівським, педагогічним колективами та батьківською громадськістю, на основі яких 
формується і розвивається ставлення до себе, власного здоров’я, здорового способу 
життя, оточуючих людей, навколишнього світу. 

Висновки. Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави 
визначити здоров’язбережувальне середовище загальноосвітнього навчального закладу 
як сукупність певних компонентів, які у поєднанні й взаємодії між собою сприяють 
формуванню ціннісного ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, 
навколишнього світу учнів та забезпечують їхню готовність до ведення здорового 
способу життя. 

У психолого-педагогічній літературі «формування здоров’язбережувального 
середовища загальноосвітнього навчального закладу» трактується як процес 
застосування зусиль з метою створення комфортних умов для дітей, забезпечення їх 
благополуччя, зміцнення і збереження їхнього здоров’я. Практично всі дослідники 
здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу вказують 
на те, що кожен навчально-виховний заклад має володіти потужним потенціалом щодо 
збереження та зміцнення здоров’я дітей, а формування здоров’язбережувального 
середовища можливе за умови, якщо кожен компонент педагогічного процесу 
виконуватиме здоров’язбережувальну функцію. 
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Конституцією України життя і здоров’я дитини трактуються як найвища цінність.                 
Є здоров’я: а) фізичне, що визначає повноцінне і правильне функціонування організму;                  
б) психічне, що зумовлює рівновагу і нормальний перебіг психічних процесів;                             
в) духовне – як прагнення до ідеалу, що є головним джерелом сили й енергії [6]*. 

Стан здоров’я людини визначається комплексом різних факторів: рівнем добробуту, 
умовами праці та побуту, екологією, доступністю і якістю медичної допомоги, але 
переважно – способом життя, який залежить від системи цінностей людини і формується 
протягом життя.  

Серед основних акцентів науковців Національної Академії педагогічних наук 
України щодо загальної стратегії розвитку освіти України можна розглядати такі, як:  

– людиноцентризм і демократизація освіти; 
– інноваційна спрямованість змісту і технологій освіти; 
– виховання моральної особистості, громадянина, ініціативного та відповідаль-

ного працівника в освітньому й соціальному середовищах; 
– збереження та розвиток здоров’я, забезпечення безпеки особистості через освіту; 
– формування екологічної свідомості і поведінки; 
– створення сприятливого розвивального навчально-виховного середовища; 
– утвердження української мови в освіті; багатомовність як ознака освіченості;  
– розвиток системи безперервної освіти; 
– безперервний професійний розвиток і саморозвиток педагогічних та науково-

педагогічних працівників; 
– державно-громадське управління розвитком освіти; 
– інформатизація та комп’ютеризація освіти; 
– психологічний супровід розвитку особистості в системі освіти тощо. 

Саме тому формування у вихованців навичок культури здоров’я, безпечної 
поведінки, вміння робити правильний вибір на користь здорового способу життя, 
підвищення рівня інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, 
наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу є пріоритетним напрямом роботи позашкільного 
навчального закладу [3]. 

Практика показує, що стан здоров’я дитини залежить від стану психолого-
педагогічного простору закладу освіти, тому педагогічні колективи позашкільних 
навчальних закладів намагаються створити комфортне освітнє середовище. Потужним 
засобом забезпечення сприятливого психологічного клімату є проектування моделі 
«Позашкільний заклад майбутнього – школа сприяння здоров’ю». 

Метою діяльності навчального закладу визначена організація роботи щодо 
збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу та 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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безпосередня участь у роботі педагогічних і батьківських колективів навчальних закладів 
району, міста, області тощо, спрямованої на формування у дітей та молоді основ 
здорового способу життя, готовності до збереження духовних, суспільних і природних 
цінностей, здатності до творчої праці, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти. 

У Харківській області до мережі шкіл сприяння здоров’ю входять 18 позашкільних 
навчальних закладів, головне завдання яких полягає у вихованні культури праці й 
спілкування; формуванні позитивних якостей емоційно-вольової сфери; організації 
змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань і стану здоров’я; підготовці 
до активної громадської діяльності. 

Сутність діяльності школи сприяння здоров’ю полягає в забезпеченні оздоровчого 
ефекту кожного заняття, забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитини з 
урахуванням її можливостей, уподобань, стану здоров’я, розвитку творчих можливостей 
дитини, у навчанні із задоволенням, без перевантаження та стресів. 

У позашкільних навчальних закладах Харківської області накопичений багатий 
досвід щодо розбудови школи сприяння здоров’ю. Упроваджуючи основні завдання 
формування у вихованців навичок культури здоров’я, педагогічні колективи звертаються 
до інноваційної діяльності, стрижнем якої є розробка концепцій (програм), побудованих 
на основі визначення головної педагогічної проблеми чи кредо, що дає  змогу реалізувати 
системний підхід до організації навчально-виховного процесу. 

Концепція, або програма, є нормативно-управлінським документом, визначає 
стратегію освітнього закладу терміном на 3 – 5 років та приймається педагогічною 
радою. До створення концепції залучаються всі учасники навчально-виховного процесу. 

Позашкільні навчальні заклади, в яких переважно здобувається позашкільна освіта, 
проводять навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, 
навчально-тренувальну та спортивну роботу, тому використання системного підходу є 
ефективним до організації здоров’язбережувальної роботи. 

Складовими системи формування здорового способу життя в позашкільному навчаль-
ному закладі є: мережа валеологічних гуртків, валеологізація навально-виховного процесу; 
запровадження інноваційних технологій, спрямованих на формування життєвих навичок 
особистості; організаційно-методична підтримка педагогів; організація роботи з батьками. 

Навчити здоров’я – сьогодні першочергове завдання валеологічних гуртків. 
Виховання загальної культури здоров’я – глобальна  мета валеологічної освіта. Знання, 
які отримують діти на заняттях, мають закласти підвалини здорового способу життя, на 
яких пізніше сформуються валеологічні звички, поведінка і світогляд що, врешті-решт, 
дасть змогу формувати індивідуальний здоровий спосіб життя. 

Зміст роботи валеологічної освіти та виховання зумовлений рівнем класифікації 
гуртків: 

1) джерелами виховання у гуртках початкового рівня виходячи із властивостей нервової 
системи дитини, її здатності фіксувати впливи середовища, готовності реагувати на 
вихователя, відтворювати, висловлювати власну думку на основі інтеграції з навчальними 
предметами «Навколишній світ», «Природознавство», «Основи безпеки та охорони 
життєдіяльності», використовуються такі форми й методи роботи, як екскурсії, подорожі, 
прогулянки, догляд за кімнатними рослинами, ігри, вікторини-головоломки, «вогники»; 

2) гуртки середнього рівня мають на меті розвиток інтелектуальних інтересів до 
пізнання явищ природи, формування наукових уявлень про природу, оволодіння 
практичними вміннями і навичками природокористування, пошук виховного ідеалу, 
створення умов для розширення та поглиблення професійних інтересів, умінь і навичок 
на основі інтеграції з навчальними предметами «Біологія», «Фізична географія», «Основи 
безпеки та охорони життєдіяльності», «Фізична культура» за допомогою екскурсій, 
спостережень, практичної природоохоронної роботи, участі в конкурсах екологічного 
спрямування, туристичних походах, змаганнях тощо; 
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3) у гуртках вищого рівня здійснюється інтенсивний розвиток моральної та фізичної 
сили, формування рис характеру, становлення громадянської зрілості на основі інтеграції з 
навчальними предметами «Загальна біологія», «Захист Вітчизни», «Основи правознавства», 
«Біологія людини», «Фізична культура» із залученням до науково-дослідницької роботи в 
МАН, наукових конференціях, рольових іграх, екологічному музеї. 

Робота валеологічного гуртка починається з досліджень індивідуального рівня 
здоров’я, що дає змогу передбачити наявність хвороби ще до розвитку клінічних проявів 
захворювання та вчасно вжити необхідні профілактичні та оздоровчі заходи, запобігти 
захворюванню. Набуваючи знань, протягом року діти вчаться дбати про своє здоров’я, 
виявляти та своєчасно усувати причини, що шкідливо впливають на нього, робити 
прогноз можливих захворювань, за умови порушення здорового способу життя, 
застосовувати ті чи ті методи формування здоров’я, наприклад: фітопрофілактику, 
оздоровче харчування, рухові фізичні вправи, аромотерапію.  

На заняттях гуртка вихованці усвідомлюють значення здоров’я для повноцінного 
гармонійного розвитку особистості, опановують практичні навички контролю і 
збереження власного здоров’я, первинної профілактики захворювань, закладають 
надійний фундамент для реалізації власних можливостей і талантів. 

Для відновлення захисних сил організму як природного оздоровчого фактора у 
приміщеннях закладу використовуються аерофітомодулі, розміщуються рослини, підібрані 
таким чином, щоб якнайкраще очищати і оздоровлювати повітря в навчальних кімнатах. 

Валеологізація є пріоритетним методом збереження й зміцнення здоров’я дітей і 
підлітків під час проведення гурткових занять та здійснюється через раціональне 
використання різноманітних засобів і форм фізичного виховання при оптимальній 
руховій активності, що відповідає науково обґрунтованим гігієнічним нормативам  
залежно від статі й віку дитини.  

Для зняття статичної напруги гуртківців на заняттях проводяться фізкультхвилинки, 
динамічні паузи (музичні, танцювальні, ігрові), ігрові перерви з музичним супроводом, 
«валеологічні години» у вигляді оздоровчих ігор, психогімнастика, тренінгові й 
релаксаційні техніки саморегуляції. Підтримати працездатність, уникнути перевтоми дітей 
можна, використовуючи скоромовки, вірші-мініатюри, вправи рухового характеру, що 
супроводжуються римованими рядками, вправи, що сприяють розробці дихання, 
реалізують профілактику захворювань дихальних шляхів, навчають правильно дихати [5]. 

У пропаганді здорового способу життя використовуються різноманітні форми роботи: 
бесіди з профілактики шкідливих звичок та техніки безпеки за темами: «Здоров’я – головне 
багатство», «Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйсь завжди», «Ми проти 
шкідливих звичок»; «Почни свій день із ранкової гімнастики»; «Культура почуттів»; 
«Круглі столи», дискусії, тренінги, відверті розмови, заочні подорожі («Моє здоров’я», 
«Що означає бути підлітком», «Конвенція ООН про права дітей», «Добро – осередок 
краси»; виховні заходи за тематикою сприяння зміцненню здоров’я за участю батьків, 
походи, екскурсії з метою оздоровлення та вивчення історії рідного краю; консультації з 
питань профілактики зловживання шкідливими речовинами, інфікування ВІЛ у 
підлітковому середовищі тощо. 

Формуванню основ здорового способу життя сприяє мережа літніх таборів. Їх мета 
полягає в розробці та втіленні заходів, спрямованих на поліпшення і зміцнення фізичного 
та психологічного здоров’я, забезпеченні збереження життя дітей [1]. 

Наприклад, педагогічним колективом Будинку дитячої та юнацької творчості 
м. Лозова Харківської області була запропонована модель валеоосвіти та валеовиховання 
в літньому оздоровчому таборі, де  протягом зміни працюють центр валеоосвіти та центр 
валеовиховання. 

Мета центру валеоосвіти полягає у формуванні в дітей валеологічного світогляду та 
реалізується через організацію профільних оздоровчих валеозмін, роботи валеологічних 
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гуртків, формування саногенного мислення, корекційно-реабілітаційну роботу, роботу 
валеоконсультативного пункту, розробку персоніфікованих валеопрограм та проведення 
моніторингу здоров’я вихованців табору. 

Центр валеовиховання діє з метою створення ефективної системи підтримки 
здоров’я вихованців табору через валеозаходи, валеохарчування, спортивно-оздоровчі 
заходи, валеотуризм, школу волонтерів, превентивно-рекламні акції, ЗМІ. 

Відповідно до плану роботи табору, проводяться такі тематичні тижні: 
– тиждень безпеки та валеологічного виховання: виступ лялькового театру «Уроки 

Світлофорика», пожежно-пізнавальний КВК, конкурс валеологічного плаката, шоу-
програма для підлітків «Життя – це рух, здоров’я і краса», вечір для вихованців та їх 
батьків «Твоє здоров’я – багатство Батьківщини»; 

– тиждень екологічного виховання «Дитячий гомін довкілля»: теренкури рідним 
краєм, виступ агітбригади «Планета одна», конкурс екологічного фітодизайну, вернісаж 
екологічного плаката, екологічна акція «Зелена весна», родинно-спортивне свято «Спорт, 
краса, родина, дружба», свято яблучних пирогів.  

Підготовка педагогів до роботи в літньому таборі здійснюється за такими питаннями: 
«Роль позашкільного навчального закладу в координації зусиль місцевих органів влади 
та закладів освіти щодо організації літнього оздоровлення дітей та молоді», «Актуальні 
форми організації оздоровлення та відпочинку дітей у мобільних таборах, організованих 
на базі позашкільних навчальних закладів», «Використання інтерактивних технологій в 
організації роботи профільних оздоровчих таборів», «Організація гурткової роботи у 
таборі літнього відпочинку». 

Особливого значення набуває запровадження до практику роботи сучасного 
позашкільного навчального закладу інноваційних технологій, спрямованих на 
формування інтелектуальних, практичних, життєвих навичок особистості з метою 
розуміння навколишнього світу.  

Ключовим поняттям у контексті здорового способу життя людини, яка відчуває себе 
нездатною впливати на особисте повсякденне життя, є емпаурмент. О. Пометун трактує 
емпаурмент як педагогіку натхнення й дії. Основний принцип цієї технології полягає у 
створенні умов для підвищення впевненості та відповідальності особистості за 
результати своїх дій, виникнення ентузіазму, почуття задоволення від групової й 
індивідуальної роботи, відчуття психологічного комфорту у процесі навчання [3]. 

Учні навчаються краще, якщо відчувають любов педагога, коли вони активні, 
задоволені позитивними відносинами з однокласниками, вчителями. 

Педагогіка емпаурменту тісно пов’язана з екологічною освітньою моделлю, сприяє 
підвищенню результатів навчання, формує вміння критично мислити, розв’язувати 
проблеми. Набуття навичок спілкування з природою може допомогти людині подолати 
такі хвороби, як депресія, ожиріння, синдром дефіциту уваги. Природа впливає на стан 
суспільства, родинні стосунки та характер людини.  

Організація навчально-виховного процесу в школі сприяння здоров’ю ґрунтується на 
таких рекомендаціях для навчання спілкування з природою [4]: 

– гуляти на відкритому повітрі в будь-яку погоду; 
– здійснювати прогулянки на природі та спостерігати за її мешканцями; 
– ознайомлюватися з рослинами, тваринами; 
– відвідувати ферми, щоб знати, звідки беруться продукти харчування; 
– брати на себе відповідальність, турбуватися про тварин, які цього потребують. 

Із метою підвищення якості роботи щодо формування здорового способу життя в 
позашкільних навчальних закладах Харківської області створено систему організаційно-
методичного супроводу. На допомогу керівникові гуртка розробляються методичні 
рекомендації, зокрема: «Підвищення рухової активності вихованців на заняттях гуртка»; 
«Методика складання плану виховної роботи гуртка»; «Абетка здоров’язберігаючих 
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технологій». У методичних кабінетах збираються матеріали виховних заходів, 
проводяться консультації. На засіданнях методичних об’єднань, педагогічних рад, 
семінарах розглядаються теми: «Методика підготовки та проведення сучасного 
гурткового заняття», «Створення сприятливих умов для формування життєвих 
компетенцій гуртківців у процесі творчої діяльності шляхом підвищення 
професіоналізму педагогів», «Використання інноваційних технологій на заняттях 
гуртків», «Сучасне гурткове заняття як засіб формування пізнавальної, практичної та 
творчої компетентностей вихованців».  

Значною мірою процес формування особистості, зорієнтованої на здоровий спосіб 
життя, починається в родині, тому це питання потребує комплексного підходу до його 
розв’язання. Педагоги разом з батьківською радою сприяють збереженню здоров’я 
учасників навчально-виховного процесу, залученню їх до занять фізичною культурою і 
спортом, не допускають будь-яких форм насильства в навчальному закладі. Батьки у 
співпраці з педагогами шляхом використання засобів превентивного та фізичного 
виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи закладають основи для розвитку фізичного, 
психічного, соціального та духовного здоров’я гуртківців. 

Однак для забезпечення позитивного результату взаємодії між батьками та 
педагогами щодо формування в учнів валеологічної свідомості необхідна ґрунтовна 
підготовка, тому в позашкільних навчальних закладах налагоджена робота щодо 
планування і проведення медико-педагогічного навчання батьків з питань забезпечення 
здорового способу життя через роботу батьківського лекторію. Так, на Станції юних 
техніків № 5 м. Харків проводяться батьківські конференції «Модернізація життя у 
позашкільному середовищі як фактор розвитку творчої особистості», «Формування 
культури здоров’я в родині», родинні зустрічі, свята, Дні відкритих дверей; анкетування 
батьків з метою виявлення думки про організацію навчально-виховної роботи; з’ясування 
рівня свідомості батьків з питань збереження здоров’я дітей, тренінги з проблем 
сімейного виховання здорової дитини. 

Із метою виявлення ефективності роботи батьківського лекторію серед батьків, 
задіяних у ньому, було проведено анкетування, результати якого показали, що створена в 
позашкільному навчальному закладі система валеологічного виховання позитивно 
впливає на рівень свідомості батьків щодо збереження здоров’я дітей: 43 % опитуваних 
виявили високий рівень, 48 % – достатній і тільки 9 % – середній (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рівень свідомості батьків щодо збереження здоров’я дітей 

 
Робота щодо забезпечення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу – один 

із головних напрямків діяльності позашкільного навчального закладу, тому саме рівень 
здоров’я вихованців обумовлює результативність валеологічної освіти та виховання. 

Педагоги позашкільних навчальних закладів постійно аналізують роботу щодо 
формування здорового способу життя. Так, проведене дослідження результатів діяльності 
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валеологічного гуртка Центру позашкільної освіти Красноградського району Харківської 
області за допомогою індексу Руф’є (ІR) свідчить, що комплекс лікувально-профілактичних, 
фізкультурно-оздоровчих заходів сприяє зменшенню захворюваності гуртківців; робота 
систем організму стає більш раціональною, економічною [2]. На діаграмі подано дані замірів 
пульсу вихованців, що є легкодоступним для визначення показником, який відображає 
діяльність серцево-судинної системи та дає змогу визначити індивідуальний рівень здоров’я 
за відповідною формулою. Як бачимо на рис. 2, заміри, виконані протягом навчального року, 
значно поліпшилися: у травні показники індивідуального рівня здоров’я гуртківців 
підвищилися порівняно із замірами, виконаними у вересні, в 1,6 раза.  

 

 
Рис. 2. Показники індивідуального рівня здоров’я гуртківців 

 
Як показує практика, формування основ здорового способу життя через створення 

відповідної системи в позашкільному навчальному закладі дає змогу не тільки пов’язати 
всі структурні елементи, забезпечити послідовність, цілеспрямованість, безперервність, 
цілісність та ефективність, а й досягти позитивних результатів. 

Зазначені методи, форми із залучення дітей до творчої діяльності передбачають 
можливість створити в позашкільному навчальному закладі цілісну систему формування 
позитивної мотивації у гуртківців до здорового способу життя, створюють умови для 
розвитку позитивних якостей, творчого сприйняття світу, виховання свідомого та 
відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших людей. 

Планомірна і послідовна діяльність позашкільного навчального закладу щодо розвитку 
та впровадження сучасної моделі навчального закладу-школи сприяння здоров’я дає вагомі 
результати: реалізовується здорова співпраця педагогів, учнів та їхніх батьків; створюються 
сприятливі передумови для адаптації дітей до умов суспільства, значно зростає підтримка 
закладу з боку громадськості стосовно матеріально-технічного забезпечення, належна увага 
приділяється захисту прав дітей, створенню позитивного психологічного клімату. 

Налагоджений систематичний контроль за станом здоров’я учнів та узагальнення 
його результатів, наполеглива робота педагогічного колективу сприяють зростанню 
здоров’язорієнтованої компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу, його 
системності та відкритості.  
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Розділ 12. ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ ЯК ЦІННІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
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Е. Ж.  ЖИГУЛЬОВА  

Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 
 

Постановка проблеми. В останні десятиліття в житті людства відбулася низка 
глобальних змін – таких як різке погіршення екологічної ситуації внаслідок техногенних 
впливів на природу, гострі соціальні конфлікти і деформації суспільного розвитку, 
інформаційно-технологічна революція, що зумовили нові потреби і цінності людей, 
пов’язані зі штучним середовищем існування та зменшенням уваги до природно-
життєвих цінностей та ін., які неминуче пов'язані з порушенням здоров’я людини в 
планетарному масштабі і тому вносять суттєві корективи у ставлення до нього 
суспільства. Стало очевидним, що традиційні уявлення про здоров’я як стан людини, що 
характеризується відсутністю хворіб, не відображають сутності та реальної значущості 
здоров’я як соціального феномена.  

У проекті Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року 
зазначається: «У глобалізованому світі третього тисячоліття шанс на успіх перед 
Україною відкриває лише ефективна реалізація її людського потенціалу. Як європейська 
за своєю цивілізаційною належністю нація Україна має спиратися у своєму розвитку на 
європейську людиноцентричну систему цінностей, яка неодноразово доводила свою 
ефективність. Виходячи зі свого європейського вибору, Україна започатковує процес 
змін, поділяючи основні ідеї і принципи Європейської Конвенції про захист прав і 
основних свобод людини та Європейської соціальної хартії, покладаючи в основу свого 
подальшого розвитку інтереси людини, її прагнення жити і творити в гармонії зі своїми 
цінностями, з суспільством та природою» [1]*.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан здоров’я населення є 
найважливішим чинником соціально-економічного розвитку суспільства. Визнаючи 
здоров’я одним із невід’ємних прав людини, усі країни світового співтовариства 
докладають зусиль для його збереження і зміцнення. Пріоритетними напрямами розвитку 
України, окресленими у стратегічних документах державного рівня, визначено побудову 
високорозвиненої, соціальної за своєю сутністю, демократичної правової держави на 
засадах верховенства права і забезпечення прав та свобод громадян. Посилення 
соціальної спрямованості курсу реформ ставить за мету підвищення рівня життя та 
здоров’я, утвердження сучасних європейських стандартів якості життя [8]. 

У ХХІ ст. значущість здоров’я суттєво переосмислюється з огляду на розуміння його 
як невід’ємного права кожної людини, з урахуванням існуючих загроз та викликів, 
сучасних вимог до якості здоров’я, технологічних і фінансових можливостей його 
забезпечення. У сучасній світовій практиці формується нова філософія здоров’я, 
побудована на визнанні багатоаспектної цінності здоров’я та його пріоритету в низці 
найважливіших потреб людини і суспільства [10]. 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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Формулювання мети роботи. На підставі теоретичного аналізу здійснити 
гуманістично-освітнє осмислення здоров’я молоді в контексті ціннісних орієнтацій 
сучасного суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом у нашій державі значно 
активізувалася робота щодо виховання здорового покоління і формування культури здоров’я 
всіх верств населення. Проте існує ситуація, коли реалізація багатьох програм, пов’язаних зі 
збереженням здоров’я, спрямована на проведення лікувальних, а не послідовних, 
систематичних, цілеспрямованих, головне, комплексних профілактичних дій. При всій 
складності і суперечливості соціально-економічної ситуації у нашій країні, визнання 
важливості зміцнення здоров’я населення як чинника успішного позитивного розвитку 
країни стає складовою загальної стратегії держави у сфері освіти та охорони здоров’я (закони 
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про заходи щодо 
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на 
здоров’я населення», Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні, Концепція 
сталого розвитку України, Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 
життя у дітей та молоді, Державна програма «Вчитель», Загальнодержавна програма 
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки та ін.). Зрозуміло, що створення умов для найповнішої 
реалізації індивідуального потенціалу здоров’я людини насамперед стосується осіб молодого 
віку. Такий підхід визначає необхідність нового розуміння відомого гасла «Здорова молодь – 
майбутнє нації», а також виносить на порядок денний питання удосконалення підходів до 
формування державної молодіжної політики. 

Молодіжна політика в Україні визнана одним із пріоритетних напрямів державної 
політики [7]. Для суспільства це має принципове значення: саме молодь є тією 
соціальною групою, яка визначає зміст і характер майбутнього, концентрує в собі 
перспективні тенденції суспільного розвитку. Суспільство, сім’я, школа, громадськість 
неодмінно ставлять перед собою завдання виховати людину-громадянина, тобто 
особистість із певним набором рис, якостей та характеристик, яка вміє уживатися з 
іншими, дотримуючись побудованих на історії, традиціях, надбаннях своїх попередників 
норм співжиття, які склалися на національному ґрунті.  

Перспектива успішного становлення української нації пов’язана з пошуком 
оптимальних шляхів розв’язання проблеми збереження та зміцнення здоров’я населення, 
зокрема молоді. Це також зумовлено потребою економіки країни, коли від стану здоров’я 
молодого покоління залежать якість і кількість продуктивних сил та потенціал 
майбутнього суспільного розвитку. 

Однак у масовій суспільній свідомості здоровий спосіб життя, на жаль, не є 
пріоритетом, а численні наукові публікації підтверджують тенденції постійного 
погіршення стану здоров’я населення України, у тому числі – дітей і молоді [8; 9; 10; 12]. 

Учасники парламентських слухань на тему «Сімейна політика України – цілі та 
завдання», що відбулися 17 червня 2015 року, зазначають, що інститут сім’ ї в Україні є 
важливою ланкою українського суспільства, де зростають і виховуються діти, 
формується особистість людини. Водночас проблеми інституту сім’ ї, що роками 
накопичувалися в умовах економічних, соціально-політичних і духовно-культурних 
трансформацій українського суспільства, ще більше загострилися у 2014 – 2015 роках 
унаслідок російської агресії та складної соціально-економічної ситуації. 

Погіршення соціального становища громадян України, відсутність належних 
житлових та інших необхідних умов для забезпечення майбутнього дітей спонукає до 
зменшення народжуваності, превалювання однодітних сімей, зростання кількості 
розлучень. Батьки змушені концентрувати свою увагу на пошуку додаткового заробітку і 
не здатні повноцінно забезпечувати процес виховання дітей, що призводить до сімейних 
конфліктів і, як наслідок, – до поширення соціального сирітства, дитячої бездоглядності 
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та безпритульності. Різке скорочення державного фінансування санаторно-курортного 
лікування, оздоровлення та відпочинку дітей, дитячого дозвілля, насамперед занять 
спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах, а також послаблення уваги батьків до 
своїх дітей неминуче спричиняють зростання підліткової злочинності та погіршення 
здоров’я дітей. Це особливо небезпечно за сучасних умов, під час російської агресії та 
окупації українських територій, наслідком чого є зубожіння сімей із дітьми, зростання 
кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, один із 
батьків яких помер (загинув), бездоглядних та безпритульних. 

О. М. Ціборський зазначає: «Історія України сповнена подіями, які вимагали від 
нашого народу міцного здоров’я, великих фізичних і духовних зусиль, щоб протистояти 
природним і соціальним небезпекам, агресіям і терору. Досить згадати напади кочових 
племен Великого Степу, князівські міжусобиці, татаро-монгольську навалу, османську 
агресію, польську і московську експансію, Хмельниччину і Руїну, гайдамаччину і 
Коліївщину. Тільки у XX ст. український народ пережив Першу світову війну 1914 – 
1918 pp., яка майже п’ять років відбувалася на теренах України; революцію і 
громадянську війну, яка тривала впродовж 1917 – 1921 pp., червоний і білий терор, що 
супроводжував її; воєнний комунізм і продрозкладку; голодомори 1921 – 1923 pp., 1932 – 
1933 pp. і 1946 – 1947 pp., які забрали близько 10 млн життів; колективізацію; 
розкуркулення; сталінський і гітлерівський терор; Другу світову війну, жертвою якої 
стали понад 6 млн  військових і цивільних українців і яка на теренах західноукраїнських 
земель тривала ще майже 10 років після перемоги; і, нарешті, аварію на Чорнобильській 
АЕС 1986 р. – найбільшу техногенну катастрофу в історії людства» [13].  

Такі випробування в історично близькі терміни не могли не залишити глибокого 
сліду не тільки в пам'яті та свідомості українського народу, а й у його фізичному та 
психічному здоров’ ї навіть сьогодні. Хоча відновлення незалежності України у 1991 р. 
відбулося мирним шляхом через прийняття Верховною Радою Декларації про державний 
суверенітет України 16 липня 1990 p., Постанови й Акту проголошення незалежності 
України 24 серпня 1991 p., підтриманого 90,35 % громадян України на всенародному 
референдумі 1 грудня 1991 p., проте порушення економічних зв’язків, перехід до нових 
політичних та соціальних відносин, ринкової економіки призвели до глибоких змін у 
народному господарстві, культурі та охороні здоров’я.  

Загалом, на думку О. М. Ціборського, «як старі, так і нові виклики, зокрема 
економічна криза, нестабільність у суспільстві, невпевненість у сьогоднішньому та 
завтрашньому дні, психічна напруженість і зубожіння – ці та інші чинники, безсумнівно, 
вплинули на стан здоров’я людей» [13]. 

Економічні негаразди перехідного періоду негативно вплинули на соціальне здоров’я 
молоді нашої держави. Для значної частини молодих людей гострими стали проблеми 
бідності, безпритульності, безробіття, насильства, відсутності доступних молодіжних 
закладів. Багато хто з них критично оцінюють умови праці, навчання і відпочинку, 
матеріальне становище своїх сімей, доступність та якість медичного обслуговування, 
можливості продовження освіти після закінчення загальноосвітньої школи. Засвоєння 
молоддю основних цінностей громадянського суспільства та сучасної економічної 
культури супроводжується одночасним поширенням толерантного ставлення до 
протиправних дій, криміналізацією економічної свідомості [2].  

Ситуація щодо поширення негативних явищ серед сучасної української молоді має 
сумну статистику. Так, за результатами дослідження динаміки вживання алкоголю, нарко-
тиків, поширеності тютюнопаління серед учнівської молоді 91 % дівчат та хлопців віком 15 – 
16 років уже мають досвід уживання алкоголю (у 1995 році таких було 87 %), 63 % – досвід 
тютюнопаління, ще 14 % – вже «спробували» марихуану. Найбільш поширеним як серед 
хлопців, так і серед дівчат є вживання пива (відповідно 70 % і 56,5 %). У 2008 р. медиками 
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було вперше зареєстровано 48 випадків (0,6 на 100 тис дітей) дитячого хронічного 
алкогольного синдрому [3].  

Сучасні умови життя людини пред’являють високі вимоги до її психічної діяльності, що 
робить проблему психічного здоров’я і поведінки людей однією з пріоритетних серед 
головних факторів, які забезпечують економічний потенціал країни та її національну безпеку. 
Визнано [11], що стан психічного здоров’я населення впливає на інтелектуальний потенціал 
нації, розвиток продуктивних сил і трудових ресурсів, обороноздатність країни, моральну 
атмосферу у суспільстві. З’явилася виразна тенденція до погіршення психічного й духовного 
здоров’я молодих людей. Серед зовнішніх причин смертності молодих людей слід 
виокремити значну кількість самогубств, убивств та випадкових отруєнь алкоголем. Україна 
належить до держав із високим рівнем суїцидів: із цієї причини щорічно країна втрачає від 
12,5 до 15,0 тис людських життів. Кожна третя дитина народжується з відхиленням у 
розвитку нервової системи. Чимало школярів почуваються самотніми, перебувають у стані 
психічної напруги внаслідок конфліктів з однолітками, вчителями та батьками. Загалом 
сучасна ситуація, за оцінками фахівців, може бути охарактеризована як криза здоров’я, що,зі 
свого боку, істотно гальмує соціально-економічний розвиток країни [4; 9; 10].  

Україна як соціально орієнтована держава послідовно здійснює політику 
забезпечення головних прав і свобод громадян, у тому числі на охорону здоров’я, якісну 
медичну допомогу на основі комплексного підходу і міжсекторальної взаємодії [8].  

Попри незаперечні успіхи медичної науки і практики щодо збереження здоров’я та 
надання якісної медичної допомоги, у сучасному світі існують значні ризики для здоров’я, які 
мають суттєві відмінності у різних країнах. На жаль, у нашій країні фахівцям у галузі 
класичної медицини виявилося не під силу повністю розв’язати проблеми формування, 
збереження і зміцнення здоров’я молоді. Міжвідомча роз’єднаність охорони здоров’я 
призвела до повного вичерпання можливостей впливу на здоров’я популяції нації; всі 
оздоровчі заходи стали фінансово витратними, з мінімальною соціальною ефективністю [5].  

Безвідповідально-байдуже ставлення до здоров’я, звичка вичікувати, «доки грім не 
гримне», порівняно низький рівень санітарно-гігієнічної культури вже традиційно 
відрізняють нас від населення розвинутих країн [6]. Методологія профілактичної 
медицини навіть при найсучаснішій матеріально-технічній базі й організації надання 
послуг, за оцінками експертів ВООЗ, може вплинути не більше 8 – 10 % на здоров’я 
населення [5]. Це обумовлює необхідність усвідомлення того факту, що здоров'я 
населення передбачає сучасні підходи до створення умов для досягнення кожною 
людиною найвищого можливого рівня здоров’я.  

Проте стає зрозумілим, що жодні державні заходи в галузі охорони здоров’я, фізичного 
виховання і спорту та ін. не розв’яжуть проблем здоров’я, якщо не зміниться ставлення 
кожної людини передовсім до власного здоров’я. Саме з огляду на це провідна роль 
відводиться освіті, яка передбачає забезпечення системного і масового формування у людей 
нових світоглядних установок, нового ставлення до здоров’я, що відповідає сучасним 
вимогам. Необхідна нова, адекватна теперішнім соціально-економічним умовам, стратегія 
оздоровлення молоді, здійснення якої необхідно починати в системі підготовки педагогічних 
кадрів. Нагальною проблемою вищої педагогічної школи України є підготовка сучасного 
вчителя фізичної культури та основ здоров’я, якому відведено особливу роль у формуванні, 
збереженні та зміцненні фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я нації, 
створенні умов для психологічного комфорту та соціального добробуту дітей і молоді 
шляхом визнання пріоритету здорового способу життя, утвердження свідомого ставлення та 
громадянської відповідальності за власне здоров’я.  

У зв’язку з цим актуальна і доцільна розробка та впровадження до освітнього процесу 
інноваційної системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури та основ здоров’я до 
валеологічної діяльності, що включає спеціальні інтегративні курси, оздоровчий акмеолого-
валеологічний супровід і практику, спрямовані на формування культури здоров’я студентів. 



 91 

На нашу думку, посилення оздоровчої складової у професійній діяльності майбутніх 
фахівців фізичного виховання, спорту і здоров’я людини можна досягти, актуалізувавши 
ресурси оздоровчо-рекреаційної та оздоровчо-реабілітаційної фізичної культури, а також 
реалізувавши концептуальні ідеї цілісного формування культури здоров’я. 

Культура здоров’я майбутніх учителів фізичної культури та основ здоров’я як 
особистісно-професійна якість базується на валеологічній грамотності, готовності до 
валеологічної діяльності. Пізніше педагог у безперервній здоров'яформувальній освіті 
стає ідеологом формування культури здоров’я в освітніх та оздоровчих закладах, 
виконуючи функції стимулювання і підтримки процесів оздоровчої самоорганізації 
особистості, створення здоров'яформувального середовища у своєму колективі, що 
забезпечується введенням факультативів та секцій, психолого-валеологічного супроводу 
студентів з акмеологічною спрямованістю на успіх і мотивацію здорового способу життя. 

Ми виходимо з ідеї провідної ролі підготовки вчителів фізичної культури та основ 
здоров’я в оздоровленні нації, якій у вищих навчальних закладах приділялося 
недостатньо, на наш погляд, уваги. Тому потрібна нова стратегія підготовки педагогів у 
виші, орієнтована на здоров’яформувальну освіту, з використанням інноваційних курсів 
оздоровчої спрямованості. 

У професійній освіті стратегія підготовки педагогів до валеологічної професійної 
діяльності найбільш повно відповідає антропологічній спрямованості, оскільки дає змогу 
протягом усіх етапів життя прогнозувати і здійснювати індивідуальні й оздоровчі 
програми поведінки, які чинять цілісну дію на фізичну, психічну, соціальну та духовно-
моральну сфери людини. 

Основний вектор підготовки майбутніх учителів фізичної культури та основ здоров’я у 
професійній освіті до здоров’язбережувальної діяльності, орієнтований на здоров’я нації, має 
прогностичний характер і орієнтує на поетапне оволодіння культурою здоров’я, що включає 
валеологічну, психолого-педагогічну та медико-біологічну компетентності вчителя. 

Загалом законодавство України відповідає основним міжнародним стратегіям у галузі 
формування культури здоров’я людини. Перед Україною сьогодні поставлено завдання 
вироблення нової ментальності, у центрі якої – цінність здоров’я (як на рівні окремої 
особистості, так і нації загалом). Це передбачає переосмислення підходів до політики 
формування здоров’я кожної людини всіма відповідними державними структурами. 

У проекті концепції Загальнодержавної програми щодо формування здорового 
способу життя (ЗСЖ) населення зазначається, що останнє має стати комплексною, 
системною і цілеспрямованою діяльністю органів державної влади й органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій, сім’ ї, інших соціальних інститутів на засадах 
міжгалузевого багаторівневого співробітництва. Для об’єднання зусиль центральних та 
місцевих органів влади, громадськості, координації і спрямування їх роботи потрібна 
єдина державна політика та відповідна державна система формування ЗСЖ молоді і 
працездатного населення. Ця система має включати нормативно-правову базу, державні 
структури, об’єднання громадян на всіх рівнях, упроваджений механізм координації 
зусиль, починаючи з первинного колективу і закінчуючи органами державної влади, а 
також комплекс заходів щодо формування ЗСЖ різних груп населення [2]. 

Могутнім засобом формування поглядів та поведінки людей є засоби масової 
інформації, які мають сприяти формуванню серед людей ціннісних орієнтацій у різних 
сферах, у т.ч. щодо здоров’я, та водночас бути своєрідною системою неформальної 
освіти різних верств населення. Проте у повсякденних матеріалах ЗМІ практично 
неможливо не простежити алкогольної тематики. Вона має місце більше ніж у 70 % 
телепрограм у вечірньому показі, більше однієї третини героїв уживають алкогольні 
напої. Підліток на момент свого повноліття, за підрахунками фахівців, бачив по 
телебаченню в середньому 75 тис сцен, у яких наявні епізоди з випивкою [2]. 
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Незважаючи на значний обсяг інформації зі здоров’яохоронної тематики, не 
проводиться моніторинг за її змістом та якістю, не вивчається ставлення широких верств 
населення до різноманітних джерел інформації тощо. Однак головний недолік 
інформування населення через ЗМІ, як і раніше, полягає в чинній практиці спорадичного 
надання матеріалів із цієї проблеми замість систематичних інформаційних проектів з 
актуальних аспектів індивідуального і громадського здоров’я [14]. 

Не приділяється належна увага розвитку індустрії здоров’я, що є значною перешкодою 
до впровадження здорового способу життя. Вироби для фізкультури, спорту і туризму 
становлять 0,1 % загального товарообігу (114,2 млн грн.), тоді як прибуток від реалізації 
тютюнових виробів становить майже 4,1 % від загального товарообігу (3,86 млрд грн.) та 
алкогольних напоїв – 8,7 % від загального товарообігу (8,21 млрд грн.) [2].  

У проекті Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року [1] 
зазначено: «Основним механізмом забезпечення довгострокової самодостатності та 
конкурентоспроможності України у глобалізованому світі має стати формування нової 
якості життя людини на основі якісного розвитку людського потенціалу нації, що 
зумовлює необхідність збільшення інвестування в людський капітал, розвиток соціальної 
інфраструктури та підвищення якості життя найбільш чисельних (а не лише 
найбідніших) прошарків населення як підґрунтя для формування середнього класу – 
основи стабільності суспільства».  

Основні напрями державної політики щодо формування нової якості життя 
передбачають розвиток системи охорони здоров’я та впровадження пріоритетів 
здорового способу життя; гармонізацію людського і природного середовища; заохочення 
народжуваності, підтримку та розвиток сім’ ї; розвиток доступної та безперервної освіти; 
створення умов для гідної результативної праці; підвищення добробуту населення через 
упровадження високих соціальних стандартів життя; забезпечення надання належних 
послуг соціальної сфери на основі її якісного удосконалення [1]. 

На державному рівні відповідальність за збереження здоров’я покладена на 
Міністерство охорони здоров’я. Міністерство освіти і науки України, Міністерство 
молоді та спорту України відповідають за формування, утвердження і пропаганду 
здорового способу життя. У межах своєї компетенції зазначені державні органи через 
мережу відповідних закладів та установ проводять роботу у сфері збереження й 
зміцнення здоров’я громадян і впровадження здорового способу життя. Серед основних 
заходів – соціальна різнорівнева профілактика, в тому числі соціально небезпечних 
хворіб; просвітницько-інформаційна діяльність, спрямована на інформування дітей і 
молоді про наслідки ризикованої поведінки; вироблення навичок здорового способу 
життя; проведення валеологічної освіти на засадах здорового способу життя, гігієнічне 
навчання за медико-оздоровчими показниками тощо.  

Проте система гігієнічного навчання населення та професійна гігієнічна підготовка 
за цільовим призначенням не є ефективною та потребує невідкладних змін. Валеологічна 
освіта підростаючого покоління також потребує подальшого удосконалення. 
Профілактика правопорушень та негативних явищ серед підлітків і молоді, 
попередження поширення соціально небезпечних хворіб передбачають новітні підходи у 
практичній роботі, а саме перехід від інформаційно-просвітницької роботи щодо 
можливих наслідків ризикованої поведінки до комплексної профілактики й адресних 
практичних дій заради формування здорового способу життя. Таке поєднання дасть 
можливість не тільки надавати інформацію та знання щодо здорового способу життя, а й 
активно формувати культуру здоров’я населення.  

Висновки і перспективи подальших розвідок. Усе зазначене дає підстави 
зробити висновок про те, що в Україні існує певний розрив між декларованими 
державою цінностями-цілями й реально існуючими практиками. Такий стан справ не 
сприяє гуманітарному розвитку України, суспільній консолідації, оскільки суперечить 
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традиційним цінностям гуманістично орієнтованого суспільства – повазі до людської 
гідності, справедливості і солідарності. 

Оздоровлення нації потребує комплексного багаторівневого і міжгалузевого підходу, 
ефективність якого залежить від скоординованих дій відомчих служб державної системи 
охорони здоров’я, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових і 
громадських організацій. 

Попри незаперечні успіхи медичної науки і практики щодо збереження здоров’я, в 
Україні сьогодні не забезпечений перехід від системи подолання наслідків утрати 
здоров’я до системи мінімізації впливу чинників ризику на здоров’я людини. Тому 
соціальне замовлення на пошук шляхів збереження і розвиток здоров’я нації, 
забезпечення трудової ефективності та репродуктивної достатності має бути адресоване 
суб’єктам освітнього процесу. Це обумовлює необхідність нової, адекватної теперішнім 
соціально-економічним умовам стратегії оздоровлення молоді, здійснення якої необхідно 
починати в системі підготовки педагогічних кадрів.  

Орієнтація студентської молоді на здоров’язбережувальну культуру поведінки 
передбачає насамперед розвиток загальної культури та формування культури здоров’я. 
Виховати культуру збереження здоров’я і самооздоровлення у тих, хто навчається, може 
лише той вчитель, у якого сформована власна культура здоров’язбереження. Стає 
очевидним, що увиразнення оздоровчої функції є для педагогів обов’язковою умовою 
подальшого розвитку гуманітарної практики, за допомогою якої формуються суспільна 
свідомість і особистісне позитивно-активне ставлення до здорового способу життя. 

 
 
 
 
 

Chapter 13. TRAINING OF TEACHERS FOR FORMATION OF C ULTURE 
OF HEALTH OF SCHOOLBOYS IN PEDAGOGICAL HERITAGE OF  

V. A. SUKHOMLINSKY: A RETROSPECTIVE ANALYSIS 
 

M. KARPENKO  
Additional information is available at the end of the monograph  

 
Розділ 13. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 

ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ 
 

М. І. КАРПЕНКО 
Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 

 
Різке погіршення здоров’я учнівської молоді в післявоєнні роки зумовило гостру 

потребу у проведенні нових досліджень і розробок щодо укріплення та збереження 
здоров’я підростаючого покоління.  

Дослідниця С. Шенделєва, займаючись вивченням проблеми підготовки майбутніх 
учителів до формування культури здоров’я школярів у педагогічних вишах Росії (1918 – 
кінець 90-х рр. ХХ ст.), зазначила, що у 50 – 70-і рр. завдяки скоординованій діяльності 
педіатрів, гігієністів, учителів та шкільних лікарів було констатовано поліпшення 
фізичного розвитку дітей та підлітків (знизилася частота хронічних захворювань, 
туберкульозної інтоксикації тощо). Але, незважаючи на велику кількість досліджень, 
присвячених впливу того чи того фактора освітнього середовища на здоров’я учнів, 
упровадження їх у педагогіку відбувалося дуже повільно. Спеціалізація наук призвела до 
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все більшого розмежування педагогіки та шкільної гігієни. Турботу про здоров’я дітей 
почали повністю делегувати медицині; участь педагогів у цьому процесі фактично не 
передбачалася. Негативним фактором, що ускладнював розв’язання проблеми 
збереження здоров’я учнів, стало утвердження у педагогіці й практиці освіти знаннєвої 
парадигми, згасання гуманістичних тенденцій її розвитку [17]*. 

Педагогічний талант, висока ерудованість та любов до дітей спонукали 
В. О. Сухомлинського впровадити у Павлиській середній школі здоров’язберігаючий 
навчально-виховний процес. Адже валеологізація освітнього середовища була, по-перше, 
засобом підвищення успішності навчальної діяльності, а по-друге, умовою досягнення 
виховної мети – гармонійного розвитку особистості дитини. 

В. О. Сухомлинський виокремлював особливу місію педагога у формуванні здоров’я 
та культури здоров’я молодої людини. Розпочинаючи «Сто порад учителеві», павлиський 
Учитель пише: «Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить 
її (дитини – К.М.) життя, здоров’я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне 
обличчя, її місце та роль у житті, її щастя» [16]. Саме тому одним із напрямів 
удосконалення майстерності вчителів Павлиської середньої школи стала підготовка їх до 
формування культури здоров’я учнів. 

Із перших років роботи у школі Василь Олександрович створював команду 
однодумців – людей, які добре знають педагогічну справу та мають палке бажання 
виховувати різнобічно розвинену, здорову Людину. Згуртування вчителів у єдиний 
колектив завдяки диференціації обов’язків та вмілого координування адміністрації 
школи дало можливість забезпечити єдиний системний підхід до реалізації задумів. 

Проаналізувавши педагогічну спадщину В. О. Сухомлинського, виокремимо 
суб’єкти процесу формування культури здоров’я школярів:  

– педагогічний колектив школи (адміністрація, учителі-предметники, бібліотекарі, 
учитель фізичної культури, тренери спортивних гуртків);  

– класні керівники – головні учасники – реалізатори змісту процесу формування 
культури здоров’я учнів кожного класу;  

– медичний працівник школи; 
– сім’я школярів, яка брала безпосередню активну участь у процесі різнобічного 
розвитку особистості через виховні здоров’язберігаючі заходи за межами школи;  

– громадськість селища; 
– школярі з відповідними особливостями психофізіологічного розвитку та 
індивідуальним потенціалом здоров’я [2 – 16]. 

Інтеграція їхніх педагогічних впливів сприяла безперервності процесу 
валеологічного виховання та формування відповідних якостей особистості дитини. 

Заслуговує на увагу роль самого Василя Олександровича у процесі формування 
культури здоров’я учнів. Працюючи на посаді директора школи, він був безпосереднім 
організатором та керівником цього процесу. 

Із відеоматеріалу особистої бесіди працівників меморіально-педагогічного музею з 
Ганною Іванівною Сухомлинською – дружиною, педагогом Павлиської середньої школи, 
соратницею та помічницею Василя Олександровича, стає зрозуміло, що особливою 
рисою народного вчителя була внутрішня психологічна міць та сила духу: «Він був 
немічною, фізично слабкою, але дуже вольовою людиною. Ця сила духу була настільки 
великою, що змогла перебороти всі хвороби та труднощі. Василь Олександрович завжди 
був прикладом для учнів та учителів» [1].  

Ставлення керівника школи до кожного педагога, його проблем, допомога у їх 
розв’язанні, турбота про створення можливостей кваліфікаційного росту – усе це 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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створювало у кожного вчителя уявлення про те, наскільки він потрібний школі та своїм 
колегам, безпосередньо впливаючи на його професійну самооцінку. До речі, Василь 
Олександрович щодня зустрічав педагогів та школярів на порозі школи. Учений добре 
розумів взаємообумовленість емоційного стану, настрою вчителя та процесу й 
результатів його роботи. В. О. Сухомлинський постійно цікавився здоров’ям, настроєм, 
атмосферою в сім’ ї колег, брав посильну участь у врегулюванні їхніх житлових та 
побутових проблем. Діяльність педагогів щодо впровадження здоров’ятворчих елементів 
до навчально-виховного процесу та формування культури здоров’я вихованців морально 
й матеріально стимулювалася адміністративною структурою Павлиської школи. 

Заслугою В. О. Сухомлинського також стало створення в освітньому закладі 
здоров’ятворчої матеріальної бази: побудова додаткових приміщень для навчання, 
озеленення шкільної та пришкільної території, закладка саду, теплиць, виноградників, 
регулярне оновлення навчально-методичного забезпечення, закупівля матеріально-
технічного обладнання тощо. 

Як безпосередній керівник та організатор формування культури здоров’я школярів 
Василь Олександрович залишав педагогам можливість авторської діяльності: адже 
наскільки більшими є самостійність та можливості для прояву особистої ініціативи 
вчителя, настільки привабливішою для них є педагогічна праця. 

Готовність учителя до здоров’ятворчої діяльності визначалася наявністю у нього 
педагогічних та валеологічних знань, умінь і навичок, високоморальних особистісних 
якостей та відповідної зразкової поведінки. 

З’ясуємо, як саме відбувалася підготовка вчителів до формування культури здоров’я 
учнів. Аналіз педагогічної спадщини павлиського вченого та архівних матеріалів 
педагогічно-меморіального музею В. О. Сухомлинського за цією проблематикою свідчать 
про наявність двох напрямів підготовки: проектувального та дослідницького [2 – 16]. 

Основними завданнями проектувального напряму підготовки вчителів були: 
– проголошення домінантою навчально-виховного процесу турботи про здоров’я 

учнів; 
– визначення здоров’ятворчого потенціалу освітнього процесу, педагогічної 

діяльності, навколишнього середовища й режиму навчально-виховної діяльності у 
школі та поза нею; 

– виявлення взаємообумовленості та взаємовпливу елементів навчально-виховного 
процесу; 

– об’єднання суб’єктів виховної діяльності, відповідальних за організацію 
формування культури здоров’я школярів; 

– аналіз педагогічної діяльності з метою виявлення ефективних методів та 
прийомів валеологічної роботи; 

– з’ясування конкретних цілей та завдань роботи кожного учасника навчально-
виховного процесу; 

– визначення дефіциту знань, умінь та навичок суб’єктів педагогічної діяльності в 
питаннях здоров’язбереження; 

– вибір способів та форм валеологічного виховання відповідно до індивідуальних і 
вікових особливостей розвитку школярів; 

– вибір тактичних дій кожного члена педагогічного колективу щодо формування 
культури здоров’я учнів. 
Основним завданням дослідницького напряму підготовки було підвищення 

компетентності в питаннях валеологічного виховання кожного суб’єкта освітньої 
діяльності. Реалізація цього напряму здійснювалася через: 

1) безперервне підвищення кваліфікації педагогічних працівників у питаннях 
збереження здоров’я учнів;  

2) дослідно-експериментальну й інноваційну діяльність; 
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3) визначення, узагальнення та пропаганду найбільш ефективних методів і форм 
здоров’ятворчої роботи.  

Формами й методами підготовки вчителів Павлиської середньої школи до виховання 
культури здоров’я школярів були: 

– засідання педагогічної ради; 
– проведення психологічних семінарів; 
– взаємовідвідування уроків; 
– самоосвіта вчителів (набуття відповідних знань та створення виховної бібліотеки); 
– саморефлексія вчителів із метою вдосконалення педагогічної майстерності; 
– складання перспективного плану виховної роботи на тиждень, місяць, чверть, 

навчальний рік, увесь період навчання; 
– ведення щоденника вчителя (лонгітюдне спостереження); 
– ведення записника вчителя; 
– створення рукописного журналу «Педагогічна думка»; 
– організація занять батьківської школи. 
Зупинимося більш детально на аналізі форм та методів підготовки вчителів до 

формування культури здоров’я школярів. Дослідження протоколів засідань педагогічної 
ради за період з 1949 до 1970 рр. показало, що розв’язання проблеми формування 
здоров’я та культури здоров’я учнів посідало чільне місце. До постійного складу 
педагогічної ради входили вчителі, старший піонервожатий, бібліотекар, вихователі груп 
подовженого дня, лікарі, керівники гуртків, директор школи, завуч, заступник директора 
з господарства і п’ять – сім членів батьківського кабінету. Цей склад давав змогу 
кваліфіковано реалізувати завдання валеологічного виховання. 

Педагогічна рада акцентувала увагу на таких питаннях: лікування хворих і зміцнення 
здоров’я слабких дітей; виділення коштів для додаткового харчування, лікування учнів у 
санаторіях; піклування про режим праці й відпочинку дітей та вчителів; періодичні 
повідомлення лікаря про стан здоров’я учнів, про відповідність навчально-технічного 
забезпечення школи санітарним нормам; обговорення питання про посильність і тривалість 
суспільно корисної праці для кожного віку школярів; про естетичну обстановку в школі, її 
створення і збереження, про мовну культуру, про додержання норм та правил шкільної 
гігієни; затвердження планів виховної роботи на навчальний рік, канікули; обговорення 
змісту навчальних програм, складання на основі цього обов’язкового переліку знань та вмінь 
із кожного предмету тощо. Значну увагу було приділено організації позакласної та 
позашкільної виховної роботи: (гуртків, загонів, спілок) [3]. 

Із вересня 1965 р. у Павлиській середній школі розпочав роботу психологічний 
семінар для вчителів, що мав на меті максимально привернути увагу педагогів до 
особистості школяра, до вивчення його можливостей, здібностей, задатків, інтересів та 
нахилів. Найчастіше психологічний семінар мав таку структуру: І частина – розповідь 
одного з вихователів (класного керівника чи керівника гуртка) про духовне життя свого 
колективу, про його прагнення, радощі або прикрощі; ІІ частина – характеристика 
вихователем одного або двох учнів; ІІІ частина – обговорення поведінки вихованця 
вчителями, які добре знають його або зазнають труднощів у роботі, у взаємовідносинах із 
ним; ІV частина – колективне визначення, що має робити той учитель, який є 
вихователем цієї дитини [14]. 

Цікаво, що в педагогічній характеристиці перше місце посідав аналіз стану здоров’я, 
фізичного та психічного розвитку дитини, характеристика умов її різнобічного розвитку. 
Учитель розповідав про свої спостереження, а також про результати періодичного 
медичного обстеження і про спостереження лікаря. На основі цього колектив 
рекомендував певні заходи щодо індивідуального здоров’я і розвитку конкретної дитини. 

Вивчення протоколів засідань психологічних семінарів свідчить, що в роботі значну 
увагу було приділено дослідженню проблеми формування та збереження духовного, 
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психічного і фізичного здоров’я учнів. Так, на засіданні психологічного семінару           
13 жовтня 1966 р. В. О. Сухомлинський робив доповідь на тему «Психічні особливості 
підлітків», значну увагу приділивши віковим фізіологічним змінам учня, їх впливу на 
загальний стан організму та на успішність навчання. З урахуванням цього на семінарі 
було ухвалено: з метою кращого навчання й виховання підлітків кожному вчителеві 
необхідно знати вікову й педагогічну психологію підлітків, щодня працювати над 
підвищенням свого наукового й фахового рівня для того, щоб завжди надавати їм 
найбільш ефективну допомогу [5].  

Однією з форм підготовки вчителів до формування культури здоров’я школярів було 
взаємовідвідування уроків. В. О. Сухомлинський наполягав, щоб учителі (особливо на 
початку педагогічної діяльності) постійно відвідували уроки один одного, робили їх 
аналіз та переймали найефективніші методи і прийоми роботи. Так, педагогічна рада                  
13 листопада 1962 р., заслухавши доповідь В. О. Сухомлинського про впровадження 
передового педагогічного досвіду, ухвалила здійснювати такі заходи: 

− планомірно проводити взаємовідвідування уроків у школі. Кожному вчителю 
протягом чверті відвідати 2 – 3 уроки у викладачів свого (або спорідненого) 
предмету. Завучеві т. Я. Лисак контролювати й вести облік взаємовідвідування, 
домагатися того, щоб не було жодного вчителя, який би не відвідував уроків колег;  

− кожному педагогові протягом чверті відвідати 1 – 2 уроки у 8-річній школі; 
завучеві вести облік цього взаємовідвідування;  

− кожному вчителеві протягом року побувати один раз на уроках педагогів інших 
шкіл району, області (м. Кременчук, Кремес);  

− окремі засідання педагогічної ради й методичних об’єднань присвячувати аналізу 
відкритих і взаємовідвідуваних уроків;  

− директореві й завучеві регулярно оновлювати матеріали на стенді „Передовий 
педагогічний досвід”, використовуючи для цього вирізки з газет і журналів. 
Читання й обов’язкове впровадження матеріалів цього стенду є обов’язковим для 
всіх учителів;  

− завучеві регулярно поповнювати папки, які ведуться за тематичним і предметним 
принципами, вирізками з газет і журналів, статтями й замітками, де висвітлюється 
передовий педагогічний досвід; ці папки має проглядати час від часу кожен 
учитель;  

− упровадження передового педагогічного досвіду є обов’язковим для кожного вчителя;  
− посилити увагу до творчої лабораторії вчителя – процесу підготовки до уроку, 
поурочного плану, тематичного плану, плану виховної роботи; кращі плани 
збирати в окремій папці, ознайомлювати з ними вчителів;  

− упровадження педагогічного досвіду; керівництво й контроль у цій галузі є 
найголовнішим обов’язком директора і вчителя [4]. 

В. О. Сухомлинський радив учителям два – три рази на рік здійснювати 3 – 4-денні 
поїздки до своїх колег у школи великих сіл і міст. «Вам треба побувати на уроках, 
поговорити з учителями. Треба побачити своїми очима той результат, до якого прагне, 
про який мріє кожний мислячий учитель, котрий працює творчо», – писав павлиський 
учений [16]. 

Наступною формою підготовки вчителів до формування культури здоров’я школярів 
була їхня самоосвіта, що передбачала вивчення необхідних матеріалів та створення 
власної виховної бібліотеки. Василь Олександрович говорив учителям: «Удосконалення 
педагогічної майстерності – це передусім самоосвіта, особисті ваші зусилля, спрямовані 
на підвищення власної культури праці і в першу чергу – культури мислення» [16]. 

В. О. Сухомлинський вважав, що кожен член педагогічного колективу (директор, 
завуч, бібліотекар, учитель, незалежно від предмета викладання), мають володіти 
глибокими та повними психолого-педагогічними й медико-біологічними знаннями для 
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здійснення успішного валеологічного виховання учнівської молоді. «Щоб якомога краще 
знати здоров’я дитячого організму, я засів за спеціальну педагогічну літературу, – писав 
Василь Олександрович, – і з кожним місяцем дедалі більше переконувався, як важливо 
для педагога розуміти внутрішні фізіологічні, психічні, вікові, статеві процеси, що 
відбуваються в організмі вихованця» [14]. 

Учений наполягав на розширенні особистого кругозору вчителів, усвідомленні ними 
своєї культурної місії. У його розумінні література для вихователів (філософія, історія, 
світова література, педагогіка, психологія, фізіологія тощо) має «живити педагогічну думку 
та творчість». Цитуючи Івана Франка, павлиський педагог зазначав: «Сучасний учитель 
завжди має бути учнем», адже неможливо бути справжнім педагогом, наставником, якщо у 
вас немає свого неповторного, глибокого особистого життя у світі книг [15]. 

Бібліотека Павлиської середньої школи, яка налічувала 18 тисяч книжок (в особистій 
бібліотеці вчителів їх було понад 49 тис), була одним із джерел самоосвіти всього 
педагогічного колективу. У ній було зібрано психолого-педагогічну літературу, твори 
відомих педагогів, фізіологів, психологів та медиків, книги, які увійшли до золотого 
фонду російської, української, білоруської та німецької літератур. Василь Олександрович 
вважав створення власної виховної бібліотеки засобом нагромадження «по крихітці 
інтелектуального багатства й педагогічної мудрості виховання». Своїм колегам учений 
радив щомісяця купувати книжки, наукові журнали та газети: 1) з проблем науки, основи 
якої викладає вчитель; 2) про життя й боротьбу людей, образи яких є  прикладом для 
молоді; 3) про душу людини – особливо дитини, підлітка, юнака, дівчини (книжки з 
психології). «Я твердо переконаний, – писав народний учитель, – що після закінчення 
педагогічного вузу вчорашній студент стає справжнім майстром педагогічної праці лише 
за тієї умови, коли протягом усього свого життя він вивчає психологію, поглиблює свої 
психологічні знання» [16].  

Особливо велике значення для різнобічного розвитку й поглиблення знань учителів 
Павлиської середньої школи мало ознайомлення з науковими проблемами генетики, 
духовного життя суспільства тощо. В. О. Сухомлинський зазначав: «Немає жодної 
проблеми науки, техніки, мистецтва, яка не відбивалася б у практиці виховної роботи з 
учнями, не освітлювала б світлом знань розум дитини» [14]. 

Ще одним методом підготовки вчителів до формування культури здоров’я школярів 
є саморефлексія. В. О. Сухомлинський говорив педагогам: «Чим більше ви вивчаєте й 
спостерігаєте досвід своїх старших колег, тим необхідніші вам самоспостереження, 
самоаналіз, самовдосконалення, самовиховання. На основі самоспостереження, 
самоаналізу у вас народжуватимуться власні педагогічні ідеї» [16]. 

Педагог, на думку вченого, є не лише науковцем, однобічно спрямованим у своєму 
розвитку професіоналом, а й особистістю, здатною до постійного духовного розвитку. 
Педагог як носій моральної культури, духовності та краси має чітко усвідомити своє 
людинотворче, людиноформувальне призначення. «Пам’ятайте, – закликав учителів 
В. О. Сухомлинський, – що вам бути не тільки викладачем, а й вихователем, учителем 
життя, наставником дітей та юнацтва» [16].  

Багатство та цілісність сформованої у педагога картини світу не можуть не відбитися 
на викладанні, тому його ціннісне ставлення до здоров’я, упевненість у необхідності 
дотримуватися принципів здорового способу життя прямо чи опосередковано будуть 
передаватися школярам, тобто переконання вчителів впливатимуть на переконання учнів. 
Сприймаючи себе як носія культурних цінностей та постійно вдосконалюючи себе як 
фахівця, педагог має активно формувати й свідомість учнів у плані цілісного бачення 
явищ та фактів життєдіяльності. 

Як суб’єкт професійної діяльності педагогові потрібно усвідомлювати 
відповідальність за своє здоров’я та здоров’я учнів, демонструвати зразок поведінки, 
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здорового способу життя, адже вчитель впливає на учня своєю особистістю, своїм 
зовнішнім виглядом, характером, ерудицією, загальною культурою, працелюбністю. 

В. О. Сухомлинський добре знав, що процес формування культури здоров’я 
школярів значною мірою обумовлений тим, яким педагоги уявляють результат 
валеологічного виховання, як розуміють духовні, психічні і фізичні перетворення 
організму дитини, а головне – наскільки вони самі є стриманими, дисциплінованими, 
сильними духом і тілом. Учителеві необхідно бути взірцем на духовному, психічному та 
фізичному рівнях. 

У педагогічній професії постійно мають місце стресогенні фактори, що спричиняють 
виникнення неврозів та психосоматичних захворювань. «Наша робота – це робота серця й 
нервів, це буквально щоденна витрата величезних душевних сил, – писав Василь 
Олександрович. – Наша робота – це повсякчасна зміна ситуацій, що викликає то посилене 
збудження, то гальмування» [16]. Зважаючи на це, учений давав такі поради педагогам: 

− знати своє здоров’я та особливості своєї нервової й серцево – судинної систем; 
− уміти обачно витрачати нервові сили у процесі повсякденної праці, володіти 

емоціями – не допускати, щоб «проросло зерно» похмурості, перебільшення чужих вад, 
гіперболізація «ненормальних» дитячих намірів і дій. Уміння педагога керувати своїми 
емоціями, підтримувати оптимальний рівень емоційної напруги допомагає зберегти 
нервову систему, уникнути нервових зривів, емоційного перевтомлення, керувати 
емоційним станом учнів. Позитивний психічний стан педагога – емоційний фундамент, 
на якому формується здоров’ятворча діяльність; 

− чергувати періоди великої напруженості розумових зусиль із періодами 
порівняно спокійними. Адже правильний відпочинок, особливо влітку й узимку, 
розвиває та зміцнює компенсаторні здатності нервової системи, сприяє виробленню 
витримки, урівноваженості, умінню підпорядкувати емоційні пориви контролю розуму; 

− бути доброзичливим, оптимістично налаштованим, «вірити в людину». Педагог 
зазначав, що невіра в людину може розростатися у «страшну ракову пухлину 
недоброзичливості». Недоброзичливість – небезпечна недуга душі, яка позначається і на 
серці, і на нервах, саме з неї починається розлад здоров’я вчителів [16]. 

Наступний метод підготовки вчителів до формування культури здоров’я учнів – це 
складання перспективного плану виховної роботи. В. О. Сухомлинський радив усім 
педагогам, навіть тим, хто працює лише в початковій школі, продумати шлях виховної 
роботи до закінчення учнями середньої школи, до їхніх перших кроків самостійної праці: 
«Складіть план тієї діяльності, яка необхідна на подальші 10 – 15 років (не тільки у шкільних 
стінах, а й після закінчення школи) – для того, щоб вихованець ваш став людиною з ясним, 
допитливим і розвинутим розумом, благородним серцем, золотими руками» [16]. 

Павлиський педагог також радив складати план виховної роботи на період 
спілкування зі своїми вихованцями: на три роки – вчителям початкових класів, на період 
навчання у IV – X класах – класному керівникові. Разом з тим необхідним було 
планування конкретної виховної роботи на більш обмежений період – чверть, місяць, 
тиждень. 

Як високоорганізована людина, В. О. Сухомлинський ретельно складав свій план 
роботи на день, тиждень, місяць. За свідченням Г. Сухомлинської, у Василя 
Олександровича жодного дня не було без чітко спланованої роботи. 

Проаналізувавши плани роботи Павлиської середньої школи, ми виявили, що 
особливо цікавими для нас є перспективні плани роботи на рік. Так, на 1952 – 1953 н. р. 
В. О. Сухомлинський запланував провести такі спортивно-оздоровчі заходи: 

1) загальношкільний медичний огляд учнів на початку навчального року 
(відповідальний – директор школи); 

2) медичні огляди учнів (один раз на чверть) [відповідальний – директор школи]; 
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3) кожному класному керівникові виробити режим праці учнів свого класу 
(відповідно до вікових особливостей дітей). Режим праці вивісити на робочій дошці 
класу, (відповідальні – класні керівники) [13]. 

Плануючи роботу з фізичного виховання та здоров’язбереження на 1969 – 1970 н. р., 
педагогічним колективом Павлиської школи було визначено таке:  

1. Кожному класному керівникові виробити для своїх вихованців режим праці й 
відпочинку, досягти виконання режимних правил (зокрема харчування простою 
здоровою їжею, щоденне чергування фізичної і розумової праці, фізичне загартування). 

2. Не допускати неробства, розніженості, дотримуватися правила: літній відпочинок 
– це зміна розумової праці фізичною, відпочинок – не бездіяльність, а перерва у праці 
після втоми. Лінь розбещує людину. 

3. У зимовий час, коли невеликий мороз, юнаки й дівчата, а також діти й підлітки, 
виконують на повітрі посильну працю. 

4. У спекотну погоду проводити уроки з молодшими школярами в «Зелених класах». 
5. Навчити всіх дітей добре плавати. 
6. Кожному учневі взимку пройти на лижах не менше 10 км (у старших класах – не 

менше 50 км). 
7. Улітку проводити велопробіг (з учнями 8 – 9 класів) на відстань 200 – 250 км. 
8. Кожному учневі 1 – 4 класу навесні й восени проводити в лісі по 3 – 4 дні. 
9. Узимку у сприятливу погоду проводити в лісі по 1 – 2 дні (учням 5 – 8 класів). 
10. На уроках фізичного виховання проводити спеціальні заняття з ослабленими 

дітьми. 
11. Продовжувати роботу спортивних секцій: із легкої атлетики, баскетболу, 

волейболу, шахів. 
12. Систематично проводити заняття секцій із шахів для дошкільників і учнів 1 – 4 

класів [12]. 
Аналізуючи плани позакласної роботи на тиждень, ми бачимо, що робота з 

формування культури здоров’я школярів мала систематичний характер, проводилася під 
час навчального процесу й канікулів. Так, під час новорічних канікулів 8 січня 1965 р. 
директор школи проводив спортивні змагання з учнями Онуфріївської школи [9]. У плані 
позакласної роботи на тиждень весняних канікулів (25 – 30 березня 1968 р.) також 
заплановано проведення спортивних заходів [10]. 

Наступним методом підготовки вчителів до формування культури здоров’я школярів 
було ведення щоденника вчителя. Він мав містити особисті записи, помітки про 
систему педагогічних дій, про особливості розвитку кожного окремого учня, його побут, 
умови життя, стан здоров’я, харчування, духовні цінності тощо.  

Педагогічний колектив Павлиської середньої школи вважав своїм обов’язком 
постійне вивчення та нотування індивідуальних особливостей розвитку дітей, їхньої 
анатомії та фізіології тощо. «Кожний наш учитель знає кожного з 570 учнів, без цього ми 
не уявляємо повноцінного духовного життя колективу: знає середовище, в якому 
формувалася особистість дитини до вступу до школи й формується зараз; знає 
особливості її мислення, пізнання навколишньої дійсності, розумової праці; знає 
індивідуальні риси її характеру; знає сили, здібності, інтереси, захоплення, труднощі, 
радощі і прикрощі» [14]. 

Старанно ведучи такий щоденник 32 роки, В. О. Сухомлинський зміг зібрати дані 
про кругозір та уявлення майже двох тисяч учнів, про їхнє здоров’я (зріст, вагу, розвиток 
фізіологічних систем організму тощо), про те, які книжки є в домашніх бібліотеках 
школярів, яка освіта в батьків, скільки часу приділяють мати й батько вихованню дітей. 

Таке лонгітюдне спостереження під час навчального процесу одних і тих самих явищ 
дало змогу колективу Павлиської середньої школи глибоко вивчити, проаналізувати й на 
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основі цього зробити висновки про взаємозв’язок та взаємозалежність педагогічних 
впливів, домінанти виховання тощо. 

Ще одним методом підготовки вчителів Павлиської середньої школи до формування 
культури здоров’я школярів було ведення ними спеціальних записників. Для педагогів 
стало правилом стежити за найновішими успіхами й досягненнями наук, накопичувати 
цікаві факти, інновації, методи та прийоми педагогічної роботи. В. О. Сухомлинський із 
цього приводу писав: «У моїй лабораторії, як я називаю свій робочий кабінет, лежить 
купа зошитів (кожній науці або науковій проблемі відведено окремий загальний зошит), 
у них – тисячі виписок з журналів, вирізок з газет» [14]. 

Аналіз архівних матеріалів меморіально-педагогічного музею В. О. Сухомлинського 
засвідчив наявність у Василя Олександровича записника з медичної педагогіки під 
назвою «Здоров’я. Фізична та розумова праця» [2]. Цей зошит є своєрідною абеткою 
валеологічного виховання, збірником принципів побудови здоров’язберігаючого 
навчально-виховного процесу.  

Дослідження цих матеріалів ще раз засвідчує оригінальність погляду 
В. О. Сухомлинського на проблему формування здоров’я особистості як інтегральної 
характеристики духовного, психічного, фізичного та соціального розвитку. 

Аналізуючи свою роботу, заглиблюючись у деталі педагогічної майстерності, кожен 
учитель Павлиської середньої школи протягом року працював над дослідженням певної 
проблеми. Повідомлення про процес та результати пошукової роботи заслухувалися на 
засіданнях педагогічної ради, психологічного семінару та методичних об’єднаннях 
учителів. За результатами цієї роботи було оформлено методичні рекомендації, пам’ятки; 
у наукових виданнях надруковано статті. Згодом у Павлиській середній школі склалася 
традиція збирати й систематизувати ці матеріали, об’єднуючи їх у рукописному журналі 
«Педагогічна думка».  

Для нашого дослідження цікавою є пошукова робота вчительки математики 
Г. Вовченко на тему: «Щоб людину виховувати, треба її знати». Авторка доводить 
необхідність вивчення вікових особливостей індивідуального психічного та фізичного 
розвитку школярів, адже саме вони, на її думку, є визначальними у «становленні 
особистості, її характеру, поведінки, звичок та інтересів» [7]. 

Аналіз робіт, які увійшли до «Педагогічної думки», дає змогу зробити висновки про 
актуальність проблеми формування здоров’я та культури здоров’я учнів на матеріалі 
досвіду роботи Павлиської середньої школи. 

На початку роботи, спрямованої на вивчення майбутніх школярів, їхнього здоров’я 
та індивідуальних особливостей розвитку, педагогічний колектив Павлиської середньої 
школи переконався у важливості спільної роботи з сім’ями дітей. Повсякденні бесіди з 
батьками привели вчителів до висновку про необхідність прищеплення батькам 
валеологічних знань і педагогічної культури. Так, у школі було створено батьківську 
школу з такими групами: 1) подружжя, у яких ще немає дітей; 2) батьки дошкільників – 
дітей, яким іти в школу через 1, 2, 3 роки; 3) батьки учнів І – ІІ класів; 4) батьки учнів              
ІІІ – ІV класів; 5) батьки учнів V – VІІ класів; 6) батьки учнів VІІІ – Х класів; 7) батьки 
учнів, що мають вади в розумовому й фізичному розвитку. 

Заняття у батьківській школі проводилися двічі на місяць у кожній групі, мали 
форму лекцій, колективних обговорень, дискусій та індивідуальних бесід. Лекції читали 
директор, завуч, організатор позакласної роботи, найдосвідченіші вчителі та лікарі. 

На заняттях батьківської школи педагоги розповідали батькам про норми й аномалії 
фізичного і психічного розвитку, вчили, як правильно виховувати дітей, як зміцнювати й 
берегти їхнє здоров’я, розвивати розумові здібності, як запобігти нервовим 
захворюванням, як виховати любов до праці, до навчання й оточення. «Турбота про 
здоров’я і моральний розвиток стали предметом нашої сімейної педагогіки», – писав 
В. О. Сухомлинський [15].  
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Отже, наше дослідження окресленої проблеми дає підстави зробити такі висновки: по-
перше, адміністрація Павлиської середньої школи мала оригінальне бачення цієї проблеми: 
підготовка вчителів до процесу формування культури здоров’я школярів не зводилася лише 
до накопичення педагогами валеологічних знань і до оволодіння здоров’язберігаючими 
технологіями; по-друге, накопичення вчителями у процесі самоосвіти сукупності 
антропологічних знань та гуманістична орієнтація начально-виховного процесу стали базою 
для створення у школі здоров’ятворчого середовища; по-третє, підготовка вчителів до 
формування культури здоров’я школярів мала системний характер, ґрунтувалася на розумінні 
цілісної сутності здоров’я, ставила за мету різнобічне формування особистості – 
Людинотворення; по-четверте, результатом цілеспрямованої підготовки вчителів до 
формування культури здоров’я школярів став синтез високого професіоналізму й внутрішніх 
властивостей педагога, що виявлялося у володінні методикою викладання, наявності 
високоморальних принципів життєдіяльності, розумінні важливості власного здоров’я й 
усвідомленні домінанти культури здоров’я у навчально-виховному процесі. 

Проведене дослідження не претендує на вичерпну глибину висвітлення всіх аспектів 
науково-педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо формування культури 
здоров’я школярів. Подальшого наукового аналізу потребують такі питання, як: 
організація ефективної взаємодії школи, сім’ ї й громадськості в процесі формування 
культури здоров’я школярів; удосконалення форм, методів, засобів і діагностичного 
інструментарію формування культури здоров’я школярів у процесі навчальної та 
позанавчальної роботи тощо. 
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Постановка проблеми. Розбудова української незалежної держави та 
громадянського суспільства, становлення ринкової економіки, демократична європейська 
перспектива і долучення до світового науково-технічного та культурного прогресу, 
визначають напрями розвитку освіти у майбутньому і зумовлюють її реформування. 

У сучасних умовах здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості 
держави, що відображає соціально-економічний потенціал суспільства. Проблема 
збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді в Україні набула особливої гостроти, а 
статистика їх здоров’я є досить невтішною, тому зазначена проблема надзвичайно 
актуальна в наш час. Вплив факторів соціально-економічного, екологічного, 
психоемоційного характеру позначається на стані здоров’я учнів. Хронічне розумове й 
емоційне перевантаження, гіподинамія у дітей та молоді призводять до порушення 
механізму саморегуляції фізіологічних функцій, сприяють розвитку хронічних 
захворювань. Сьогодні в Україні здоров’я населення, культура здоров’я учнів визнані 
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одними з ключових факторів стабільності та благополуччя суспільства; а також 
пріоритетним напрямом державної політики на всіх рівнях управління. 

Прийнято низку законів України з метою створення ефективної системи збереження 
та зміцнення здоров’я, а також сприятливого для здоров’я середовища, формування 
культури здоров’я, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя: Закон України «Про 
загальну середню освіту» (одним із головних визначає завдання виховання свідомого 
ставлення учнів до свого здоров’я, формування засад і гігієнічних навичок здорового 
способу життя, збереження та зміцнення їхнього фізичного, психічного здоров’я); «Про 
охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»; Укази Президента 
України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві 
та утвердження здорового способу життя», «Про заходи щодо розвитку духовності, 
захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», «Про Національну 
доктрину розвитку освіти України», Державний стандарт базової і повної середньої 
освіти, інші нормативно-правові документи.  

Згідно з Резолюцією ООН № 38/54 (1997 рік), здоров’я населення вважається 
головним критерієм ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності.  

Матеріал і методика досліджень. Особливої ваги набуває проблема здоров’я дітей 
та учнівської молоді, оскільки нехтування нею на ранніх етапах розвитку досить швидко 
обертається важкими хворобами і скороченням тривалості життя у дорослому віці, що, 
зі свого боку, згубно впливає на економічний, духовний стан суспільства, створює 
реальну загрозу національній безпеці держави. Саме тому проблема формування 
культури здоров’я, здорового способу життя набуває пріоритетності у діяльності органів 
державної влади, соціальних інституцій, причетних до виховання молодої людини, 
здорової фізично, духовно та психічно, а теоретико-методологічні і науково-практичні 
засади цієї проблеми активно розробляються вченими-психологами, соціологами, 
медиками, педагогами. 

За роки незалежності в Україні зроблено значні кроки щодо розвитку 
соціогуманітарної сфери, забезпечення законодавчої бази збереження і зміцнення 
здоров’я підростаючого покоління.  

Серйозні ускладнення спостерігаються у соціальному розвитку дітей; гостроти й 
актуальності набули проблеми підліткової агресивності, низької культури спілкування, 
соціального конформізму. 

Саме тому питання формування культури здоров’я, позитивної мотивації на 
здоровий спосіб життя є одними із найважливіших у психології, соціології, педагогіці. 
Сьогодні немає жодної скільки-небудь важливої виховної проблеми, яка б не була 
пов’язана зі здоров’ям. Це об’єктивно зумовило виникнення в освітньому просторі 
України соціального замовлення загальноосвітнім навчальним закладам – сформувати 
свідомого громадянина, особистість із притаманними їй якостями і рисами, 
спрямованими на саморозвиток, самовдосконалення; виховати молоду людину в дусі 
відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої 
індивідуальної і суспільної цінності. 

Результати дослідження та їх обговорення. Пріоритетом розвитку сучасної 
системи освіти є реалізація державної політики щодо зміцнення і збереження здоров’я 
підростаючого покоління. Проведене нами дослідження засвідчило, що процес 
формування культури здоров’я учнів передбачає: 

• виховання соціально-ціннісних мотивів будь-якої діяльності (навчальної, 
ігрової, суспільно корисної тощо), спрямованої на зміцнення і збереження 
здоров’я; 

• розвиток організаторських навичок (організованості, відповідальності, 
взаємодопомоги тощо); 
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• формування і розвиток навичок самовиховання (самоорганізації, самореалізації, 
корекції вчинків, визначення своєї позиції в житті); 

• вироблення позитивних моральних якостей як громадянина, працівника, 
сім’янина (прагнення до фізичного, духовного вдосконалення, здорового 
способу життя, подолання шкідливих звичок) [5]*. 

Сформованість культури здоров’я сьогодні розуміють як ступінь усвідомлення основ 
здорового способу життя та втілення його в різних оцінювально-поведінкових актах. 
Критерії сформованості культури здоров’я – це ознаки свідомої поведінки, які 
формуються в результаті засвоєння знань про здоровий спосіб життя і відображені у 
змістовій характеристиці особистості, у взаємозв’язку зі сферою діяльності. При 
визначенні критеріїв та показників культури здоров’я ми керувалися вимогами часу, які є 
першочерговими для сучасних старшокласників. Нами визначено такі критерії культури 
здоров’я: фізичний, психічний (психологічний комфорт), духовний, соціальний (соціальне 
благополуччя). 

Соціальне здоров’я (соціальне благополуччя) ми тлумачимо як доброзичливість; 
здатність до самоактуалізації; самовиховання; правову свідомість; активність та 
ініціативність у дотриманні вимог здорового способу життя, сформовану громадянську 
відповідальність. Останню П. Ігнатенко визначає як усвідомлення відповідності 
наслідків своєї діяльності громадянському обов’язку [3]. Воно найперше стосується 
таких проблем: чи може особистість виконати державні вимоги через незначний обсяг 
своїх знань і здібностей; чи правильно розуміються ці завдання; чи людина відповідає за 
наслідки своїх дій, на які впливають зовнішні обставини? 

Пошук відповідей на ці питання стосовно формування культури здоров’я 
старшокласників дає однозначно позитивну відповідь, оскільки проблема здоров’я дітей 
та учнівської молоді відображає стан національної безпеки держави [5], кожна молода 
особистість несе пряму й безпосередню відповідальність за отримання знань, 
формування вмінь і навичок, що забезпечують збереження і зміцнення її здоров’я, а 
ведення здорового способу життя є показником громадянської самосвідомості та 
громадянського обов’язку. 

В. О. Сухомлинський стверджував: «Турбота про здоров’я дитини – це не просто 
комплекс санітарно – гігієнічних норм і правил. І не список вимог до режиму дня, 
харчування, праці, відпочинку. Це, перш за все, турбота про гармонійну повноту всіх 
фізичних і духовних сил, а вінцем цієї гармонії є радість творчості» [6]. 

Здоров’язбереження не може, за визначенням, бути основною та єдиною метою 
освітнього процесу. Це умова й одне із завдань досягнення головної мети. Поняття 
«здоров’язбереження» належить або до якісної характеристики будь-якої освітньої 
технології, або фіксує відповідний пріоритет в ідеології та принципах педагогічної діяльності. 

Відомий вчений М. Смирнов дає своє визначення поняття  «здоров’язбережувальні 
освітні технології»: це комплексна, побудована на єдиній методологічній основі система 
організаційних і психолого-педагогічних прийомів, методів, технологій, спрямованих на 
охорону та зміцнення здоров’я учнів, формування в них культури здоров’я, а також на 
турботу про здоров’я педагогів.  

Є. Ільїн вважає, що здоров’язбережувальні освітні технології включають відомі 
більшості педагогів психолого-педагогічні прийоми й методи роботи, технології, підходи 
до реалізації можливих проблем, а також постійне прагнення самого вчителя до 
самовдосконалення. Навчально-освітній процес здійснюється за здоров’язбережу-
вальними освітніми технологіями, якщо при реалізації використовуваної педагогічної 
системи розв’язується завдання збереження здоров’я учнів і вчителів. 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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М. Гончаренко пропонує свою класифікацію здоров’язбережувальних технологій: 
• медико-гігієнічні (дотримання санітарно-гігієнічних норм, надання повноцінної 
медичної допомоги суб’єктам навчально-виховного процесу тощо); 

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

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

• гарантування безпеки життєдіяльності (дотримання правил пожежної безпеки, 
охорони праці, цивільної оборони тощо); 

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

• соціально-адаптуючі й особистісно розвивальні (упровадження до навчально-
виховного процесу програм соціальної та сімейної педагогіки, соціально-
психологічних тренінгів для вчителів, учнів та їх батьків); 

• здоров’язбережувальні освітні (застосування психолого-педагогічних методів і 
прийомів, спрямованих на здоров’язбереження дітей та підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу) [2]. 

Сьогодні багато педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів 
працюють у напрямі створення та впровадження здоров’язберігаючих, здоров’я-
збережувальних та здоров’язміцнюючих технологій, які сприяють значній ефективності 
навчально-виховного процесу, створюють освітній простір, у якому вчителі, лікарі, батьки, 
учні займають чітку громадянську позицію щодо виконання державних та національних 
програм, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України. 

Такий цілеспрямований, системний, комплексний, діяльнісний, синергетичний 
підхід до розв’язання проблем здоров’я підростаючого покоління, розбудови 
здоров’язбережувального середовища забезпечує можливість створювати необхідні умови 
для різнобічного й гармонійного розвитку особистості й життя в нових економічних 
умовах. Вихід із ситуації, яка склалася, ми вбачаємо у необхідності розробки і 
впровадження конкретних дій. Рекомендуємо для практичного розв’язання цих проблем 
основні аспекти здоров’язбережувальної роботи у середовищі навчального закладу.  

Так, у навчально-виховному комплексі «Гімназія № 7 – спеціалізована школа 
І ступеня» міста Одеса впроваджується авторська програма «Культура здоров’я», 
відпрацьовуються технології побудови уроків культури здоров’я, апробуються методи 
релаксації, фізкультурно-оздоровчої роботи. Створено банк даних про інноваційні 
технології формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя; впроваджується 
система семінарів-тренінгів для вчителів із різних напрямів здорового способу життя; 
розробляються науково-методичні посібники з формування культури здоров’я.  

У загальноосвітній школі № 15 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області розроблено 
програми з діагностики та корекції психічного, фізичного, емоційного та соціального 
здоров’я учнів. Проаналізовано причини погіршення здоров’я учнів в умовах шкільного 
життя. У стадії розробки перебувають методи і стратегії здоров’язбережувальної 
педагогіки, визначено шляхи співпраці вчителів з учнями завдяки переходу з 
авторитарного стилю відносин на демократичний, гуманістичний; апробовано методику 
експресивної психотехніки для корекції емоційного здоров’я дітей. Щодо фізичного 
здоров’я старшокласників, передовсім визначаються чинники появи в учнів вад зору, 
сколіозу за умов навчальної діяльності. 

Із березня 2000 року учасником Міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл 
сприяння здоров’я в Україні» (ЄМШСЗ) є гімназія № 4 м. Луцьк. Основна проблема, над 
якою працюють педагогічний, учнівський та батьківський колективи навчального 
закладу, – формування особистості громадянина на основі гармонійного розвитку 
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інтелекту, виховання почуття відповідальності та забезпечення умов для самовираження 
особистості; ліквідація втомлюваності, психічних і розумових перевантажень, факторів, 
які негативно впливають на самопочуття та рівень працездатності дитини в умовах 
навчання у гімназії. 

Зміни, що передбачаються внаслідок реалізації основних аспектів здоров’язбе-
режувальної роботи у середовищі навчального закладу, сприятимуть особистісному розвитку 
дітей їх позитивному свідомому вибору засад здоров’я та здорового способу життя.  

Із 2004 року колектив ліцею № 293 м. Київ досліджує проблему «Створення та 
ефективне функціонування системи охорони здоров’я ліцеїстів». В основу моделі цієї 
системи  покладено принцип взаємозв’язку розвивального навчання із системою роботи 
щодо охорони здоров’я. Для реалізації поставленої мети створено кафедру здоров’я, яка 
цілеспрямовано здійснює медико-педагогічну діяльність і передбачає системне 
співробітництво педагогів, психологів, лікарів, батьків. 

Кафедра здоров’я ліцею розв’язує такі завдання: 
• утвердити педагогів, лікарів, психологів, інших працівників ліцею, в тому що 
людина – унікальне Боже створіння. Тому у практичній діяльності необхідно 
створювати такі умови життєдіяльності ліцеїстів, які б забезпечували охорону 
їхнього здоров’я;  

• виховати у ліцеїстів любов до життя в усіх її проявах і формувати усвідомлення 
цінності життя і здоров’я; 

• забезпечити профілактичний та реабілітаційний захист учнів, охороняти їхнє 
життя, здоров’я, настрій, гідність і честь; пропагувати взаєморозуміння та 
взаємодопомогу, співчуття і безкорисливу підтримку ліцеїстів та педагогів; 

• здійснювати статеве виховання ліцеїстів, готувати їх до сімейного життя. 
Розбудова здоров’язбережувального середовища в ліцеї сприяє переходу на більш 

високий рівень культури життєдіяльності навчального закладу та освітніх процесів, 
підвищує якість навчання, рівень вихованості, гуманності, демократичності, культури 
здоров’я, створює сприятливі умови для різнобічного розвитку здорової особистості. 

Система охорони здоров’я в ліцеї охоплює три підсистеми, котрі умовно можна 
визначити як: 

• охорону здоров’я ліцеїстів у навчальному процесі; 
• охорону здоров’я ліцеїстів у позакласній діяльності; 
• валеологічний моніторинг. 

Перша підсистема включає чотири компоненти, а саме уроки: 1) навчального 
інтегративного курсу «Культура здоров’я»; 2) фізичної культури та здоров’я; 3) хореографії; 
4) плавання. Програма «Культура здоров’я» спрямована на виховання людини як мешканця 
Всесвіту, Землі, Батьківщини; особистості, яка володіє глибокими знаннями про навколишній 
світ, розуміється на понятті «здоров’я», що усвідомлює свій взаємозв’язок із навколишнім 
середовищем. Педагоги ліцею сповідують «філософію Серця» Г. С. Сковороди, що полягає в 
«активному здійсненні волі Божої, закладеної в серце людини». 

Другою підсистемою в ліцеї є позакласна діяльність, охоплює проведення 
спортивних змагань, свят, спартакіад, роботу клубів «Талант і здоров’я»,«Мій рідний 
край», валеологічний лекторій тощо. Важливими заходами в цій підсистемі є туристичні 
подорожі й екскурсії за участю батьків, професійних спортсменів, громадськості. 

Третя підсистема – валеологічний моніторинг. До нього увійшли систематичні 
діагностичні огляди учнів, профілактичний та реабілітаційний моніторинг ліцеїстів. 
Результати діагностичного огляду і визначення індивідуального рівня здоров’я кожного 
ліцеїста є основою розробки індивідуальних програм оздоровлення та фізичного 
розвитку, створення єдиного комп’ютерного банку даних. Програма оздоровлення надає 
рекомендації з проведення рухового режиму учнів, режиму харчування, відпочинку, а в 
разі необхідності – амбулаторного лікування. 
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Зазвичай така складова освітнього процесу призначена передовсім для учнів ліцею. 
Найважливішим у ній є те, що й вчителі, і батьки, допомагаючи дітям, фактично навчаються  
разом з ними ставитися до свого здоров’я відповідально, набувають знань щодо сутності 
шляхів і методів збереження здоров’я, практичних навичок його  зміцнення. 

Висновки. Сучасні проблеми збереження здоров’я людини активно розглядаються 
світовою спільнотою як загроза планетарного масштабу (плюс загроза світової війни, 
екологічні катаклізми, контрасти в економічних рівнях розвитку країн світу, демографічна 
загроза людству, недостатність природних ресурсів, наслідки НТР). Саме тому одним із 
найважливіших завдань будь-якої держави є сприяння народженню здорових поколінь, 
збереженню і зміцненню здоров’я громадян. Тільки конкретні дії всієї громади заради 
здоров’я дітей і підлітків, збереження й зміцнення їх здоров’я, формування в них основ 
здорового способу життя забезпечать виховання здорового підростаючого покоління.  

Ефективне оздоровлення підростаючого покоління можливе за умови створення 
цілісної системи, що інтегрує оздоровчі освітні технології, досягнення сучасної 
медицини, залучення громадських організацій до формування здорового способу життя.  
Але особлива відповідальність в оздоровчому процесі відводиться освітній системі, яка 
має зробити навчально-виховний процес здоров’язбережувальним. Таке навчання і 
виховання дітей та молоді, розбудова здоров’язбережувального, здоров’я-розвивального 
середовища їх життя, упровадження цілісної системи соціальної підтримки здорового та 
безпечного способу життя забезпечать краще цивілізаційне майбутнє.  
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Вступ. Йододефіцитні захворювання (ЙДЗ) – одна з найпоширеніших неінфекційних 
патологій людини. У світі йодну недостатність відчувають 1 988,7 млн осіб (близько 
35,2 % населення). У близько 700 млн людей виявлено збільшення щитоподібної залози 
(ендемічний зоб), а в 45 млн – виражену розумову відсталість внаслідок йодної 
недостатності (ВООЗ). У той же час в Україні дефіцит йоду відчуває близько 70 % 
населення, а це понад 38 млн наших громадян. За даними науковців, із понад 400 тисяч 
українських новонароджених 340 тисяч уже мають вроджений йодний дефіцит. 

До географiчних районiв зi збiдненою йодом мicцевicтю належать гipськi пасма, 
передгір’я, заплави великих рiчок, лiсистi регіони з пiдзолистим грунтом. В Укpaїнi 
ендемiчними за зобом мicцевостями традицiйно є Прикарпаття, Карпати, Закарпаття [4]*. 

Сьогоднi проблема йододефiцитних захворювань загострюється не лише через 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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нестачу йоду, а й через забруднення довкiлля хiмiчними речовинами, що перешкоджають 
його засвоєнню. До таких належать галогеновмicнi пестициди та гербiциди, реагенти, що 
використовуються при виготовленнi пластмас, палива і мастил для двигунiв 
внутрiшнього згоряння. Уci цi сполуки викидаються у довкiлля, потрапляють у воду, а 
звiдти – в органiзм людини. Вагомим забруднювачем людського органiзму є 
тютюнопалiння. Із цигарковим димом у кров потрапляють тioцiанати, якi 
перешкоджають засвоєнню йоду щитоподiбною залозою. 

Після Чорнобильської катастрофи в Укpaїнi збiльшилася кiлькicть хворих iз 
ушкодженнями щитоподiбної залози, в тому числi із зобом [9]. Аналiз стану 
щитоподiбної залози, проведений фахiвцями-ендокринологами, засвiдчив значне 
збiльшення її об’єму та велику частоту зобу у населення мicцевостей, забруднених 
радiонуклiдами. Подiбна ситуацiя спостерiгалась i у прилеглих до пiвнiчних територiй 
України мicцевостях Бiлорусi [14].  

Йододефіцит – це медико-соціальна проблема, оскільки для профілактики ЙДЗ 
необхідно проводити як загальні (покращення санітарно-гігієнічних умов життя 
населення, підвищення повноцінності харчування, використання продуктів харчування з 
достатньою кількістю йоду, створення оптимальних побутових умов та ін.), так і 
спеціальні заходи (йодування солі, вживання йодованої води, олії, інших продуктів, 
ферментативних препаратів тощо) [1, 2, 8, 9]. Із метою подолання ЙДЗ рекомендують 
використовувати методи індивідуальної, групової та масової профілактики [3, 11]. 

Індивідуальна йодна профілактика полягає у споживанні продуктів із підвищеним 
умістом йоду (морська риба, морські водорості, ін.), а також у використанні лікарських 
препаратів та харчових добавок, що забезпечують надходження до організму 
фізіологічної кількості йоду (полівітаміни з мінеральними добавками, препарати з калій 
йодидом). Індивідуальна профілактика передбачає  добру поінформованість та високу 
мотивацію людини [1]. 

Групова йодна профілактика включає призначення препаратів йоду під контролем 
спеціалістів у групах найбільшого ризику розвитку ЙДЗ (діти, підлітки, вагітні і 
годувальниці; жінки дітородного віку; особи, які тимчасово проживають в ендемічному 
зобному регіоні; при позитивному родинному анамнезі; пацієнти, які завершили курс 
лікування ендемічного зоба), особливо в організованих колективах (дитячі садки, школи, 
інтернати). Вона здійснюється шляхом регулярного тривалого вживання 
медикаментозних препаратів, що містять фізіологічну дозу йоду: для дітей віком до 12 
років – від 50 до 150 мкг на день; для підлітків i дорослих – 150 – 200 мкг на день; при 
вагітності та під час годування груддю – 200 мкг на день [9, 11].  

Загальновідомо, що в процесі еволюції йод до організму людини надходив із 
продуктами харчування, де він містився не в мінеральній, а в органічній формі у вигляді 
білкових сполук йоду. Тому передозування органічними сполуками йоду, що міститься в 
натуральних харчових продуктах та деяких БАДах, виключене, оскільки їх надлишкова 
кількість просто виводиться з організму [15]. Установлено, що БАДи з морських 
водоростей нормалізують обмін йоду, селену, феруму та інших мікроелементів, 
забезпечують нормальне функціонування щитоподібної залози і сприяють зменшенню 
дози внутрішнього опромінення населення радіонуклідами цезію та стронцію. Тому їх 
доцільно використовувати для оздоровлення жителів радіоактивно забруднених та 
ендемічних територій. Слід зазначити, що харчові продукти та БАДи з морськими 
водоростями не втрачають своїх властивостей при технологічній переробці. Категорично 
забороняється використання для профілактики зобу спиртового розчину йоду або 
розчину Люголя, оскільки надлишкове вживання йоду може призвести до небажаних 
наслідків [6].  

З економічної точки зору індивідуальна й групова йодна профілактика є достатньо 
дорогим методом подолання йододефіциту. 
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Масова йодна профілактика вважається найефективнішим та найекономічнішим 
методом і досягається шляхом додавання солей йоду (калій йодиду або йодату) до 
найпоширеніших продуктів харчування (кухонної солі, хліба, води, плавленого сиру, 
кондвиробів). Вона розрахована на всіх жителів певного ендемічного району [1, 2, 9].  

Найпростішим, найдоступнішим i універсальним методом профілактики ЙДЗ є 
тотальне йодування солі, адже сіль вживає усе населення, незалежно від соціального й 
економічного статусу, а її вартість практично не відрізняється від нейодованої. Та при 
цьому необхідно враховувати концентрацію йоду в солі, вид йодної сполуки, спосіб 
обробки солі, індивідуальні, сімейні і національні традиції в харчуванні населення [15]. 

Історично склалося так, що вітчизняна система охорони здоров’я спрямована не на 
профілактику захворювань дорослих і дітей, а на їх лікування. Обмеженість лікарняно- та 
санітарно-профілактичних закладів не дає змоги охопити населення України 
профілактичними заходами, зокрема пов’язаними з йододефіцитом [13]. До розв’язання 
цієї проблеми могли б долучитися освітні заклади, які мають усі можливості для 
системної і масової роботи з ознайомлення школярів і студентів із причинами, 
наслідками та профілактикою йододефіцитних захворювань. 

Освіта, на думку фахівців, більше, ніж інші соціальні сфери спроможна впливати на 
позитивні зміни у способі мислення молоді, формувати здоровий спосіб життя, адже 
освітній процес пов’язаний із розвитком та зумовлює накопичення знань та зміни у 
поведінці [16].  

Мета нашого дослідження полягала у виявленні осіб з ознаками йододефіциту серед 
студентів Самбірського педагогічного коледжу та вивченні ефективності використання 
методів просвітницької роботи з питань профілактики йододефіцитних захворювань. 

Організація та методика дослідження. У дослідженнях брали участь 124 
студенти Самбірського педагогічного коледжу спеціальностей «Початкова освіта»: 
групи ПО-12, ПО-13, ПО-33, ПО-34 (94 студенти) і «Фізична культура»: групи ФВ-11, 
ФВ-41 (30 студентів). 

Попередньо з метою виявлення йодної недостатності у студентів педагогічного 
коледжу нами був проведений тест самодіагностики йододефіциту [5]. Наводимо 
його запитання: 

1. Чи були у когось із ваших рідних (батьків, братів, сестер) захворювання 
щитоподібної залози чи йододефіцитні захворювання? 

2. Чи помічали ви останнім часом, що: 
2.1. У вас ніби застрягла грудка у горлі. 
2.2. Ваша вага помітно збільшилась. 
2.3. Ваша вага помітно зменшилась. 
2.4. Ваш апетит підвищився. 
2.5. Ваш апетит зменшився. 
2.6. Ви частіше упріваєте. 
2.7. Мерзнете навіть тоді, коли тепло. 
2.8. У вас гарячі руки. 
2.9. Ваші руки та ноги холодні. 
2.10. У вас виникає тривожне передчуття. 
2.11. Чи часто вас  охоплює незрозуміле тремтіння? 
2.12. У вас з’явилися: сонливість, утомлюваність, уповільненість дій чи слабкість. 
2.13. У вас частішає пульс, навіть у стані покою. 
2.14. Ваша шкіра стала більш сухою. 
2.15. Об’ємнішою стала дефекація (каловиведення). 
2.16. У вас з’явилися закрепи. 
2.17. У вас з’явилася припухлість (зоб) у ділянці передньої поверхні шиї. 
На кожне запитання потрiбно було вiдповiсти «так» чи «нi».  
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Шiсть або бiльше ствердних відповідей на запитання свідчать про дефiцит йоду в 
організмі. 

 
Для перевірки ефективності використання різних методів просвітницької діяльності з 

питань профілактики йододефіциту серед студентської молоді нами була обрана 
константна методика експерименту, яка не потребувала створення контрольної групи. 
Експериментальне навчання здійснювалося в реальних умовах без порушення усталеного 
у педагогічному коледжі навчання за чинними на час його проведення навчальними 
програмою і планом. Для цього у процес вивчення таких дисциплін, як «Загальна 
біологія», «Анатомія, вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Основи валеології», що 
викладаються для студентів  спеціальностей «Початкова освіта» та «Фізична культура», 
були включені матеріали з питань йододефіцитних захворювань та їх профілактики. 
Окрім цього, впродовж семестру проводилася масова позааудиторна робота із цієї 
тематики. Під час лекційних, практичних та семінарських занять, а також виховних 
заходів для ознайомлення студентів з проблемами йододефіциту, їх наслідками та 
профілактикою ми застосовували сучасні педагогічні технології, а саме інтерактивне 
навчання: роботу в малих навчальних групах, «акваріум», «карусель», «ажурну пилку», 
рольові та імітаційні ігри, «мозковий штурм», «мікрофон», дискусії; а також проективні 
технології, тренінги тощо [10, 12]. Як відомо, ці технології базуються на активній участі 
самих студентів у процесі набуття знань, а тому не лише дають суму знань з окресленого 
питання, а й сприяють їх свідомому ставленню до власного здоров’я, формують 
готовність використовувати одержані знання, уміння і способи діяльності в реальному 
житті для запобігання йододефіцитним захворюванням. 

До і після проведеного формувального експерименту нами проводилося анкетування 
студентів щодо їх обізнаності з питань профілактики йододефіцитних захворювань.  

 
Питання анкети 

1. Який iз вказаних галогенiв забезпечує життєдiяльнicть щитоподiбної залози? 
а) бром;      б) хлор; 
в) флуор;    г) йод. 
2. Якi з peгioнiв України збiдненi за вмicтом йоду у довкiллi? 
а) Карпатськi гори;   б) Кримськi гори; 
в) Волино–Подiльська височина;   г) Приазов’я. 
3. Який iз перерахованих факторiв сприяє збiльшенню щитоподiбної залози? 
а) малорухомий спосiб життя; б) палiння; 
в) звичка дивитися велику кiлькicть телепередач; г) зловживання солодощами. 
4. Яка капуста, на вашу думку, найбiльш багата на йод? 
а) червонокочанна;      б) бiлокочанна; 
в) морська;                    г) брюссельська. 
5. М'ясо якої риби найбiльш насичене йодом? 
а) ставриди;       б) карася; 
в) щуки;               г) сома. 
6. Коли краще додавати йодовану сiль для бiльшого насичення страви йодом? 
а) наприкiнцi варiння; б) на початку варiння; 
в) із моменту закипання страви; г) перед тим, як ставити посуд зi стравою на вогонь. 
7. Чи можна використовувати йодовану сiль для солiння oгipкiв i капусти на зиму? 
а) можна; б) капуста може пожовкнути; 
в) категорично заборонено; г) з’явиться присмак йоду у продукті. 
8. Скільки часу йодована сіль при правильному зберіганні не втрачає своїх 

властивостей? 
а) до трьох місяців; б) до півроку; 
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в) до року; г) до двох років. 
9. Якою є добова доза йоду для організму людини? 
а) 10 – 20 мг; б) 100 – 150 мкг; 
в) 10 – 20 г; г)  20 – 150 мг. 
10. У яких умовах потрібно зберігати йодовану сіль? 
11. Що таке кретинізм? 
12. Як  часто ви вживаєте йодовану сіль? 
а) ніколи не вживаю; б) вживаю дуже рідко; 
в) вживаю досить часто; г)  постійно. 
13. Як часто залучаєте до свого раціону морепродукти?  
а) ніколи не вживаю; б) вживаю дуже рідко; 
в) вживаю досить часто; г)  постійно. 
14.Чи можна для профілактики йодного дефіциту використовувати спиртовий розчин 

йоду або розчин Люголя? 
а) так;  б) ні;  в) не знаю.  
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз відповідей студентів 

педагогічного коледжу на питання тесту самодіагностики засвідчив ознаки йододефіциту 
у 5 % студентів першого курсу та 9 % студентів четвертого курсу спеціальності «Фізична 
культура». Ці результати виявилися значно кращими, ніж у студентів – майбутніх 
фахівців початкової освіти, серед яких дефіцит йоду зафіксований у 14,6 % 
першокурсників та у 31 % третьокурсників.  

Загалом, йододефіцитні стани було виявлено у 23 осіб зі 124 респондентів, що 
становить 18,5 %. Ці цифри ще раз підтверджують актуальність проблеми йодо-
дефіцитних захворювань серед населення нашого регіону і зокрема серед студентської 
молоді педагогічного коледжу. 

За результатами початкового констатувального експерименту, найбільшу 
поінформованість студенти виявили з двох питань: «Який елемент забезпечує 
життєдіяльність щитоподібної залози?» та «Яка капуста містить найбільше йоду?». За 
винятком двох студентів (1,6 %) всі решта знають, що саме йод забезпечує 
життєдіяльність щитоподібної залози. Переважна більшість респондентів (90,3 %) 
правильно зазначають, що морська капуста містить багато йоду, однак, на думку 12 
студентів, що складає 9,7 % усіх опитаних, найбільше йоду міститься у брюссельській чи 
білокачанній капусті. 

На запитання «Який із регіонів України збіднений за вмістом йоду у довкіллі?» 
загалом дали правильну відповідь лише 14,5 % студентів. Трохи менше половини 
опитаних студентів (45,2 %) поінформовані про те, що тютюнопаління сприяє 
збільшенню щитоподібної залози, хоча решта називають інші фактори: малорухомий 
спосіб життя, зловживання солодощами, перегляд великої кількості телепередач.  

Значні труднощі викликало запитання «М’ясо якої риби найбільш насичене йодом?». 
На ставриду вказало лише 26,6 % студентів, тоді як інші назвали щуку, сома чи карася. 

37,1 % студентів знають, що для більшого насичення страви йодом йодовану сіль 
слід додавати наприкінці варіння, а майже половина (47,6 %) переконані, що йодовану 
сіль можна використовувати для соління огірків та капусти на зиму. 

Лише 25 % опитаних студентів обізнані, скільки часу йодована сіль при правильному 
зберіганні не втрачає своїх властивостей, ще менше студентів (12,1 %) поінформовані 
про добову дозу йоду для організму людини. Про умови зберігання йодованої солі 
частково знають 53,2 % студентів, а відповісти на запитання «Що таке кретинізм?» 
змогли лише 21 % з них (табл.) 

19 % студентів зовсім не вживають йодованої солі, 52 % вживають її дуже рідко, така 
ж кількість (19 %) уживає йодовану сіль часто і лише 10 % – постійно (діаграма 1). Дуже 
рідко вживають морепродукти більшість респондентів – 61 %, досить часто – 24 %, 
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постійно – 6 % і ніколи не вживають – 9 % (діаграма 2). 32 % опитаних студентів 
вважають, що спиртовий розчин йоду чи розчин Люголя можна вживати з метою 
профілактики йододефіциту, 27 % переконані, що цього робити не можна, решта – або не 
знають, або відповідь відсутня (діаграма 3). 

 

Таблиця 
Результати початкового і кінцевого констатувального експерименту  

щодо обізнаності студентів з питань профілактики йододефіциту  
 

Рівень поінформованості 
студентів до початку 
експерименту(%) 

Рівень поінформованості 
студентів після 
експерименту(%) 
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Σ
 

Δ 

1 
Який елемент забез-
печує життєдіяльність 
щитоподібної залози? 

100 100 98,0 97,8 98,4 100 100 100 100 100 +2 

2 
Який із регіонів України 
збіднений за вмістом 
йоду у довкіллі? 

15,8 18,2 12,2 15,5 14,5 73,7 81,8 75,5 84,4 79 +64,5 

3 
Який із  факторів сприяє 

збільшенню 
щитоподібної залози? 

68,4 45,4 24,5 57,8 45,2 89,5 81,8 73,5 80 79 +34 

4 
Яка капуста містить 
найбільше йоду? 

78,9 91 94,0 91,1 90,3 94,7 100 100 100 99,2 +9 

5 
М’ясо якої риби 
найбільш насичене 

йодом? 
42,1 45,4 18,4 24,4 26,6 84,2 90,9 79,6 82,2 82,3 +56 

6 
Коли краще додавати 
йодовану сіль до 

страви? 
31,6 45,4 44,9 10,5 37,1 89,5 100 89,8 88,9 90,3 +53 

7 

Чи можна викори-
стовувати йодовану сіль 
для соління овочів на 

зиму? 

47,4 54,5 57,1 48,8 47,6 94,7 90,9 85,7 95,6 91,1 +44 

8 
Скільки часу йодована 
сіль не втрачає своїх 
властивостей? 

21 9 18,4 37,8 25 78,9 63,6 65,3 64,4 66,9 +42 

9 
Якою є добова доза 
йоду для організму 

людини? 
21 9 8,2 13,3 12,1 52,6 54,5 53,1 51,1 52,4 +40 

10 
У яких умовах потрібно 
зберігати йодовану 

сіль? 
42,1 72,7 55,1 51,1 53,2 73,7 90,9 79,6 75,6 78,2 +25 

11 Що таке  кретинізм? 10,5 9,1 16,3 33,3 21,0 63,2 54,5 55,1 77,8 64,5 +44 

Δ – різниця між даними початкового і кінцевого констатувального експерименту; 
Σ – відсоток правильних відповідей усіх опитаних студентів. 
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Ніколи не вживаю

Вживаю дуже рідко

Вживаю досить часто

Вживаю постійно

19

52

19

10 4
17

57

22

У відповідях студентів-фізкультурників першого курсу та старших курсів немає 
суттєвої різниці, за винятком питання про умови зберігання йодованої солі: на 30 % 
більш обізнаними виявилися студенти групи ФВ – 41 порівняно з ФВ – 11.  

У студентів спеціальності «Початкова освіта» третього курсу порівняно з першим 
кращими були знання факторів, що сприяють збільшенню щитоподібної залози (на 
33 %); термінів зберігання йодованої солі (на 20 %) та хвороби кретинізм (на 17 %), зате 
на 34 % менше ними було дано правильних відповідей на запитання «Коли краще 
додавати йодовану сiль для бiльшого насичення страви йодом?».  

Отже, початковий констатувальний експеримент засвідчив недостатню 
поінформованість студентів Самбірського педагогічного коледжу як першого, так і 
старших курсів з питань йододефіциту та його профілактики. Очевидно, що під час 
навчання в коледжі студенти не мали змоги в повній мірі поповнювати свої знання з 
окресленої проблеми. 

Як видно з таблиці, після проведення формувального експерименту, відсоток 
студентів, які дали правильні відповіді на запитання значно виріс у всіх академічних 
групах, а, отже, проведення просвітницьких заходів сприяло обізнаності студентів щодо 
проблеми йододефіцитних захворювань. 

Результатом формувального експерименту став не лише приріст знань з окресленої 
проблеми, а й спонукання до зміни дій студентів.  

Як бачимо на діаграмі 1 на 12 % зросла кількість респондентів, які постійно 
вживають йодовану сіль, а на 38 % – ті, що вживають її досить часто.  

 
Результати констатувального експерименту 

 
Початкові результати Кінцеві результати 

  

 

 

 

 

 

 

Діаграма 1. Розподіл відповідей на запитання: 
«Як часто ви вживаєте йодовану сіль?» 
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Морепродукти до свого раціону стали залучати постійно на 9 % більше опитаних 
студентів, а досить часто – на 28 % (діаграма 2).  

 
Початкові результати 

 

 
Кінцеві результати 

  

 
 
 
 
 
 
 

Діаграма 2. Розподіл відповідей на запитання: 
«Як часто ви залучаєте до свого раціону морепродукти?» 

 
На 63 % збільшилося число тих студентів, які не будуть використовувати для 

профілактики йододефіциту спиртовий розчин йоду чи розчин Люголя (діаграма 3). 
           

Початкові результати                                         Кінцеві результати 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 3. Розподіл відповідей на запитання:  

«Чи можна для профілактики йододефіциту вживати спиртовий розчин йоду  
або розчин Люголя?» 
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Висновки. Отже, виявлення за допомогою тесту самодіагностики у 18,5 % опитаних 
студентів Самбірського педагогічного коледжу ознак йодного дефіциту ще раз 
підтверджує актуальність цієї проблеми для даного регіону.  

Попереднє анкетування студентів педагогічного коледжу показало недостатню їх 
поінформованість із питань йододефіциту та його профілактики. Порівняльний аналіз 
результатів початкового та кінцевого констатувального експериментів свідчить про 
позитивний вплив проведеної у педагогічному коледжі просвітницької роботи у вигляді 
інтерактивного навчання, тренінгів, проектів на обізнаність студентів з питань 
профілактики йододефіцитних захворювань та мотивацію до ведення здорового способу 
життя в умовах ендемічної йододефіцитної зони.  

Таким чином, з метою підвищення рівня поінформованості молоді з питань 
йододефіциту необхідно налагоджувати щорічну систематичну співпрацю навчальних та 
медичних закладів. Періодичне проведення масових опитувань студентської молоді 
забезпечило б інформацією про результати профілактики йододефіцитних захворювань і, 
відповідно, допомогло б коригувати цю роботу.  

 
 
 
 

 
Chapter 16. HEALTH-PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF MODERN 

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION UKRAIN E 
 

N. KOLYADA 
Additional information is available at the end of the monograph  

 
Розділ 16. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ  

 
Н. В. КОЛЯДА 

Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 
  

Сьогодні в центрі уваги українського суспільства і держави загалом перебуває 
забезпечення якості вищої освіти, яка визначає конкурентоспроможність майбутніх 
спеціалістів на сучасному ринку праці.  

Характер освіти детермінується успішністю здійснення процесу реформування, 
загальним рівнем матеріально-технічного забезпечення вищих навчальних закладів 
(ВНЗ), розробкою і впровадженням здоров’язберігаючих технологій. У той же час 
система вищої освіти має певні труднощі, які пов’язані із суперечностями між запитом і 
потребами суспільства в науковій, культурній та економічній сферах життя: зазвичай 
використовуються застарілі підходи до навчання студентів; науково-методична і 
матеріально-технічна бази більшості ВНЗ мають низький рівень; підготовка спеціалістів 
інколи відбувається на незадовільному рівні; державне фінансування недостатнє; 
інтеграція закладів освіти у світове наукове співтовариство незначна; спостерігається 
відсутність економічної й освітньої автономій тощо. 

Деяка частина зазначених та інших проблем національної системи вищої освіти на 
шляху модернізації навчально-виховного процесу може бути розв’язана завдяки 
залученню наукового потенціалу сучасної психології і психофізіології зокрема. 

Мета нашої статті – окреслити актуальні напрями розробки і впровадження 
здоров’язберігаючих психофізіологічних інновацій в умовах модернізації вищої освіти. 
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Виклад основного матеріалу. Головним завданням і метою функціонування 
системи вищої освіти є формування кадрового інтелектуального потенціалу, який 
відповідав би сучасному соціально-економічному розвитку країни. Процес навчання має 
забезпечити можливість отримання високопрофесійної освіти для того, щоб майбутні 
спеціалісти на модернізованому ринку праці були конкурентоздатними.  

Як наслідок, незалежно від специфіки методики навчання і матеріально-технічного 
забезпечення ВНЗ, завжди актуальним буде питання використання освітніх технологій 
для забезпечення успішності навчального процесу, ефективності сприйняття, розуміння і 
засвоєння матеріалу з урахуванням вихідного рівня індивідуальних психологічних та 
психофізіологічних особливостей кожного студента.  

Саме тому структура нашого дослідження будується на гіпотезі, що всі студенти 
мають різні індивідуальні психофізіологічні властивості, а тому по-різному адаптуються 
до навчання і мають різну успішність цього процесу, що може визначати їх кваліфікацію 
і спроможність як спеціалістів у певній галузі діяльності. 

Ми вважаємо, що інноваційні інформаційно-методичні технології не можуть бути 
ефективними без розуміння особливостей переробки інформації студентами. Відомо, що 
процес навчання здійснюється при взаємодії різноманітних за своєю модальністю та 
структурою психофізіологічних властивостей. Виходячи з цього, нами були визначені 
особливості їх прояву у взаємозв’язку і взаємозалежності. 

Останніми роками поширюється застосування електрофізіологічних методів 
дослідження для вивчення й об’єктивної оцінки психофізіологічних властивостей 
особистості. Це пояснюється тим, що в показниках електроенцефалограми (ЕЕГ) 
виявляється підвищення або зниження загального рівня активності головного мозку, 
складна взаємодія внутрішньо- і міжпівкулевих кірково-підкіркових зв’язків, які 
визначають функціонування мозку [1, 2, 5, 11]*.  

Саме тому у контексті нашого дослідження вивчалися біоелектричні показники 
діяльності головного мозку.  

Припускалося, що успішність навчання можлива лише при взаємодоповнюючій 
активності півкуль головного мозку при високому просторовому розподілі внутрішньо- і 
міжпівкулевих зв’язків у всіх відведеннях у результаті міжпівкулевої взаємодії правої та лівої 
півкуль, а також завдяки дисперсії біоелектричних характеристик діяльності головного 
мозку, оскільки саме дисперсія визначає залежність фазової швидкості гармонійних хвиль 
ЕЕГ від частоти їх коливань та зміну форми сигналу при її (дисперсії) збільшенні. 

Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 33 студенти І курсу денної форми 
навчання Сумського державного педагогічного університету ім. А. С Макаренка. Для 
оцінки електричної активності головного мозку була використана система комп’ютерної 
електроенцефалографії «DX-NТ-32» (DX-комплекс, Харків).  

Відведення здійснювалося за загальноприйнятною методикою автоматизованого DX-
комплексу лабораторного інтерфейсу, що складається з телеметричного електро-
енцефалографа і комп’ютера. Учасники дослідження розташовувалися у зручному кріслі; 
електроенцефалограф прилаштовувався до стола, поруч з кріслом, і направлявся на 
голову досліджуваного. При записі ЕЕГ активні електроди розміщувалися за 
міжнародною системою 10/20 у дев’ятнадцяти точках голови (рис.).  

Параметри фільтра високих частот і фільтра низьких частот складали відповідно 0,1 і 
30 Гц. Дослідження включало реєстрацію (із закритими очима) фонової ЕЕГ. Шляхом 
математичних перетворень спектральний аналіз ЕЕГ проводився за допомогою швидких 
перетворень Фур’є.  

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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Розраховувалися величини крос-кореляційної функції попарно взятих відведень, які 
відображають рівень просторової синхронізації. Розраховували відносну потужність ЕЕГ 
у діапазонах альфа-, тета-, дельта- і бета-ритмів. При фільтрації артефактів видалялося не 
більше п’яти артефактних компонент, які вирізали в ручному режимі. 

 
Рис.1. Схема розміщення електродів при електроенцефалографії у 19 відведеннях: 

непарні числа – ліва півкуля, парні – права півкуля.  
Fp1, Fp2 – передньолобні; F3, F4 – задньолобні; F7, F8 – бічні лобні; Т3, Т4 – 

передньоскроневі; С3, С4 – центральні; Т5, Т6 – задньоскроневі;  
Р3, Р4 – тім’яні; О1, О2 – потиличні відведення 

 
За отриманими даними електричної активності головного мозку студентів визначено, 

що тривалість виконання простих за своє складністю завдань зумовлюється підвищенням 
активності тета-ритму, який, згідно з деякими літературними джерелами [6, 10, 12, 13], 
відображає кірково-підкіркові (кірково-лімбічні) взаємодії, мотиваційне, енергетичне й 
емоційне забезпечення психофізіологічної діяльності в задньолобних (F3, F4), бічному 
лобному (F8) та центральному (С4) відведеннях головного мозку; дельта-ритму в 
бічному лобному (F8) та задньоскроневому (Т6) відведеннях правої півкулі; бета-2-ритму 
в бічному лобному (F8), тім’яному (Р4) та центральному (С4) відведеннях правої півкулі 
на електроенцефалограмі головного мозку (табл. 1).  

Аналіз результатів отриманих кореляційних зв’язків свідчить про те, що 
психофізіологічні властивості НС студентів під час навчання неоднаково пов’язані з 
електроенцефалографічними характеристиками. Фактично це означає, що активація бета-, 
дельта- й тета-ритмів зумовлює формування певного функціонального стану під час 
виконання розумових завдань різної складності.  

Таким чином з’ясовано, що спряженість зміни біоелектричних характеристик діяльності 
головного мозку в межах півкуль і між ними відрізняється великою лабільністю завдяки 
психофізіологічним властивостям нервової системи студентів під час їх навчання у ВНЗ. 
Визначено, що латентний період виконання завдань на диференціювання подразників (ЛП 
РВ1-3 та ЛП РВ2-3) приводить до чіткого збільшення потужності альфа-ритму як корелята 
внутрішньокіркових процесів, пов’язаних з опрацюванням інформації, механізмами пам’яті, 
функціональної взаємодії структур великих півкуль головного мозку [4, 7, 8, 9, 11], у задньо-

             Fp1    Fp2 
F7                                F8 

              F3     F4 
                   Fz 
T3                                T4 
              C3     C4 
                   Cz 
T5                                T6 
               P3     P4 
                   Pz 
              O1      O2 
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лобних (F3, F4) та центральних (С3, С4) відведеннях обох півкуль мозку, що є не зовсім 
закономірним, оскільки збільшення альфа-ритмів значною мірою характеризує спокійний і 
врівноважений стан, а не розв’язання будь-якого простого чи складного завдання. При цьому 
бета-ритм, що зазвичай більше виражений у лобно-центральних ділянках мозку і збіль-
шується в цих ділянках за амплітудою і частотою при розумовій роботі, емоційному наванта-
женні [5, 9, 10], також відіграє надзвичайно велику роль у забезпеченні аналітико-синтетич-
ної діяльності мозку, особливо в задньолобному (F3), бічних лобних (F7, F8), центральних 
(С3, С4), передньоскроневому (Т3), тім’яних (Р3, P4) і задньоскроневому (Т6) відведеннях 
півкуль головного мозку. 

 

Таблиця 1 
Достовірні кореляційні зв’язки психофізіологічних властивостей із 
біоелектричними характеристиками головного мозку студентів 

 

 
ЛП 

ПЗМР 
ЛП 

РВ1-3 
ЛП 

РВ2-3пр. руки 
Час вик-ня 

ФРНП 
Час мін. 

експ. ФРНП 
Час вих. на 
мін. експ. 
ФРНП 

Тета-ритм F3 0,334  0,379    
Тета-ритм F4 0,341      
Альфа-ритм F3  0,345 0,367  0,359  
Альфа-ритм F4   0,343  0,347  
Бета-2-ритм F3  0,359 0,359  0,337  
Дельта-ритм F8 0,375      
Тета-ритм F8 0,401      
Бета-2-ритм F8 0,369 0,395     
Бета-2-ритм F7  0,319     
Бета-1-ритм F7      0,357 
Бета-2-ритм Т3 0,337 0,343     
Бета-1-ритм Т4      0,378 
Бета-2-ритм Т4      0,340 
Бета-2-ритм С3 0,366 0,438 0,355    
Тета-ритм С4 0,330      
Альфа-ритм С3  0,355 0,373    
Альфа-ритм С4  0,397 0,387    
Бета-2-ритм С4  0,331 0,353    
Бета-1-ритм С3      0,339 
Дельта-ритм Т6 0,386      
Бета-2-ритм Р4 0,397 0,411 0,443  0,351  
Альфа-ритм Р3   0,296  0,348  
Бета-2-ритм Р3   0,365    
Альфа-ритм Р4   0,34  0,327  
Бета-2-ритм Т6   0,396    
Бета-1-ритм Fр1      0,359 
Бета-1-ритм Fр2      0,341 
Бета-2-ритм Fр2      0,296 
Бета-1-ритм Т5      0,347 
Бета-1-ритм О2      0,367 
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Функціональна рухливість нервових процесів, тобто безпосередній час мінімальної 
експозиції та час виходу на її мінімальну тривалість, також підпорядковуються альфа-
ритму і бета-ритму у задньолобних (F3, F4), лівому бічному лобному (F7), правому 
передньоскроневому (Т4), лівому центральному (С3), у лівому/правому тім’яному (Р3, 
Р4), передньолобному (Fр1, Fр2), лівому задньоскроневому (Т5), правому потиличному 
(О2) відведеннях головного мозку.  

Отримані результати свідчать про складну структуру міжпівкулевої взаємодії на 
основі визначеної кореляції деяких нейродинамічних властивостей із біоелектричними 
характеристиками головного мозку студентів. 

Узагальнивши результати первинної обробки даних, можна зробити висновок, що 
психофізіологічні властивості студентів є результатом складних інтегративних процесів кори 
головного мозку, а їх взаємозв’язок дає підставу вважати надійними і визначальними 
психофізіологічними корелятами, що визначають успішність навчання, та які можуть істотно 
змінюватися упродовж онтогенезу. Тому для теорії і практики важливими є знання про 
можливу динаміку впливу психофізіологічних властивостей та індивідуально-психологічних 
особливостей, які зумовлюють процес навчання студентів у ВНЗ. 

Зазначимо, що в дослідженнях останніх років є свідчення того, що тета-ритм відіграє 
суттєву роль у механізмах внутрішньоцентральної регуляції, а у випадках, коли 
порушується функціональна діяльність головного мозку і регулююча роль альфа-ритму 
за певних причин послаблюється, зростає значення тета-ритму [6, 9, 10, 12, 13]. При 
цьому, згідно з результатами досліджень, проведених Е. Голубєвою [3], встановлено, що 
фотостимуляція з частотою тета-ритму викликає навіть у спокійних, урівноважених осіб 
почуття дратівливості і нервозності, а в емоційно лабільних – гнів, що свідчить про 
тісний зв’язок тета-ритму з механізмами регуляції емоційних реакцій. 

Існують дані, що тета- і дельта-ритми вказують на певне зниження рівня 
функціональної активності головного мозку [6, 12, 13] і корелюють із підвищеною 
поведінковою активністю, тенденцією до незалежності, з агресивністю, підвищеною 
психічною збудливістю, а електроенцефалографічні характеристики з високою 
амплітудою більш характерні для осіб пасивного, залежного типу. 

У той же час відомо, що тета-хвилі з’являються в дуже розслабленому стані 
розумової активності, а також можуть визначати погляди, переконання, мрії, спогади, 
фантазії, поведінку. Коли тета-хвилі переважають або відповідають нормі, можна відчути 
творче піднесення і натхнення, почуватися спокійно і врівноважено. У стані стресу або 
негативних емоцій рівень тета-хвиль знижується. Вважається, що після тринадцяти років 
тета-хвилі достатньо не генеруються в активному повсякденному стані, а виявляються 
лише уві сні. Коли відбувається стимуляція тета-хвиль, можна швидше відновитися і 
довше зберігати довгострокові спогади [12, 13].  

Зареєстроване підвищення на першому курсі тета-ритму, ймовірно, є наслідком лише 
незначної психофізіологічної напруженості, оскільки студенти на початку навчання 
відчувають деяку радість і певну ейфорію від нових методів та форм навчання, відмінних 
від шкільних. Хоча також можна припустити, що переважання активності тета-мозкових 
хвиль може бути причиною розладів концентрації уваги, сонливості протягом дня і 
нелогічності мислення, відчуття нудьги й апатії (табл. 2). 

Дельта-хвилі – найбільш високі за амплітудою і найповільніші за частотою хвилі – 
зазвичай фіксуються у фазі глибокого сну або пов’язані зі станами, коли  цікавість 
зумовлює залучення до певного процесу [5; 12]. У той же час для того, щоб досягнути 
високого ступеня концентрації і сфокусуватися на окремій задачі, дельта-хвилі мають 
послабитися. Достовірно вищі показники дельта-ритму студентів на першому курсі їх 
навчання, найімовірніше, можна пояснити неспецифічною активацією зон, пов’язаних із 
появою напруженості і стомлення під час навчання. 
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Таблиця 2 
Характеристика повільнохвильових ритмів головного мозку  

студентів перших років навчання (M ± m у мкВ) 
 

Відведення ДЕЛЬТА-РИТМ ТЕТА-РИТМ 
 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

FP1 43,37 ± 19,96 28,64 ±13,66 16 ± 4,77 13,14 ± 3,13 
FP2 41,95 ± 15,23 29,57 ±15,79 16,58 ± 5,28 13,29 ± 3,85 
F3 16,74 ± 5,59 12,21 ±2,61 11,37 ± 3,93 9,64 ± 2,65 
F4 17,26 ±6,87 13,14 ±2,68 11,58 ± 3,52 9,29 ± 1,94 
F7 21,53 ±10,3 13,79 ±4,04 11,05 ± 3,58 8,93 ± 2,46 
F8 21,47 ±9,05 12,57 ±2,44 11,21 ± 3,17 8,07 ± 1,86 
T3 14,63 ±5,62 10,43 ±2,87 9,74 ± 2,88 7,71 ± 2,39 
T4 17,42 ± 11,27 10,86 ± 2,03* 10 ± 2,71 7,79 ± 1,93 
C3 14,53 ± 5,59 10,64 ± 2,68 10,26 ± 2,56 9,71 ± 2,27 
C4 13,89 ± 5,26 10,79 ± 2,58* 10,32 ± 3,15 9,43 ± 2,28 
T5 17,79 ± 7,25 14,29 ± 3,67* 11,26 ± 3,38 10,5 ± 3,59 
T6 17,84 ± 7,76 12,93 ± 3,05 11 ± 3,14 9,57 ± 3,27 
P3 18,32 ± 8,14 13,86 ± 4,02 11,58 ± 4,8 10,29 ± 4,25 
P4 18,11 ± 9,3 13,36 ± 5,21 11,26 ± 4,48 11,07 ± 7,98 
O1 29 ±10, 53 19,14 ± 5,14 17,53 ± 5,15 14,29 ± 5,65 
O2 27,89 ±1 0,36 21,14 ±8,56* 17,58 ± 5,1 14,43 ± 5,72 
Примітка: * – достовірна різниця показників повільнохвильових ритмів ЕЕГ 

серед студентів перших років навчання на рівні р ≤ 0,05. 
 

Отже, проведений аналіз біоритмологічної структури ЕЕГ дає підстави зробити 
висновок, що міжпівкулева організація мозку і динаміка міжпівкулевих взаємозв’язків 
можуть розглядатися як психофізіологічні індикатори передовсім адаптації до навчання, 
оскільки питома вага повільнохвильової активності тета- і дельта-ритмів ЕЕГ студентів 
на першому курсі свідчить про дещо низький функціональний стан їх головного мозку, 
що може негативно відображатися на ефективності навчання у ВНЗ. 

Спираючись на отримані результати електроенцефалографічного обстеження 
доходимо висновку, що фонові ритми ЕЕГ дають змогу адекватно прогнозувати рівень 
здатності студентів перших курсів адаптуватися до навчання у ВНЗ і, як наслідок, – 
успішно навчатися й освоювати нові спеціальності. Цей факт можна пояснити тим, що 
флуктуації ритмів ЕЕГ у різних ділянках головного мозку відображають не просто 
варіації фонового стану мозку, а й динаміку його мікростанів, які забезпечують 
оптимальне виконання різних етапів мозкової роботи і тим самим формують 
індивідуальну здатність до адаптації або, іншими словами, успішність у різних умовах 
навчальної діяльності. При цьому не слід обмежувати роль соціально-психологічних 
характеристик та нейродинамічних властивостей особистості студентів під час навчання. 

Наведені результати дослідження мають певні особливості, які потрібно обов’язково 
враховуватиш в інноваційних навчальних процесах. Звичайно, використання лише 
традиційних засобів та методів навчання без застосування інноваційних освітніх 
технологій не може забезпечити повну індивідуалізацію навчально-пізнавальної 
діяльності студентів. Тому створення, відбір та впровадження інноваційних освітніх 
технологій має бути спрямоване на підвищення ефективності засвоєння змісту 
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навчального матеріалу на основі діагностики, врахування індивідуально-типологічних та 
психофізіологічних властивостей студентів. 

Зрозуміло, що практичне використання отриманих результатів потребує додаткових 
досліджень і перевірки ефективності прогнозу під час психолого-педагогічного 
експерименту. Разом з тим, отримані результати відкривають суттєві перспективи у 
науковому обґрунтуванні прогнозування успішності процесу навчальної діяльності 
студентів у ВНЗ. 

Інноваційні інформаційно-методичні технології можуть бути реалізовані на кількох 
рівнях: індивідуальному, груповому та дистанційному. Організація і методологічний 
аспект навчального процесу має відповідати стилю аудиторного (індивідуального, 
групового) або дистанційного заняття. При цьому важливо максимально враховувати 
індивідуальні психофізіологічні властивості студентів.  

Отже, всі види освітніх здоров’язберігаючих інновацій є гарантіями реалізації 
перспективного розвитку ВНЗ, приводять саму систему освіти у відповідність із 
сучасними особистісними, суспільними та державними потребами, поліпшуютьють 
підготовку майбутніх спеціалістів до праці на сучасному ринковому просторі, 
передбачають свободу освітньо-культурного самовизначення студентів та збагачення їх 
особистості. Отже, нові цільові освітні установки мають базуватися на пріоритеті 
особистості, яка має стати головною метою освіти. Це може виявлятися в різних 
напрямах розвитку цього процесу; а саме у:  

• побудові системи безперервної освіти і появі нових альтернативних форм; 
• розробці нових підходів до формування змісту освіти; 
• виборі пріоритетів як засобу упорядкування великої кількості окремих 

навчальних програм, із якими студенти стикаються постійно під час навчання; 
• вдосконаленні методології і стратегії відбору змісту освіти, методів та 

організаційних форм і засобів навчання; 
• підвищенні мотивації до навчальної діяльності завдяки виявленню умов 

формалізації знання з відходом від лінійних форм подання навчального 
матеріалу шляхом реалізації сучасних технологій (мультимедіа, телекомунікації, 
гіпертекст, гіпермедіа тощо). 

Отже, внаслідок того, що сьогодні відбувається інтенсивний розвиток міжнародного 
освітнього простору, все більше увиразнюється прагнення до створення глобальної 
світової стратегії освіти різних соціально-економічних формацій, до інтеграції різних 
типів ВНЗ у науково-освітні об’єднання континентального, міжрегіонального і 
державного значення. Саме тому реформування системи вищої освіти в Україні має 
супроводжуватися активним пошуком оптимальної відповідності між чинними 
традиціями викладання навчального матеріалу і новітніми тенденціями, що пов’язані із 
входженням до європейського освітнього простору. Інноваційні здоров’язберігаючі 
технології, зі свого боку, мають бути основою для: 

• мобільності в темпах навчання;  
• збагачення сучасного ВНЗ новітніми інформаційними технологіями;  
• включення до глобальної системи Інтернет;  
• інтенсивного розвитку дистанційних форм навчання студентів;  
• оновлення стандартів вищої освіти з урахуванням світових вимог тощо.  
Перспективи подальших досліджень пов’язані, на наш погляд, із науково-

психологічним обґрунтуванням успішності впровадження здоров’язберігаючих освітніх 
технологій, а також розробкою і застосуванням психофізіологічного супроводу 
інноваційної діяльності ВНЗ.  
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Соціально-політична нестабільність, економічна криза у державі упродовж останніх 

років негативно позначилися на здоров’ ї української нації взагалі, а найбільше 
занепокоєння викликає стан фізичного, соціального й емоційного самопочуття дітей і 
молоді – майбутнього покоління. Тому зрозуміло, наскільки важливо, починаючи з 
молодого віку, виховувати активне ставлення до особистого здоров’я, розуміння того, що 
здоров’я – найбільша цінність, дарована людині Богом. 

Сучасні умови розвитку українського суспільства висувають нові вимоги до системи 
освіти та виховання підростаючого покоління. Діти і молодь значно раніше від інших 
категорій населення відчувають наслідки деформації суспільства, гостро переживають 
свою соціальну незахищеність, занепад духовності, зростання психічної нестабільності та 
фізичної слабкості. Перегляд стратегії, змісту, методичного забезпечення навчально-
виховного процесу, стану здоров’я дітей і молоді, який погіршується з кожним роком, 
потребує змін у ставленні шкільної системи освіти до цієї проблеми. 

Культура особистості школяра відображає рівень його розвитку, який відбивається у 
світогляді, системі цінностей, характері діяльності і спілкування, поведінці й способі життя, 
багатстві здібностей та творчих сил. Культура здоров’я є складовою частиною 
загальнокультурного розвитку особистості й складається з духовного, психічного, фізичного 
компонентів. У зв’язку з цим сьогодні вагоме значення відіграє особистісно орієнтований 
підхід педагогів до формування культури здоров’я учнів. А від педагогічної науки 
вимагається глибоко обґрунтоване оновлення теорії й практики навчання та виховання 
учнівської молоді стосовно забезпечення їх здоров’я у сучасних соціальних умовах. 

У наукових дослідженнях недостатньо висвітлена концепція особистісно-
орієнтованого підходу у формуванні культури здоров’я та її роль у самореалізації 
особистості, питання комплексного характеру виховного впливу, яке містить 
систематизацію знань учнів про здоровий спосіб життя, залучення їх до різних форм 
позакласної виховної роботи, відповідну підготовку фахівців із валеологічних питань, 
співпрацю з батьками, громадськістю. 

Теоретичний аналіз проблеми та вивчення стану шкільної валеологічної й 
фізкультурної практики вказують на необхідність широкого дослідження питання 
формування культури здоров’я школярів, що забезпечить реальне покращення рівня 
здоров’я у всіх аспектах. Особливу актуальність має аналіз складових компонентів 
культури здоров’я, їх змісту й структури, виявлення основних умов і шляхів їх 
формування у шкільної молоді. 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальному 
дослідженні системи формування культури здоров’я як передумови соціального 
становлення особистості учнів. 
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Матеріали і методи дослідження. Актуальність і сутність проблеми обумовили 
використання таких методів наукового дослідження: 

– теоретичних: вивчення та аналіз психолого-педагогічної, філософської, медичної 
літератури і узагальнення одержаної інформації, аналіз та узагальнення експери-
ментальних даних, що стосуються проблеми індивідуального здоров’я школярів; 

– емпіричних: бесіди, анкетування, тестування, спостереження, самоспостере-
ження, самоаналіз, самооцінка, самопрогнозування здоров’я, метод експертних 
оцінок, вивчення медичної документації; 

– статистичних: математична обробка отриманих експериментальних даних. 
Експериментальне дослідження проводилося на базі загальноосвітніх шкіл 

м. Переяслава-Хмельницького Київської області. Дослідженням охоплено учні старших 
класів (8 – 11 класи). 

Результати дослідження. Теоретичний огляд джерел і літератури з проблеми 
особистісно-орієнтованого підходу у формуванні культури здоров’я учнів свідчить, що 
впродовж останніх років інтерес учених – філософів, культурологів, соціологів, 
психологів, педагогів і медиків – до проблем здоров’я людини значно зростає. Вивчення 
проблеми здоров’я на методологічному, теоретичному й практичному рівнях узагалі й 
формування культури здоров’я, зокрема, висвітлені у вітчизняних і зарубіжних працях 
філософів і культурологів: В. Казначеєва, В.  Климової, В. Скуміна, Є. Спіріна, 
І. Фролова та ін.; психологів: В. Леві, А. Маслоу та ін.; медиків: М. Амосова, 
Г. Апанасенка, Т. Бойченко, В. Войтенка, Р. Герберда, М. Гончаренко, Ю. Лисицина, 
І. Мільман, І. Муравова, В. Петленка, Л. Попової та ін.; педагогів-класиків: 
Я. Коменського, Дж. Локка, А. Макаренка, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковороди, В. Сухом-
линського, К. Ушинського та ін.; сучасних педагогів: С. Васильєва, С. Волкової, 
Г. Долинського, О. Дубогай, Л. Жаліло, С. Кириленко, В. Оржеховської, Л. Татарнікової, 
Г. Шевченко та ін.; валеологів: Ю. Андреєва, Б. Болотова, І. Брехмана, М. Гончаренко, 
В. Зайцева, П. Іванова, В. Калбанова, В. Лободіна, Г. Малахова, І. Невмивакіна, 
Т. Тихоплава та ін. 

Наукові дослідження свідчать, що здоров’я людини є складним феноменом 
глобального значення, що його можна розглядати як філософську, соціальну, економічну, 
біологічну, медичну категорії, як об’єкт споживання, внесення капіталу, як індивідуальну 
і суспільну цінність, явище системного характеру, динамічне, яке постійно взаємодіє з 
навколишнім середовищем, котре, зі свого боку, постійно змінюється. 

Процес становлення особистості особливо яскраво простежується у підлітковому 
віці, оскільки, як свого часу наголошував В. О. Сухомлинський, підлітковий вік – це 
друге народження особистості, адже «перший раз народжується жива істота, другий раз – 
громадянин, активна, мисляча, діюча особистість, яка бачить не тільки оточуючий світ, 
але й саму себе» [10]*. І в цьому процесі усвідомлення та дотримання принципів 
здорового способу життя є одним із чинників, які впливають на становлення особистості 
в соціумі. 

Формування здорового способу життя може проявлятися у сприйнятті ідеалу і норм 
здорового, багатогранного та щасливого життя кожного та усвідомлення незаперечності 
шкоди наркотичного, токсичного, алкогольного, нікотинового отруєння організму, 
психіки тощо. 

Питання здоров’я та здорового способу життя, розвитку і становлення особистості 
дитини і підлітка розглядаються багатьма дослідниками: виховна робота в школі засобами 
фізичної культури (А. Д. Дубогай, С. О. Свириденко, Г. І. Власюк, А. Л. Турчак); психо-
логічні, моральні особливості виховання особистості (І. Д. Бех, Н. Ю. Максимова, 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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С. К. Масгутова, І. В. Нікітіна, Р. Ф. Пасічняк, І. М. Романишин); формування ціннісних 
орієнтацій підлітків (С. В. Лапаєнко, О. Ф. Турянська); становлення соціальної активності 
підлітків (К. М. Власова, О. І. Карпухін, О. А. Кузьменко). 

Особливу увагу звертає наукове дослідження Л. П. Сущенко, в якому здоровий 
спосіб життя розглядається з філософського погляду як «об’єкт соціального пізнання». В 
іншій науковій роботі цього ж автора – «Соціальні технології культивування здорового 
способу життя людини» – розкрито загальні підходи до соціальних технологій щодо 
здорового способу життя; визначено головні напрями оптимізації способу життя та деякі 
напрями соціальної дії; проведено аналіз сучасних оздоровчих систем і програм [11]. 
Дослідниця підкреслила, що шкільна педагогіка, поза всякими сумнівами, має величезне 
значення для прищеплення цінностей здорового способу життя особистості, що 
перебуває у процесі становлення, але до неї не зводиться вся багатоманітність виховних 
засобів в арсеналі соціальної педагогіки. За своєю суттю саме соціально-педагогічна 
складова соціальної технології є головною ланкою. Це дає підстави сказати, що 
діяльність соціальних педагогів займає своє окреме місце в системі формування 
здорового способу життя підлітків. 

Дослідницею С. В. Лапаєнко розроблено критерії та показники рівня сформованості 
ціннісних орієнтацій старших підлітків на здоровий спосіб життя, а саме: когнітивний 
(розуміння важливості особистого способу життя у збереженні здоров’я, знання 
основних засад здорового способу життя), емоційно-мотиваційний (здатність 
орієнтуватися на загальнолюдські цінності, самооцінка та оцінка поведінки інших 
стосовно здоров’я), поведінково-діяльнісний (уміння та навички щодо здорового способу 
життя, запобігання шкідливим звичкам) [7]. 

Напрями формування здорового способу життя молодших школярів у позаурочний 
час висвітлено в наукових дослідженнях педагогів С. О. Свириденко [9] та С. І. Якименко 
[13]. Дослідники особливу увагу звернули на прищеплення учням валеологічних знань, 
формування вмінь і навичок здорового способу життя у процесі виховної діяльності, 
організацію взаємодії вчителів, батьків і громадськості в оздоровчо-просвітницькій 
роботі. 

Як бачимо, питання здорового способу життя хвилюють багатьох учених у різних 
аспектах, проте, на нашу думку, ці праці не дають повного уявлення про конкретні 
соціальні дії щодо формування здорового способу життя, зокрема, у підлітків як 
найбільш складної категорії молодого покоління. 

Аналіз філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної, культуро-логічної, 
медичної та валеологічної літератури дає підстави стверджувати, що в цій проблемі 
належно не вивчена педагогічна система формування культури здоров’я школярів, її 
методологічне, теоретичне обґрунтування та практичне забезпечення. Певні прогалини 
цієї проблеми висвітлює в дисертаційному дослідженні В. П. Горащук. У роботі 
обґрунтовано теоретико-методологічні аспекти формування культури здоров’я школярів і 
визначено перспективні шляхи її реалізації. Розроблена концепція формування культури 
здоров’я школяра ґрунтувалася на положеннях загальної теорії культури, здоров’я, 
культури здоров’я, на системних, культурологічних, аксіологічних підходах. На підставі 
аналізу провідних ідей і теорій формування здорового покоління, розроблених 
спеціалістами із соціології, педагогіки, медицини, валеології, було створено авторську 
педагогічну систему формування культури здоров’я школярів [2]. 

Як свідчать результати досліджень згаданих науковців, особиста роль школярів у 
підтримці та зміцненні свого здоров`я практично зведена до мінімуму. Поступово 
формується зовсім необґрунтована впевненість у тому, що здоров’я гарантоване саме  
собою молодим віком, що молодий організм спроможний самостійно подолати будь-які 
навантаження, грубі порушення харчування, режиму праці, відпочинку, стрес, 
гіподинамію, інші фактори ризику. 
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Тому досить гостро постає нагальна необхідність прийняття конкретних практичних 
рішень і дій, що змінили б ситуацію на краще і спонукали б підлітків та молодь берегти 
здоров’я. Першочерговим за значущістю, на нашу думку, і одним з ефективних шляхів 
поліпшення стану здоров’я молоді є створення умов для формування її здорового 
способу життя. Для цього слід використовувати як пропагандистсько-просвітницькі 
заходи, так і економічні важелі впливу. 

Виникла потреба у розробці системи науково обґрунтованих чинників, які 
випливають із основних форм життєдіяльності школярів, причому диференційованої 
системи стосовно різних вікових та соціальних груп молоді. У кінцевому результаті така 
система має виходити на створення комплексу вікових нормативів, які орієнтують 
молодь на здоровий спосіб життя. 

Високий рівень значущості цієї проблеми зумовлений, по-перше, особливою 
важливістю шкільного періоду для подальшого життя людини; по-друге, наявністю 
негативних тенденцій у стані здоров’я сучасних українських школярів; по-третє, 
школярі-підлітки є потенціалом трудового ресурсу держави та генофонду нації. 

Упродовж останніх років в Україні та за кордоном проводилися численні 
дослідження здоров’я різних груп дитячого населення. Проте в основному всі вони мали 
медичний характер, а констатація фактів зниження рівня здоров’я сприяла лише 
залученню величезних засобів до виробництва різних лікарських препаратів, і не 
передбачала розробки а, тим більше, реалізації комплексних програм оздоровлення. Як 
зазначають багато дослідників, значення поведінки у структурі чинників, які формують 
культуру здоров’я підлітків, в останні десятиліття різко зросло у зв’язку з обумовленістю 
найбільш поширених захворювань особливостями способу життя [1; 3; 4]. 

Отже, вивчення поведінкових чинників здоров’я школярів, виявлення вікових 
особливостей поведінки учнів у сфері здоров’я і ставлення до нього є актуальною 
науковою проблемою сьогодення. 

Виділяють кілька факторів, які характеризують ставлення індивіда до свого здоров’я: 
самооцінка здоров’я, медична інформованість, місце здоров’я в системі життєвих 
цінностей, наявність шкідливих звичок, екологічні установки, вплив стресогенних 
чинників, фізична активність. 

Дослідниками С. І. Якименко та Н. В. Оксенчук розроблені такі критерії формування 
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді: 

– на рівні фізичного здоров’я: прагнення до фізичної досконалості, ставлення до 
власного здоров’я як до найвищої соціальної цінності, фізична розвиненість, загальна 
фізична працездатність, загартованість організму, дотримання раціонального режиму 
дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування; 

– на рівні психічного здоров’я (психологічного комфорту): відповідність 
пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, 
наявність саморегуляції, адекватна самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та 
шкідливих поведінкових звичок; 

– на рівні духовного здоров’я: узгодженість загальнолюдських і національних 
морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття 
прекрасного у житті, у природі, у мистецтві; 

– на рівні соціального здоров’я (соціального благополуччя): сформована 
громадянська відповідальність за наслідки нездорового способу життя, позитивно 
спрямована комунікативність, доброзичливість у ставленні до інших, здатність до 
самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання. Формування здорового способу життя, 
культури здоров’я, підвищення їх виховних можливостей передбачають максимальну 
вагу до мотиваційної сфери дітей та молоді у прагненні бути здоровими. Мотивація на 
здоровий спосіб життя – це система ціннісних орієнтацій, внутрішнього спонукання до 
збереження, відновлення та зміцнення здоров’я [13]. 
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Ставлення людини до свого здоров’я обумовлене об’єктивними і суб’єктивними 
чинниками та виявляється в діях, думках, усвідомленні причин, які впливають на її 
фізичне і психічне благополуччя. Цей процес включає суб’єктивну оцінку або 
самооцінку людиною свого фізичного і психічного стану, що є своєрідним індикатором 
та регулятором поведінки. 

Проведений нами аналіз самооцінки стану здоров’я учнів 8 – 11 класів 
загальноосвітніх шкіл м. Переяслав-Хмельницький показав такі результати: добрий 
рівень здоров’я мали 28 % осіб; задовільний – 45 %; поганий – 10 %; дуже поганий – 1 %. 
Відповіді на запитання «Який стан вашого здоров’я?», що отримані нами під час 
досліджень (березень – квітень 2015 р.) свідчать, що більшість опитаних вважають себе 
практично здоровими (65 %). Водночас 15 % опитаних вказали на наявність у них 
хронічних захворювань, у тому числі серед дітей віком 13 – 15 років 12 % і 19 % – серед 
школярів 15 – 17 років. Серед 14 – 16-річних респондентів кількість тих, хто викурив 
сигарету хоча б один раз у житті, у півтора раза більша за тих, хто ніколи не курив, – 
відповідно 70 і 30 %. За результатами опитування, у віці 14 – 16 років лише 23 % не 
вживали алкогольних напоїв. 

Серед опитаних 15 – 17-річних підлітків, (юнаків і дівчат) частка тих, хто вживав 
упродовж свого життя марихуану («драп», «травичку»), гашиш, становить 8 %; серед                 
13 – 14-річних – 6 %, тобто кожен шостий. 

З’ясовано, що показники самооцінки здоров’я у дівчат-підлітків достовірно нижчі, 
ніж у хлопчиків і юнаків того ж віку. Для дівчат більшою мірою характерні різні скарги 
на стан здоров’я, нездужання і психосоматичні розлади. Зокрема, встановлено, що 15-
річні дівчата частіше, ніж хлопці, скаржаться на нездужання. Показники самооцінки 
фізичної підготовленості і рівня знань у галузі фізичної культури у дівчат також 
достовірно нижчі, ніж у юнаків того ж віку. 

Однією з причин цієї негативної тенденції є відсутність у школярів із раннього 
дитинства морально-психологічних установок на усвідомлення цінності здоров’я. З 
іншого боку, притаманний шкільній молоді від природи високий темп життя, оптимізм, 
відсутність життєвого досвіду тощо формують легковажне ставлення до свого здоров’я, 
до медоглядів, консультацій, своєчасного лікування. Медики стверджують, що близько 
75 % хворіб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки [13]. 

Проте сьогодні факт наявності чи відсутності хвороби загалом залишається одним із 
найістотніших критеріїв здоров’я. Для молодого покоління його оцінку важливо робити 
не лише за рівнем загальної захворюваності, а й, що особливо важливо, за такими 
характерними для молодіжного середовища недугами, як СНІД, венеричні захворювання, 
наркоманія, а також алкоголізм, тютюнопаління тощо. 

Проведені нами результати анкетування школярів стосовно дотримання основних 
компонентів здорового способу життя показали, що сучасний спосіб життя підлітків не 
сприяє збереженню і зміцненню їхнього здоров’я. Це підтверджують такі цифрові 
показники: 1) регулярно займаються фізкультурою 30 % підлітків, більше половини 
(55 %) – нерегулярно, а 15 % – не займаються фізкультурою взагалі; 2) значний відсоток 
підлітків (більше однієї третини) відчуває негаразди в різних аспектах психічного 
здоров’я (емоційна сфера та стосунки в системі «особистість – оточення»); 3) кожен 
п’ятий учень віком 14 – 16 років не відчуває себе безпечно дорогою до школи та додому, 
та безпосередньо в школі; кожна двадцята дитина ніколи не відчуває себе у безпеці, 
тобто постійно перебуває в стані страху; 4) 14 % опитаних стикаються із жорстоким 
поводженням і насильством дуже часто, 18 % – часто. 

Опитані певною мірою усвідомлюють шляхи поліпшення власного здоров’я: 35 % із 
них вважають, що для цього їм необхідно покинути палити, 15 % – покинути вживати 
алкогольні напої, 21 % – пройти курс лікування. Водночас чималий відсоток (78 %) 
респондентів твердили, що для поліпшення стану здоров’я необхідно зайнятися 
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фізкультурою і спортом, а кожний четвертий (26 %) – дотримуватися дієти, тобто 
раціоналізувати своє харчування. 

Вивчаючи спосіб життя підлітків і молоді, ми визначили вісім факторів ризику, які 
простежуються в підлітковому середовищі й характеризують спосіб життя чи здоров’я 
школярів як ризикований. Дані опитування дали підстави розглядати ці фактори ризику 
здоров’я учнів не лише теоретично, а й підтвердити їхню значущість емпіричним 
шляхом. До аналізу включено перелічені далі параметри: 

• надмірна вага (перевищення нормативних показників ваги відповідно статі, 
росту та віку); 

• наявність хронічних захворювань (на основі суб’єктивного самовизначенням 
респондентів);  

• небезпечна сексуальна поведінка (тільки для молоді віком старше 14 років 
наявні сексуальні контакти без використання контрацептивних засобів); 

• знижена фізична активність (відсутність регулярних фізичних навантажень при 
наявності розумових навантажень (перегляду телепередач або роботи на 
комп’ютері тощо більше 12 годин на тиждень)); 

• психологічний дискомфорт (постійні конфлікти з батьками, вчителями, 
друзями); 

• паління (у дослідженні респондент вважається як такий, що палить, коли він 
випалює щоденно більше однієї сигарети); 

• уживання алкогольних напоїв (пива, вина, міцних напоїв) більше 4-х разів на 
місяць, тобто щотижня); 

• уживання наркотиків. Цю групу ризику становлять респонденти, які вживали 
наркотики більше 3 разів упродовж життя (не враховувалися ті, хто мав тільки 
одну спробу вживання наркотиків). 

Як показали дослідження, активізація всіх шкідливих звичок простежується саме у 
підлітковий вік. Слід зазначити, що фактори ризику окремого індивіда ґрунтуються не 
лише на яких-небудь його індивідуальних якостях. Усі підлітки схильні як до 
позитивного, так і до негативного впливу свого оточення. Особливо це стосується 
вживання алкоголю, наркотиків тощо. Водночас посилення захисних факторів проти 
ризиків здоров’я гальмує розвиток таких шкідливих звичок. 

В останні роки проводиться активний пошук універсальної моделі соціальної роботи, 
спрямованої на профілактику ризиків здоров’я. Світова практика показала, що найбільш 
наближеною за своїми характеристиками та вимогами є модель факторів ризику та 
захисту. 

Слід зазначити, що в житті кожної людини наявні чинники як ризику, так і захисту. 
Практика засвідчує, що соціальна робота має спрямовуватись на зниження активності 
факторів ризику і підвищення дієвості захисних факторів. Найбільш складним упродовж 
розробки факторної моделі виявилося питання виокремлення та ранжування факторів. 
Традиційно чинники ризиків і захисту розподіляють та три групи: особистісні, сімейні, 
соціальні (друзі, найближче оточення; загально-соціальні; шкільні) [13]. 

Компоненти ризику є і будуть завжди, доки існує суспільство. Проте на одних людей 
вони мають згубний вплив, інші вміють їх долати. Тому в умовах сьогодення важливо 
виробляти адаптивні реакції стосовно стресів, насамперед уміння не допускати розвитку 
неадекватних емоційних реакцій, а також керувати емоціями та розумно долати емоційні 
стреси [8; 9]. 

У кожній із зазначених сфер життєдіяльності залежно від умов формуються як 
стимулюючі, так і захисні чинники. Слід зауважити, що всі вони мають інтерактивний 
характер щодо індивіда. Точну природу зв’язків між наявністю факторів ризику для 
здоров’я в індивіда зі стимулюючими та захисними факторами проти появи ризиків 
здоров’я у різних сферах життєдіяльності остаточно ще не визначено, проте наявні 
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теоретичні й емпіричні дані засвідчують, що власне факт наявності цих зв’язків 
простежується у:  

– суспільстві; 
– сімейному оточенні; 
– громаді; 
– школі; 
– середовищі ровесників. 

Причини ризикованої поведінки полягають у тому, що молода людина не 
усвідомлює ступеня небезпеки своєї поведінки; не має необхідної інформації про 
можливі наслідки; часто недооцінює ймовірність негативних наслідків тощо. Підлітки з 
проблемною поведінкою характеризуються зневажливим ставленням до виконання своєї 
соціальної функції, наявністю «зайвого часу», невмінням ефективно проводити вільний 
час, вживанням тютюну, алкоголю, наркотиків тощо [11; 12]. 

Повністю уникнути ситуацій, які спричиняють негативний вплив на особистість, 
неможливо: вони обумовлені як соціальними, так і психологічними факторами, а також 
суто фізичними факторами, з якими підлітку доводиться стикатися. До того ж суть не в 
тому, щоб жити з меншими навантаженнями, а в тому, щоб жити більш розумно.  

Слід також підкреслити, що поведінка підлітків у контексті здоров’я значною мірою 
пов’язана з рівнем їх медичної інформованості. Медична інформованість 
характеризується знаннями підлітка: про шкоду для здоров’я деяких звичок, про чинники 
ризиків найбільш поширених захворювань, про перенесені захворювання, про 
особливості свого організму у зв’язку з протипоказанням прийому тих або тих ліків, про 
правила надання першої медичної допомоги. Крім того, показник медичної 
інформованості свідчить про ефективність профілактичної діяльності системи охорони 
здоров’я. У соціологічному плані стрес у підлітків пов’язаний з особливостями взаємин зі 
своїми однолітками, вчителями, батьками, задоволеністю своїм життям. Переважання 
негативних переживань призводить до виникнення у підлітків стану тривожності і 
розгубленості, що може спровокувати виникнення серйозних відхилень у фізичному та 
психічному стані, а також хворіб [3; 4]. 

Отже, культура здорового способу життя є інтеграційним особистісним утворенням, 
що об’єднує відповідальне ставлення до здоров’я, реалізацію здорового способу життя і 
здатність до активізації життєвих ресурсів, що в сукупності впливає на самореалізацію і 
відчуття людиною своєї безпеки. 

Найважливішим елементом культури здоров’я, згідно з нашою концепцією, є 
ставлення суб’єкта до свого здоров’я. Сьогодні відповідальне ставлення до здоров’я є 
значущим і на соціальному, і на особистісному рівнях. У суспільстві сформувалося та 
утвердилося уявлення, згідно з яким відповідальність за здоров’я людини несе вона 
сама. Особистість утверджується відповідно до власних уявлень про повноцінне 
життя. 

З огляду на відповідальність людини за власне здоров’я та її великі можливості у 
формуванні останнього, здоров’я кожного з нас багато в чому залежить від способу 
життя в минулому. Саме тому сьогодні так важливе здоров’я школярів, від якого буде 
залежати генофонд майбутніх поколінь. 

Розвиток відповідального ставлення учнів до свого здоров’я передбачає попереднє 
усвідомлення його рівня розвитку, констатацію того, наскільки воно адекватне і 
стабільне. Судити про ці параметри можна за вчинками, які пов’язані зі здоров’ям, за 
переживаннями і думками людей, які вербально реалізовуються, за чинниками, які 
впливають на їх фізичне та психічне благополуччя. Мірою адекватності ставлення до 
здоров’я в поведінці є ступінь відповідності вчинків людини вимогам здорового способу 
життя, а у висловлюваних думках щодо чинників збереження та зміцнення здоров’я – 
рівень обізнаності. 
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Із відповідальним ставленням до здоров’я тісно пов’язаний такий його невід’ємний 
компонент як здійснення здорового способу життя. 

Діяльність у сфері здорового способу життя включає три основні частини: 
відновлення втраченого здоров’я шляхом подолання наявних захворювань і компенсації 
втраченої енергії; здоров’язбереження, тобто підтримку оптимуму свого нормального 
стану для успішної самореалізації в побуті та трудовій діяльності, а також раціоналізацію 
витрат своєї життєвої енергії; зміцнення власного здоров’я, тобто перехід на вищий його 
рівень розвитку, розширення діапазону своїх життєвих можливостей.  

Здійснення здорового способу життя базується на готовності до цього. Готовність 
до здорового способу життя сьогодні розуміють як якісний, системний, динамічний 
стан особистості, котра характеризується певним рівнем спеціальних знань, 
мотиваційно-ціннісних орієнтацій, соціально-духовних цінностей, набутих у 
результаті виховання, самовиховання, освіти та самоосвіти, інтегрованих у 
практичній життєдіяльності [1, 4, 9]. 

Відповідальне ставлення до здоров’я є передумовою сприйняття суб’єктом усього 
комплексу питань збереження і розвитку здоров’я. Здійснення здорового способу життя 
відображає активний компонент культури здоров’я, який забезпечує перехід знань, 
установок, цінностей, пов’язаних зі здоров’ям, у практичну діяльність заради досягнення 
оптимального стану здоров’я в рамках соціальної, трудової та фізичної активності. 

Особистісно орієнтований підхід у формуванні культури здоров’я в учнів містить 
кілька універсальних елементів готовності до здорового способу життя, що охоплюють 
відновлення здоров’я, здоров’язбереження та розвиток здоров’я. Здоровий спосіб життя 
включає: 

– сформовану систему знань; 
– розвинені ціннісні уявлення;  
– сталі потреби у його сфері; 
– бажання реалізувати всі його компоненти;  
– конкретизовану мотивацію;  
– наявність максимально повних умінь щодо його реалізації; 
– конкретні практичні дії з його досягнення.  
Пропаганда здорового способу життя учнів є найважливішим завданням 

педагогічного проектування культури безпеки життєдіяльності, здійснюваного в рамках 
гуманістичного підходу. Означена позиція відповідає сучасній державній політиці освіти 
і названа в Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті одним із 
пріоритетних напрямів державної політики розвитку освіти [1, 13]. 

Формування культури здоров’я передбачає також активізацію резервних 
можливостей організму, усвідомлення нерозривного зв’язку зі світом людей і природою, 
відчуття захищеності та свободи самовираження. 

На наш погляд, для формування культури здоров’я учнів потрібні базові знання і 
вміння, які сприятимуть веденню здорового способу життя. У зв’язку з цим педагог має 
формувати в учнів практичні й інтелектуальні наступні компоненти вмінь ведення 
здорового способу життя. 

До практичних умінь зі здорового способу життя слід віднести: 
– фізіометричні: оволодіння прийомами самоконтролю за станом соматичного, 

фізичного, психічного здоров’я; самоконтроль за станом організму:артеріальний тиск, 
пульс, вага, зріст, ведення щоденника «самоконтролю»; 

– оздоровчі: оволодіння прийомами регулятивно-оздоровчої дії: самомасажу, 
аутотренінгу, вправ із профілактики викривлення хребта, розвитку плоскостопості, 
короткозорості та інших «шкільних патологій»; 
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– прийоми надання першої медичної допомоги при переломах, кровотечах, 
травмах, зупинці дихання і серцевій недостатності; виявлення надзвичайних ситуацій у 
побуті, на вулиці та їх попередження. 

Інтелектуальні вміння зі здорового способу життя включають такі компоненти: 
– пізнавальні: встановлення взаємозв’язків між компонентами здоров’я і 

чинниками, які впливають на нього, пояснення відповідних норм поведінки, пошук та 
обробка інформації; 

– аналітико-синтетичні: аналіз, оцінка і самооцінка вчинків, явищ способу 
життя, усвідомлення й естетичне трактування параметрів гармонійного розвитку, 
необхідності відповідального ставлення до здоров’я; 

- прогностичні: формування рекомендацій з оптимізації здоров’я людини, 
прогнозування впливу учинків, ситуацій на здоров’я людини, моделювання варіантів 
оздоровчої діяльності. 

Реалізація здорового способу життя як компонента культури здоров’я включає 
триєдність здоров’явідновлення, здоров’язбереження та здоров’ярозвитку і передбачає 
наявність відповідних цінностей, увиразнення власної потреби у здоров’ ї, побудови 
мотиваційної ієрархії в цій сфері та здійснення конкретних дій, пов’язаних із 
забезпеченням свого здоров’я. 

Отже, ведення здорового способу життя дає підстави усвідомити його необхідність 
для розвитку та збереження особистісного і суспільного здоров’я, що сприймається як 
головне й основне завдання нашої країни та всього людства.  

Висновки. Результати дослідження дають змогу констатувати відсутність належних 
педагогічних умов розвитку учнів і формування їхнього здоров’я, що спричиняє 
зниження рівня соціального комфорту учнів, різноманітні відхилення у їх поведінці, 
відчуженість від школи, втрату інтересу до навчання, сімейні конфлікти тощо. 

Основним середовищем, де може бути впроваджена відповідна соціальна політика, 
орієнтована на формування культури здоров’я населення, є насамперед система освіти. У 
формуванні культури здоров’я школярів важливе місце відводиться особистісно 
орієнтованому підходу педагога. Культура здоров’я як інтеграційне особистісне 
утворення об’єднує відповідальне ставлення до здоров’я, реалізацію здорового способу 
життя і здатність до активізації життєвих ресурсів. 
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Chapter 18.  SOCIO-PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL-PEDAGOGICAL 
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Розділ 18. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ 

СУПРОВІД ДИТИНИ-СИРОТИ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО  
ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ  

(В УМОВАХ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ “ПЕРЛИНКА”) 
 

С. М. ПЕТРОВА 
Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 

 
Постановка проблеми. Педагоги давно звертають увагу на погіршення стану 

здоров’я дітей. Часто вважають, що для поліпшення фізичного здоров’я досить 
збільшення фізичної активності [5]*. Стан фізичного здоров’я сприймається як соціально-
педагогічна проблема: його безпосередньо пов’язують із соціальною сферою життя, з 
культурно-побутовим середовищем, в якому перебуває дитина [6], з духовним розвитком 
і вихованням етичних якостей [4]. Реалізація технологій здоров’язбереження в сучасній 
школі пов’язується з гуманізацією і демократизацією виховного процесу [8]. І. Д. Бех 
пропонує розглядати здоров’я як комплексне поняття, як феномен, який включає 
фізичне, психічне, духовне і соціальне здоров’я [1, 2]. Усі складові поняття «здоров’я» 
тісно взаємопов’язані, тобто вони лише спільно означають стан здоров’я дитини як 
цілісний феномен. Такий підхід поступово набуває все більшого поширення [7]. 
Відзначають його важливість у рамках дидактичних основ здоров’язбережувального 
навчального середовища початкової школи [3]. 

Особливо актуальним є впровадження комплексного підходу в дитячому будинку: це 
сприятиме охороні здоров'я кожної дитини та її особистісному розвитку. Адже дитячий 
будинок не тільки замінює дитині сім’ю, а й коригує її негативний життєвий досвід.  

Виклад основного матеріалу. Принципи державної політики у галузі освіти – 
гуманізм, пріоритети загальнолюдських цінностей, життя та здоров’я дітей, орієнтація 
на реалізацію їх особистісного потенціалу – визначає напрями розвитку освіти на 
сучасному етапі. Предметом особливої уваги є практичне втілення одного із провідних 
принципів державної політики в освіті – принципу адаптивної системи дошкільної та 
базової освіти до особливостей розвитку і рівня підготовки дітей. Актуальним стає 
завдання держави, суспільства і всіх соціальних інститутів щодо посилення уваги 
охорони фізичного та психічного здоров'я дітей, створення нової системи особистісно 
зорієнтованої освіти для дошкільнят та учнів, особливо для дітей групи ризику – дітей-
сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Соціальна й педагогічна 
значущість цієї проблеми привернула увагу широкого кола наукових дослідників і 
практиків-педагогів, психологів, фізіологів, логопедів, медиків та інших до формування 
гнучкої моделі освітніх закладів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування, розробки різноманітних форм та методів, що відповідають освітнім 
потребам і можливостям дітей цієї категорії. 

Системотвірним фактором освітньої діяльності дитячого будинку постають 
вихованці і педагоги, їх взаємодія. Сучасна педагогіка ще не сформована як цілісна 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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система знань про розвиток підростаючої і дорослої людини в освітньому процесі. Наш 
складний контингент вихованців вже сьогодні потребує не стільки вихователя, скільки 
спеціаліста з розвитку дитини. Останнє неможливо без інтеграції знань з педагогіки і 
психології, нових концептуальних моделей навчання та виховання, які будуть 
відпрацьовуватися упродовж експерименту. 

Особливе значення для розвитку наших дітей має процес соціалізації, формування їх 
ціннісних (як власних, так і суспільних) орієнтирів. Ціннісні орієнтації мають проявлятися в 
ідеалах, переконаннях, інтересах та інших проявах особистості, що формуються упродовж 
діяльності, спілкування та самосвідомо. Процес соціалізації передбачає як єдність змін усіх 
трьох зазначених сфер, так і розв’язання триєдиної групу завдань: адаптація, активізація і 
самореалізація особистості у подальшому власному й суспільному житті. 

Особливості соціалізації дітей-сиріт та соціальних сиріт зумовлені тим, що вона 
відбувається без участі багатьох агентів соціалізації (батьки, старші родичі, друзі та 
знайомі сім’ ї, референтна група однолітків у межах громади). Діти-сироти та соціальні 
сироти, які виховуються в інтернатних установах, позбавлені можливості взаємодіяти з 
цими агентами соціалізації. Натомість вони соціалізуються завдяки процесам 
комунікації, навчання, виховання, прилучення до культури, що розгортаються у закладі 
інтернатного типу. Це накладає на установу, в якій виховуються діти, дуже відповідальні 
зобов’язання, які не можуть порівнюватися з обов’язками звичайного дошкільного або 
загальноосвітнього навчального закладу. 

По-перше, ці зобов’язання стосуються організації життєдіяльності дитини, створення 
необхідних умов для набуття нею соціального та життєвого досвіду в межах дитячого 
будинку. Успішна соціалізація – це процес і результат розвитку та саморозвитку 
вихованця у процесі набуття ним соціального досвіду. У дітей-сиріт та соціальних сиріт, 
які виховуються в інтернатному закладі, цей досвід не може з’явитися природно, 
автоматично – умови для його набуття мають щоденно створюватися вихователями, 
педагогами, всім персоналом закладу. 

Таким чином, вихованці дитячого будинку «Перлинка» засвоюватимуть саме ті 
соціальні традиції (норми, зразки поведінки, погляди та ін.), які притаманні соціальному 
та освітньому середовищу навчального закладу. 

По-друге, подолання інституціалізаційних бар’єрів соціалізації в інтернатному закладі 
(обмеження соціалізації вихованців середовищем установи) передбачає міжінституціональну 
взаємодію (співпрацю закладу з іншими соціальними інститутами: економічними, 
соціальними, громадсько-політичними, культурними). Ця співпраця полягає у 
цілеспрямованому та цілевідповідному залученні вихованця до різноманітних суспільних 
процесів. Так, дитина здобуватиме знання і досвід соціально схвалюваної поведінки, 
необхідний соціальний та життєвий досвід, розширюватиме свій життєвий світ. 

По-третє, успішна соціалізація вихованця неможлива без застосування її 
міжособистісних механізмів – тривалої взаємодії дитини з авторитетними для неї 
особистостями: вихователями, вчителями та ін. 

Соціалізація дітей-сиріт і соціальних сиріт у комунальному навчальному закладі 
«Дитячий будинок «Перлинка» здійснюється, виходячи з цих домінантних положень. 

Результат теоретичного аналізу літературних джерел засвідчив, що повноцінний 
фізичний розвиток, належний рівень розвитку пізнавальних процесів, додатковий 
розвиток основних інтелектуальних функцій, індивідуально-типологічні особливості 
особистості вихованців, гармонійні особистісні та міжособистісні стосунки, 
індивідуальне прийняття системи загальноморальних цінностей зумовлюють 
ефективність дослідно-експериментальної роботи програми щодо формування у 
вихованців дитячого будинку готовності до особистісної і соціальної самореалізації. 
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Мета діяльності педагогічного колективу дитячого будинку «Перлинка» – 
підтримати й підготувати дитину до самостійного життя; створити такі умови, в яких 
кожен вихованець повірить у себе та власні можливості, відчує радість від досягнутого.  

В Одеському дитячому будинку «Перлинка» розроблена, апробована і впроваджена у 
повсякденне життя модель СПМП-супроводу кожного вихованця. Розробляючи 
програму моніторингу, ми керувалися тим, що розвиток особистості відбувається 
найбільш успішно тоді, коли вихованець перебуває у гармонії із власним здоров’ям. 
Відповідно, критерієм моніторингу стало «здоров’я» вихованців. Складений моніторинг 
із формування готовності вихованців до особистісної та соціальної самореалізації 
проводиться згідно з «квадратом здоров’я», запропонованим І. Д. Бехом: діагностика 
фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я дитини, що дає змогу скласти 
індивідуальний маршрут розвитку кожної дитини. до моніторингу включені як визнані 
діагностичні методики, так і «вбудована» діагностика, що базується на щоденних 
спостереженнях педагогічного колективу. 

Моніторингове дослідження фізичного здоров’я проводиться відповідними 
спеціалістами в галузі медицини. Соціальне здоров’я досліджує безпосередньо 
соціальний педагог. Психологи, зі свого боку, досліджують духовне і психологічне 
здоров’я як невід’ємну частину психічного здоров’я. 

Метою моніторингової програми є фіксування індивідуально-типологічних проявів і 
динаміки розвитку вихованців, отримання статистично достовірних даних, дослідження 
індивідуальних особливостей анатомічного розвитку, індивідуальних особливостей 
психічних процесів, дослідження системи загальноморальних цінностей, особливостей 
особистісних та міжособистісних стосунків для подальшого вивчення готовності до 
соціальної й особистісної самореалізації. 

Предметом моніторингового дослідження є безпосередньо фізичне, психічне, 
духовне і соціальне здоров’я, – об’єктом – фізичний розвиток, пізнавальна, особистісна 
й емоційна сфери, сфера особистісних та міжособистісних стосунків, розвиток 
загальноморальних цінностей. 

Систематичний збір та обробка інформації, яка буде використовуватися для корекції 
індивідуального підходу до реалізації теми дослідно-експериментальної роботи, 
забезпечує актуальність програми як основа для складання індивідуального маршруту 
розвитку кожного вихованця дитячого будинку. 

СПМП-супровід розв’язує такі завдання: 
• зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я вихованців;  
• реалізація єдиних підходів усіх спеціалістів педагогічного колективу до 
формування особистості; 

• підвищення компетентності педагогічного колективу; 
• встановлення довірливих відносин «дитина – дорослий»; 
• максимальне використання внутрішнього потенціалу вихованців засобами 
системи додаткової освіти; 

• рання професійна орієнтація, самовизначення вихованців; 
• соціальна адаптація вихованців; 
• освоєння зовнішньої соціальної діяльності, набуття життєвого досвіду. 

Рішенням педагогічної ради Одеського комунального навчального закладу «Дитячий 
будинок «Перлинка» на консиліумі затверджено положення про СПМП-супровід. 

Коротко охарактеризуємо склад СПМП-супроводу: 
1. Медичний супровід кожної дитини забезпечується: лікарем-педіатром та 

психіатром, цілодобовим чергуванням медичного персоналу [4 медичні сестри], 
медсестрою фізіотерапевтичного кабінету, медсестрою з масажу, інструктором із 
лікувальної фізкультури. 

Основні напрями їх роботи: 
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а) діагностична; 
б) корекційна; 
в) оздоровчо-профілактична. 
Засоби медичного супроводу: 
• фізіотерапевтичні процедури; 
• гідромасаж; 
• аромотерапія; 
• хрономотерапія; 
• плавання у басейні; 
• лікувальна фізкультура. 
Двічі на рік до роботи СПМП приєднуються працівники дитячої поліклініки № 6 для 

проведення диспансеризації вихованців. 
2. Логопедична діагностика та корекція мовлення вихованців спрямовані на: 
• поліпшення фонетико-фонематичного слуху вихованців; 
• збагачення активного словника; 
• роботу з артикуляційним апаратом; 
• роботу над темпом мовлення; 
• виховання фонетичної культури; 
• вивчення граматичної будови мовлення; 
• читання та розуміння прочитаного. 
Логопедична корекція забезпечується вчителями-логопедами. 
2. Соціально-правовий супровід здійснюють юрист закладу, соціальний педагог у 

співпраці з вихователем. Знання історії життя кожної дитини, захист її майнових і 
житлових прав, своєчасне отримання пенсій, аліментів – це складові роботи соціально-
правового супроводу. Уся діяльність педагогічного колективу тісно пов’язана з процесом 
соціалізації вихованців поза дитячим будинком. Це, зі свого боку, розширює коло 
соціальних зв’язків дитини і дає можливість досягти нового позитивного досвіду 
комунікацій. 

Виховні програми дитячого будинку «Перлинка» спрямовані на те, щоб кожна 
особистість стала конкурентоспроможною в суспільстві, вміла планувати стратегію 
власного життя, орієнтувалася на систему життєво необхідних цінностей тощо. 
Педагогічні працівники розуміють, що моральні приклади власної поведінки в 
суспільстві, де чітко визначено, що є добрим, а що поганим, надзвичайно важливі для 
ознайомлення вихованців із навколишнім світом, життям у суспільстві, трудовою 
діяльністю. 

Так, у процесі соціалізації дитина створює свою модель життя в суспільстві. Дитині-
сироті важко адаптуватися у соціумі, тому педагогічний колектив прагне дати їй знання 
про суспільство, життя в ньому, еталони емоційного ставлення до вчинків людей.  

3. Психолого-педагогічна підтримка у закладі забезпечується роботою психолога, 
старшого вихователя, вихователями, інструктором із фізичної культури та плеядою 
фахівців, які працюють для забезпечення додаткової освіти. Роботою психологічної 
служби в закладі керує психолог (психологічна освіта, тренінги, семінари, консультації). 
А всі разом забезпечують роботу із психодіагностики та корекції когнітивних процесів, 
емоційно-вольової та мотиваційної сфер. Вважаємо, що особливу увагу слід звернути на 
діагностику психологічного здоров’я як складової здоров’я взагалі (табл. 1). 

Із діагностичних алгоритмів формувалися такі методи дослідження: формалізовані 
діагностичні процедури з використанням визнаних методик і так звана «вбудована» 
діагностика, основана на щоденних спостереженнях педагогічного колективу за 
життєвими ситуаціями вихованців. Моніторингове дослідження психологічного здоров’я 
проводиться з певною регулярністю. Спочатку планувалося проводити дослідження 
щопівроку, однак пізніше було прийнято рішення проводити діагностику один раз у 
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календарний рік (березень). Це рішення було прийняте через відсутність значних змін у 
досліджуваних. 

Таблиця 1. 
Формалізовані методи моніторингу психологічного здоров’я 

 
№ Метод Вік Спрямованість 

Психічне здоров’я 

1 Методика дослідження 
інтелекту Векслера 

(WISC, WPPSI) 

5 – 16 
років 

 
Рівень інтелектуального розвитку 

2 Тест Тулуз-П’єрона від 6 
років 

Здатність до довільної концентрації 
уваги, діагностика ММД 

3 Зорово-моторний ґештальт 
(тест Бендера) 

3 – 12 
років 

Діагностика феноменів регресії, 
вираженості порушень окремих функцій 
і органічних дефектів, ступеня розвитку 
структурних зорово-моторних функцій, 

оцінка перцептивно-моторної 
координації 

4 Карта спостережень 
Д. Скотта 

3 – 12 
років 

Рівень довіри до нових речей, людей, 
ситуацій, астенії (апатичність, 

зниженість настрою тощо), схильність 
до проявів захисної установки 

«занурення в себе», прояви тривоги 
стосовно того, чи сприймуть дорослі, 

несприйняття дорослих рівень 
асоціальності, конфліктність із дітьми, 
непосидючість, невротичні симптоми, 

сексуальний розвиток, ознаки 
захворювавання, фізичні дефекти 

5 Hand-test від 5 
років 

Вивчення тенденцій агресивної 
поведінки 

 6 Тест «Вік. Стать. Роль»  
(В. Юстицкіс) 

від 4 
років 

Рівень відповідності власної статевої 
приналежності, аспекти ставлення до 
своєї і протилежної статі в різних 

 
7 Тест Люшера від 5 

років 
Спрямованість на певну діяльність, 
настрій, функціональний стан та 
найбільш стійкі риси особистості 

 
 

Результати, отримані під час моніторингу психологічного здоров’я, фіксують у карті 
індивідуального маршруту формування особистості вихованця (табл. 2). Ця карта 
представляє електронний документ Excel, де на кожному аркуші зазначені результати 
діагностики у хронологічному порядку. Карта індивідуального маршруту дає змогу 
швидко візуально проаналізувати динаміку розвитку вихованця і ввести відповідні 
рекомендації щодо здійснення індивідуального підходу до кожної дитини. Позитивна 
динаміка зміни даних моніторингового дослідження свідчить про ефективність роботи, 
проведеної педагогічним колективом. Такі зміни вказують на існування єдиної, цілісної 
системи реалізації поставлених цілей. 
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Таблиця 2 
Формалізовані методи моніторингу духовного здоров’я 

 
№ Метод Вік Спрямованість 

Духовне здоров’я 

1 Методика дослідження 
самооцінки особистості 
С. А. Будасси (адаптована) 

Від 10 років Вивчення самооцінки 
особистості 

2 Тест-опитувальник самовідносин 
(В. В. Столін, С. Р. Пантелєєв) 

(адаптований) 

Від 10 років Дослідження ставлення до 
власного «Я» 

3 Методика «Шкала самотності» 
СД. Рассел, Л. Пепло, 

М. Фергюсон) (адаптована) 

Від 10 років Вивчення суб’єктивного 
відчуття самотності 

4 Тест (шкала) 
«Самоефективність» (адаптована) 

Від 10 років Вивчення само ефективності 

5 Методика «Ціннісні орієнтації» 
М. Рокича (адаптована) 

Від 10 років Визначення життєвих ідеалів, 
ієрархії життєвих цілей 

6 Методика «Недописана теза» 
Н. Щуркової 

Від 7 років Виявлення спільних поглядів на 
деякі цінності життя 

7 Кольоровий тест стосунків Від 5 років Вивчення емоційного ставлення 
до моральних норм 

 
4. Духовна складова. Під духовним здоров’ям розуміємо морально-етичну сферу 

особистості вихованця. Моніторингове дослідження духовного здоров’я як і 
психологічного проводиться один раз на рік – у вересні. Результати засвідчують вплив 
педагогічних технологій на становлення морально-духовних цінностей вихованців і 
формування здорового способу життя. Достовірно відомо, що цінності дітей чітко 
відображають ціннісну картину педагогічного колективу. Враховуючи ці й інші впливи, 
ми відмовилися від такого завдання, як «створення моделі випускника», зберігаючи за 
кожною дитиною право на саморозвиток, відповідність власному темпу і ритму розвитку, 
своїм індивідуальним особливостям, інтересам, здібностям та нахилам. Розглядаючи 
морально-духовні цінності кожного вихованця в динаміці, ми можемо прогнозувати його 
самореалізацію – як особистісну, так і соціальну. Такий прогноз висвітлює основну мету 
експериментально-дослідницької роботи «Перлинки». Остаточні висновки щодо 
формування морально-духовних цінностей дітей можна робити лише індивідуально, 
аналізуючи поведінку кожної дитини зокрема. 

Можна з упевненістю твердити, то це про наявність у наших дітей почуття 
колективізму і взаємодопомоги, високу моральність стосовно інших людей, природи, 
національної культури та пріоритетність загальнолюдських цінностей. Враховуючи 
особливості дітей-сиріт, ми радіємо, що вже маємо ті позитивні зрушення, з яких може 
починатися становлення справжньої особистості наших вихованців. 

Контроль за результатами роботи СПМП-супроводу здійснюється за такими 
параметрами: 

а) емоційний стан дитини; 
б) психофізіологічні показники (сон, апетит); 
в) активність дитини у різних видах діяльності. 
Усе це відображається у: 
• медичній карті; 
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• карті мовленнєвого розвитку; 
• бланку даних психологічних досліджень; 
• індивідуальній програмі медико-психолого-педагогічної корекції; 
• соціальному паспорті вихованця. 
Учені довели, що людина у процесі соціалізації є суб’єктом, що сам себе реалізує, у 

якого свої мотиви, вподобання, потреби, який уміє ставити перед собою мету і досягати 
її. Усе це спрямовано на створення умов саморозвитку особистості, виявлення 
здібностей, на формування особистості, конкурентоздатної у суспільстві, яка вміла б 
планувати стратегію власного життя, орієнтувалася б у системі суперечливих цінностей і 
зуміла визначити своє життєве кредо та життєвий стиль. 

У маленькому віці дитина начебто не бачить усіх наших зусиль стосовно неї, а 
просто підкоряється дорослим, приймає правила гри, тому що особливістю дошкільного 
та молодшого шкільного віку є довіра до дорослого, його наслідування. Дитина дивиться 
на світ очима дорослих, і якщо ми, вимагаємо виконання тих чи тих норм, вона, як 
правило, підкоряється. Але з віком настає розуміння свого місця у світі, і тоді людина 
шукатиме власного індивідуального шляху. Саме тому сьогодні нам необхідно створити 
«сходинки» для вибору такого шляху. Дуже важливо навчити дитину спілкуватися та 
правильно аналізувати отримані знання. 

Залучаючи до ознайомлення з довкіллям, до життя в суспільстві, трудової діяльності, 
ми надаємо дитині зразки моральної поведінки у суспільстві, «кодекс честі», де чітко 
визначено, що добре, а що погано. Так у процесі соціалізації вихованець будує свою 
індивідуальну модель життя в суспільстві. Дитині-сироті дуже важливо адаптуватися у 
світі, тому ми намагаємося дати їй знання про суспільство, життя в ньому та еталони 
емоційного ставлення до життєвих явищ і стосунків. Програма СПМП-супроводу основа, 
на якій будується вся робота з дітьми по їх вихованню, соціалізації, адаптації. Сьогодні 
наш дитячий будинок – це школа радості й творчості, єдиний дім із загальними для всіх 
працівників цінностями, принципами, установками. Наше завдання – спонукати кожного 
працівника до творчості, але з урахуванням однієї умови: розуміння того, що ти не один, 
що поруч працюють колеги, і всі разом виховуємо дітей. Тому ми маємо стати 
провідниками для кожної дитини та провести її до соціуму тільки саме для неї 
визначеною доріжкою. 

Висновки. Робота СПМП-супроводу дає змогу виявити можливості і здібності 
вихованців, скласти план індивідуального розвитку кожної дитини й вибрати актуальні 
напрями корекції. Супровід координується в межах проведення соціально–психолого- 
медико-педагогічних консиліумів. До складу консиліуму входять: директор, юрист, 
старший вихователь, психолог, соціальний педагог, логопед, лікар-педіатр, лікар-
психіатр і вихователі. Кожен спеціаліст робить відповідні висновки і видає рекомендації 
щодо подальших дій. Після завершення приймається спільне рішення про наступну 
роботу з вихованцями. Рекомендації ухвалюються за результатами діагностичних 
досліджень, ураховуються індивідуальні особливості, відображені в індивідуальному 
плані роботи з дитиною. План можна коригувати й доповнювати залежно від 
особливостей проблем дитини. Під час організації взаємодії з дитиною вихователь 
використовує індивідуальні форми з повільним залученням її до колективної діяльності. 
Основний акцент робиться на створенні психологічно й духовно здорового виховного 
середовища. Адже дуже важливо закріпити впевненість дитини в тому, що дорослий 
завжди готовий допомогти. Основною метою СПМП-супроводу є спільна робота всіх 
підрозділів закладу як єдиної інтегрованої системи і кожного вихованця зокрема. 
Навчально-виховне середовище організоване з урахуванням «квадрата здоров'я» (або 
«квадрата Беха»), проте кожні метод, прийом, технологія інтегруються для забезпечення 
всіх чотирьох компонентів. 
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Одним із найдревніших захворювань є туберкульоз. Туберкульоз позбавляє людей 
життя уже тисячоліттями, супроводжує людство впродовж багатьох віків. Не минуло це 
лихоліття і двадцять перше століття. Попри всі наукові відкриття, технологічні та 
фармакологічні дослідження, туберкульоз продовжує вбивати [7]*. 

Він до сьогоднішнього дня непереможений, він – серед нас, і кожної хвилини десь на 
землі від нього помирає людина. Навіть зараз, коли з’явились ефективні лікарські засоби, 
туберкульоз повернувся до нас у своїй новій, стійкій до більшості відомих ліків, формі. 

На початку XX століття академік О. Сперанський висловив думку, що клініка 
людини не знає іншого захворювання, яке за різноманітністю форм, протіканням та 
наслідками могло б конкурувати з туберкульозом. 

Туберкульоз – це інфекційне захворювання, що виникає внаслідок інфікування 
мікобактеріями туберкульозу (паличка Коха). Найпоширеніший туберкульоз легенів, але 
зустрічається туберкульоз кісток, нирок, очей, шкіри, кишківника тобто різних органів й 
тканин. Дуже важко вберегтися від туберкульозу, оскільки інфекція передається, в 
основному, повітряно-крапельним шляхом, потрапляючи в органи дихання від хворої 
людини до здорової, тому заразитись можна де завгодно і зовсім не обов’язково 
внаслідок прямого контакту з хворим [7]. 

Це означає, що туберкульоз є небезпечною і надзвичайно підступною інфекційною 
хворобою, яка й досі не переможена. Поряд з інфекційною природою туберкульоз має 
соціально-економічні передумови для поширення і несе в собі величезну суспільну 
шкоду. Україна щороку зазнає збитків від туберкульозу у розмірі близько 1,5 млрд грн. 
Тому туберкульоз віднесено до категорії соціально-небезпечних хвороб [13]. 

Дане захворювання є соціальним індикатором і його збільшення свідчить про 
проблеми із способом життя людей. 

У 70 – 80 роках XX-го століття послабилася увага до туберкульозу. У ці роки 
продовжувала поліпшуватися епідеміологічна ситуація з туберкульозу і це привело до 
хибної думки науковців, що буцімто всі наукові та практичні питання щодо туберкульозу 
вже вирішені й розроблялися утопічні прогнози про ліквідацію туберкульозу як 
розповсюдженого захворювання в багатьох країнах, а потім на планеті. 

Однак всередині 1980-х років туберкульоз повернувся, щоб знову навіювати жах і сіяти 
смерть. У квітні 1993-го року, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила 
туберкульоз «загрозою світового масштабу» й заявила, що ця хвороба, якщо не стримати її 
кроки, забере у наступні десять років понад 30 мільйонів людських життів [8]. 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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За даними ВООЗ, одна третина населення світу, а точніше 1,9 млрд осіб, вже 
інфіковані мікобактеріями туберкульозу. У деяких країнах інфікованість населення 
туберкульозом сягає 80 – 90 %. Кожну секунду хтось на нашій планеті інфікується 
туберкульозом. Вважається, що один хворий на туберкульоз може інфікувати 10 – 15 
здорових осіб. А у місцях скупчення людей ця цифра помножується [8]. 

Щорічно у світі захворюють на туберкульоз 7 – 10 млн чоловік. У тому числі 4 – 
4,5 млн – із бактеріовиділенням, і помирає від нього біля 3 млн осіб, з яких близько 
300 тис дітей. Загальна кількість хворих на туберкульоз становить 50 – 60 млн осіб.  

За даними ВООЗ найчастішими проблемами повернення туберкульозу в світі є [8]: 
– ігнорування хвороби урядами країн привело до того, що системи боротьби з 

туберкульозом у багатьох країнах деградували або взагалі зникли у багатьох частинах світу; 
– погано керовані і неправильно продумані програми боротьби з туберкульозом 

сприяли поширенню хвороби, а також виникненню стійкості мікобактерій туберкульозу 
до комплексної антимікобактеріальної терапії. Навіть у високорозвинених країнах 
лікування хворих на стійкий до антимікобактеріальних препаратів туберкульоз, 
утруднене, коштовне й нерідко неефективне; 

– зростання чисельності населення й міграції. Діти, що народилися за кілька 
останніх десятиріч в регіонах демографічного росту й інфікованості туберкульозом, 
тепер досягли віку, який є найбільш сприятливим для захворюваності туберкульозом; 

– зв’язок туберкульозної інфекції та ВІЛ-інфекції спричинив вибухонебезпечне 
зростання туберкульозу в ендемічних для ВІЛ зонах; ВІЛ активує мікобактерії 
туберкульозу в осіб, що інфіковані мікобактеріями туберкульозу, й пришвидшує перехід 
від інфекції до хвороби [1]. 

Починаючи з 1990 року, стався переломний момент в епідеміологічній ситуації з тубер-
кульозу й в Україні: замість щорічного зниження захворюваності розпочалося її зростання.  

З 1990 року по 1994 рік невпинно погіршувалася епідеміологічна ситуація з туберкульозу 
на тлі соціально-економічної кризи, неплатоспроможності лікувально-профілактичних 
закладів і не проведення ними в повному обсязі протитуберкульозних заходів. 

У 1995 році кількість хворих на туберкульоз в Україні перевищувала 1 % від 
чисельності всієї популяції, що за критеріями ВООЗ трактується як епідемія. 

Захворюваність всіма формами туберкульозу в Україні з 1990 року до 1996 року 
зросла на 43,1 %, майже в 1,5 рази або з 32 до 45,8 на 100 тис населення [13]. 

За останні роки приріст захворюваності за всіма клінічними формами туберкульозу 
серед міських мешканців становив 11,9 % (46,0 на 100 тис населення), а серед сільських 
мешканців – 6,1 % (45,3 % на 100 тис населення відповідно). На це суттєво вплинуло 
погіршення їх медичного обслуговування, недостатність масових профілактичних 
оглядів на туберкульоз, оплата багатьох медичних послуг при низькому рівні життя 
громадян [1].  

За критеріями ВООЗ, відповідно до рівня захворюваності на туберкульоз, Європа 
поділена на три категорії:  

1. Країни з низьким рівнем поширення, де показник захворюваності нижчий ніж 
десять випадків на 100 тисяч населення (Австрія, Німеччина, Греція, Данія, Франція, 
Швеція, Швейцарія, Норвегія). 

2. Країни із середнім рівнем поширення, де показник захворюваності становить 
10 – 30 випадків на 100 тисяч населення (Болгарія, Угорщина, Польща, Туреччина, 
Іспанія, Португалія). 

3. Країни з високим рівнем поширення, де показник захворюваності вищий ніж 
30 випадків на 100 тисяч населення (15 колишніх республік СРСР та Румунія) [8]. 

До третьої категорії належить і Україна, у 2015 році за даними центру медичної 
статистики МОЗ в Україні рівень захворюваності становить 70,5 випадків на 100 тис 
населення. Зросла кількість важких і занедбаних форм туберкульозу, з’явилися нові 
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проблеми фтизіатричної галузі, розвиток мультирезистентного туберкульозу та наступ 
ВІЛ/СНІДу [1]. 

Ріст захворюваності туберкульозом в Україні спостерігається у всіх вікових групах 
як серед чоловіків, так й серед жінок. Однак, найбільша захворюваність туберкульозом 
залишається серед осіб у віці 20 – 50 років. Легеневий туберкульоз складає близько 
93,3 %, позалегеневий – 6,7 % (це – кістково-суглобний – 31,3 %, туберкульоз 
сечостатевих органів – 29,5 %, туберкульоз центральної нервової системи і мозкових 
оболонок – 3,2 %, решту – інші локалізації) [1]. 

Захворюваність на різні форми туберкульозу спостерігається й серед дітей. Це є 
несприятливою прогностичною ознакою, і свідчить про те, що у найближчі роки 
епідеміологічна ситуація з туберкульозу погіршуватиметься. 

У 2015 році захворіло 826 дітей (з них до 1 року – 33 дитини, до 4 років – 379 дітей), 
що на 8 % більше ніж у попередньому році. Кількість хворих дітей зросла на 1,5 %. 

Високою залишається й смертність від туберкульозу. За останні 11 років вона зросла 
з 8 до 20 випадків на 100 тис населення, а в деяких регіонах майже удвічі вища. В Україні 
смертність від туберкульозу посідає перше місце серед смертності від інфекційних 
захворювань. Щорічно помирають близько 10 тис наших співвітчизників, хворих на 
туберкульоз. В Україні щодня реєструється 82 нові випадки захворювання на 
туберкульоз, а 30 хворих умирають [4]. 

Серед осіб, що вперше захворіли на туберкульоз, 17 % становлять робітники, 4,3 % – 
службовці, а майже половину з них (2 %) – медичні працівники (744 особи), 3,6 % – 
робітники аграрного сектору, 4,1 % – учні та студенти, 40 % усіх хворих – особи 
працездатного віку; серед непрацючих: 15,3 % – пенсіонери, 3,5 % – особи, що 
повернулися з місць позбавлення волі, 1,9 % – особи без постійного місця проживання. 
Загалом, соціально незахищені верстви населення становлять понад 60 % (рис. 1) [6]. 

 
Рис.1. Показники захворюваності туберкульозом населення України станом на 

січень 2010 року [6] 
На захворюваність туберкульозом найбільше впливають: 
1. Обсяги та якість суспільної скринінгової флюорографії. В Україні 

обстежується в рік 29,5 % дорослого населення, але це занадто мало, бо більше 50 % 
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хворих на туберкульоз реєструється при звертанні із занедбаною хворобою, а не при 
виявленні. 

2. Обсяги вакцинації та ревакцинації вакциною БЦЖ. Так, у 90-х роках кількість 
щеплень та ревакцинації зросла на 17,4 % у порівняні з 80-ми роками. Більше ніж у 
половини дітей протипоказання безпідставні. До того ж не завжди є шприци, вакцина. 

3. Неабиякий вплив на захворюваність туберкульозом має й неповноцінне 
харчування населення, що знаходиться у прямому зв’язку з добробутом населення, 
заробітною платою та пенсійним забезпеченням. Погіршився й психологічний клімат 
серед населення України внаслідок зростання стресових ситуацій, невпевненості у 
завтрашньому дні. За даними Міністерства внутрішніх справ в установах для виконання 
покарань у 1995 році захворюваність туберкульозом зросла в 2,5 рази, а смертність – в 
2,0 рази порівняно із 1994 роком. У 16 областях України сформувалися туберкульозні 
епідемічні осередки.  

4. На захворюваність туберкульозом впливає також украй незадовільне 
відселення хворих на туберкульоз – бактеріовиділювачів із густонаселених квартир, 
гуртожитків, що прямо пропорційно кількості контактів. Найвища захворюваність 
туберкульозом спостерігається серед підлітків, а також зростає захворюваність 
туберкульозом медичних працівників. 

5. Неабиякий вплив на зростання захворюваності туберкульозом має збільшення 
питомої ваги хіміорезистентного туберкульозу. Встановлено, що на різних географічних 
територіях близько 15 – 30 % вперше виявлених хворих на туберкульоз заражаються 
мікобактеріями туберкульозу стійкими до антимікобактеріальних препаратів. Крім цього, 
у процесі лікування хворого на туберкульоз у 65,0 % пацієнтів розвивається стійкість до 
антимікобактеріальних препаратів. 

На захворюваність туберкульозом впливають збільшення захворюваності СНІДом і 
чисельність ВІЛ-інфікованих, а також імунодефіцитні стани різного походження, у тому 
числі пов’язані із наслідками аварії на Чорнобильській АЕС [11].  

Основними причинами, що призводять до масштабного поширення туберкульозу в 
Україні, є, у першу чергу. поглиблення соціально-економічної кризи в країні, різке 
зниження життєвого рівня та добробуту переважної більшості населення, безробіття, 
незбалансоване, недостатнє і неякісне харчування значних прошарків населення, 
збільшення кількості соціально-дезадаптованих осіб у країні (бідних, жебраків, мігрантів, 
переселенців, наркоманів та інших), тих, що мають незадовільні житлові умови, та 
низька санітарна грамотність серед населення. Отже, в першу чергу хвороба долає людей 
зі слабким здоров’ям і тих, хто погано харчується, одержує недостатньо вітамінів і білків 
[9]. 

Застерегтися від туберкульозу важко, оскільки інфекція передається повітряно-
крапельним шляхом. Крапельки мокротиння, які вміщують мікобактерії туберкульозу, 
виділяючись під час розмови, кашлю, чхання, залишаються в повітрі до 1,5 години і 
можуть розповсюджуватися на відстань до 3 метрів. Вони також осідають на підлозі, 
меблях, одязі, стінах та інших предметах і можуть потрапляти в легені здорової людини 
разом з повітрям.  

Джерелом зараження може слугувати посуд, яким користувався хворий; поцілунки; 
допалювання чужих цигарок; через книжки; пошкоджену шкіру. Найбільш небезпечні, з 
точки зору туберкульозної інфекції, місця – громадський транспорт, пункти 
громадського харчування, місця масового скупчення людей [12]. Переносниками 
туберкульозу можуть бути мухи, таргани, деякі кліщі. 

Своєчасне виявлення туберкульозу є вирішальним фактором для ефективного 
лікування та попередження поширення його серед людей. Рання діагностика виявляє 
початкові форми туберкульозу (без розпаду легеневої тканини та виділення паличок 
Коха). 
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Чим раніше виявлено захворювання, тим більше шансів на повне одужання при 
умові ефективного лікування [20]. Особлива небезпека туберкульозу полягає у тому, що 
ніхто з нас незахищений від нього. Захист від туберкульозу посилює хіба що потужний 
імунітет, який визначають: 

– збалансоване харчування; 
– спорт; 
– відмова від паління, наркотиків та алкоголю; 
– уникнення перевантаження та негативних емоцій, недосипання та перевтоми [2]. 
Складові профілактики туберкульозу: 
1) соціальна; 
2) санітарна; 
3) специфічна; 
4) хіміопрофілактика. 
Соціальна профілактика спрямована на оздоровлення умов зовнішнього середовища, 

підвищення матеріального добробуту населення, зміцнення його здоров’я, поліпшення 
харчування і житлово-побутових умов, розвиток масової фізичної культури і спорту, 
проведення заходів щодо боротьби з алкоголізмом, наркоманією, тютюнопалінням та 
іншими шкідливими звичками. 
Санітарна профілактика має на меті попередити інфікування здорових людей, 

обмежити і зробити безпечним контакт із хворим на туберкульоз в активній формі 
(особливо з бактеріовиділювачем) оточуючих його здорових людей у побуті й на роботі. 
Найважливіша складова частина санітарної профілактики – проведення соціальних, 
протиепідемічних і лікувальних заходів у вогнищі туберкульозної інфекції, тобто в сім’ ї і 
житлі хворого на туберкульоз – бактеріовиділювача. 

Методами специфічної профілактики туберкульозу, що використовуються в усіх 
країнах світу, є вакцинація і ревакцинація БЦЖ. Вакцинний штам БЦЖ був отриманий у 
1919 р. французькими вченими A. L. Ch. Calmette і C. Guerin і названий їх ім’ям (BCG, 
Bacilles Calmette-Guerin) [7]. 
Хіміопрофілактику проводять людям, які знаходяться в контакті з хворими, людям з 

високою чутливістю до туберкуліну, а також хворим з неактивним туберкульозом з 
можливістю загострення хвороби.  

У дітей методом хіміопрофілактики є призначення туберкулостатичних препаратів 
здоровим дітям з метою запобігання захворювання на туберкульоз [5]. 

У профілактиці туберкульозу у дітей велике значення мають загальнооздоровчі 
заходи, спрямовані на підвищення імунної реактивності організму. Серед них провідна 
роль належить організації правильного режиму дня і харчування дитини, проведенню 
загартовувальних процедур, заняття фізкультурою і спортом. 

Однією з основних причин стрімкого поширення епідемії туберкульозу в Україні є 
необізнаність, непоінформованість громадян щодо шляхів уникнення цього захворювання, 
важливості його своєчасного лікування та профілактики у повсякденному житті. 

Зважаючи на велику соціальну небезпеку, яку несе в собі епідемія туберкульозу, ми 
вивчили стан поінформованості й обізнаності школярів щодо цього захворювання.  

Для виявлення поінформованості учнів нами було проведено анкетування.  
Питання анкети були згруповані у декілька блоків, а саме: уявлення школярів про 

туберкульоз як інфекційне захворювання; шляхи та способи інфікування туберкульозом; 
способи уникнення та профілактики туберкульозу; методи лікування цього захворювання. 

В опитуванні взяло участь 136 учнів 7 – 9 класів міст Трускавець, Дрогобич, 
Борислав. Аналізуючи їхні відповіді на запитання анкети, виявлено, що не всі учні 
достатньо інформовані щодо цього захворювання. Результати анкетування представлені у 
діаграмі 1. 
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Діаграма 1 
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З опитуваних більшість учнів (69 %) вказали, що туберкульоз є інфекційним 

захворюванням, яке передається повітряно-крапельним шляхом. При цьому найменше 
обізнаними в цьому питанні були восьмикласники – лише 44 % дали правильну 
відповідь. Учні 7-х і 9-х класів виявили достатню обізнаність щодо туберкульозу. 
Аналізуючи відповіді на запитання щодо шляхів зараження туберкульозом, можна 
констатувати, що 73 % опитаних володіють інформацією про способи інфікування та 
поширення цього захворювання. Позитивним є те, що 71 % респондентів отримали її у 
процесі навчання, 5 % від лікарів, а решта 24 % із засобів масової інформації. 

Викликають занепокоєння відповіді на запитання щодо шляхів уникнення 
інфікування, оскільки лише 57 % опитаних школярів володіють цією інформацією, при 
чому серед дев’ятикласників дали правильні відповіді лише 46 %. 

Найважче було відповісти учням на запитання щодо методів лікування цього 
захворювання. Відповідь на дане запитання знають лише 36 % респондентів. 

Проведені дослідження свідчать, що більшість респондентів знають, що таке 
туберкульоз і шляхи інфікування. Однак, як уникнути даного захворювання та методи 
лікування відомі лише 46 % опитаних.  

Висновки. Отримані в результаті дослідження дані вказують на необхідність 
посилення санітарно-просвітницьких заходів серед учнів шкіл з метою зростання 
обізнаності щодо туберкульозу. З опитуваних лише 31 % мають достатню обізнаність з 
проблеми розповсюдження туберкульозу. 

В умовах епідемії туберкульозу важливо використовувати як індивідуальну, так і 
масову просвітницьку роботу з метою навчити школярів раціональної безпечної 
поведінки.  
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SSEECCOONNDD  SSEECCTTII OONN  SSUUMM MM AARRYY  
 
The section of the monograph «Modern aspects of health-saving educational 

technologies» theoretically proves and experimentally studies the system of formation 
of health culture as a prerequisite of social formation of an individual student. 
N. Kotsur and L. Tovkun believe that the culture of health as an integrated personal 
education combines a responsible attitude to health, by implementing a healthy 
lifestyle and the ability to enhance the living resources which in its unity affect 
people’s life success and ensure own safety. These authors experimentally prove the 
existence of a negative trend that the health of schoolchildren is deteriorating as well as 
reluctance to observe the core values of a healthy lifestyle. A personality-oriented 
approach in the formation of culture of students’ health contains some universal 
elements of readiness for a healthy lifestyle, which refers to the restoration of health, 
health protection and health development. That is why teachers should develop school 
students' basic knowledge and skills that will contribute to maintaining a healthy 
lifestyle. According to S. Kirilenko, the efficiency of recovery of the younger 
generation is possible under the condition of creation of a complete system which 
integrates health-improving educational technologies, advances in modern medicine, 
the involvement of NGOs, the sphere of formation of a healthy lifestyle. But a special 
responsibility in the health-improving process bears the educational system that should 
make the educational process health care oriented.  

E. Zhiguleva also believes that education has every opportunity for a systematic 
and mass formation of a new worldview among young people, new attitude towards 
health, which would meet today’s requirements. In her opinion, the urgent task of the 
graduate school is to give all the teachers basics of health and physical education, the 
latter has a special role in shaping the nation's health, consolidation of the conscious 
attitude and civic responsibility towards one’s own health.  

In the section of the monograph the scientists – O. Vashchenko, T. Berezhna and 
K. Volynets reveal the essence of the methodological approaches to formation of health 
saving environment of educational institutions: pragmatist, systematic, competency-
based, student-centered, environmental, synergistic, cross-sectoral, holistic, and 
cultural. They also characterize its three-component structure consisting of logistical, 
content-technological and social components, the combination of which contributes to 
the formation of students' axiological attitude to their own health and ensure readiness 
to adopt a healthy lifestyle.  

In the monograph H. Voronina presents the experience of extra-curricular 
educational institutions in implementing tasks of health care and education through 
creating a model school to promote health; discloses the content of components of 
healthy lifestyle in extra-curricular educational institution. 

By means of retrospective analysis M. Karpenko traces the forms and methods of 
training teachers to the formation of school students’ health culture in the school 
named after Sukhomlinsky. According to the author, a full and complete system of 
formation of students’ health culture created by the efforts of the teaching staff at 
Pavlysh secondary school was truly the first experience of valeological education, not 
only in this country but in the world. 
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The increased attention to the protection of physical and psychological health of 
children-orphans and children deprived of parental care becomes priority of the state, 
society and all social institutions. The model of a social-psychological-medical-
pedagogical support of each individual student (created by S. Petrova), which allows to 
identify opportunities and abilities of the child, make a plan of individual development 
and choose the actual direction of the correction has been developed, tested and 
implemented in the everyday life of «Perlinka» – a child care centre in Odessa. 

The monograph focuses on the importance of local educational institutions in the 
prevention of diseases of pupils and students. In particular, H. Kovalchuk, V. Stakhiv 
and M. Nester have examined the state of provision of iodine in an organism of 
students at Sambir Pedagogical College and the effectiveness of methods of 
educational work on prevention of iodine deficiency disorders. S. Monastyrska and 
R. Stetsyk have analysed the state of awareness of 7 – 9 forms school students in 
Truskavets, Drohobych and Borislav regarding the manifestations and prevention of 
tuberculosis. The results of the study indicate that there is a need to undertake 
preventive measures and raise awareness among school pupils and students. Periodic 
mass surveys would provide an opportunity to obtain information about the results of 
prophylaxis of iodine-deficiency disorders, and tuberculosis and, accordingly, would 
help to correct the work.  

N. Kolyada stresses the necessity of introducing results of psycho-physiological 
research of students’ brain bioelectric indices with a view to their speedy adaptation to 
the academic process in higher educational institutions. The scientist notes that the 
students do not only have different psychological and physiological characteristics but 
also differ in learning ability, inclination for a particular kind of educational activity. 
Therefore, it is necessary to scientifically and psychologically justify the usefulness of 
innovative health-saving educational technologies in the learning process. 
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SECTION ІІI  
 
 

PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF HUMAN NATURE,  
HEALTH AND SPIRITUALITY  

 
 
 
 
 

Chapter 20.  VALEOLOGY: THE FORMATION OF SCIENCE  
 

G. APANASENKO  
Additional information is available at the end of the monograph  

 
Розділ 20. ВАЛЕОЛОГИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ НАУКИ 

 
Г. Л. АПАНАСЕНКО  

Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 
 

Валеологии как научному направлению исполнилось 35 лет. Десятки тысяч 
публикаций – научных и околонаучных, восхваляющих и обвинительных – посвящены 
этому направлению. Сразу укажем, что хула валеологии исходит от авторов, не имеющих 
о ней никакого представления. Поэтому на этом «информационно-обвинительном» блоке 
публикаций мы останавливаться не будем. Коснёмся чисто научных проблем.  

Теория. К сожалению, публикации свидетельствуют о том, что до сего времени не 
сложилось чётких представлений что такое валеология – «интегративная научная 
область» [11]* или самостоятельная наука. И в чём сущность валеологии, что она 
исследует, в чём заключаются основные технологии – до сих пор остаётся предметом 
дискуссий. На VI-м Международном научном конгрессе валеологов, состоявшемся в мае 
2011 г., научный руководитель конгресса проф. В. Колбанов провозгласил [11]: 
«Конкретизирована сущность валеологии, заложенная в её латинском названии – «учение 
о здравствовании». Именно глагол «здравствую», а не существительное «здоровье» 
расставил акценты. Валеология – это интегративная наука о путях и способах 
формирования, сохранения и укрепления индивидуального здоровья человека. Объект 
валеологии – здоровье человека, а предмет – условия, пути и способы здравотворчества. 

По нашему мнению, здесь автор делает серьёзную методологическую ошибку. 
Именно  ему принадлежит утверждение, с которым мы целиком и полностью согласны: 
валеология – это метанаука, т.е. наука с несколькими предметами исследования, но все 
они относятся к категории «индивидуальное здоровье». Определение валеологии как 
науки о здоровье (а именно так её определил основоположник И. И. Брехман)  является 
очень общим, в ней можно (и нужно!) выделить несколько предметов исследования: 1) 
механизмы здоровья, возможности управления этими механизмами; 2) закономерности 
вовлечения личности в процесс собственного здравостроительства; 3) реализация 
психического потенциала индивида. 

Таким образом, вполне оправданным является разделение метанауки валеологии по 
предмету исследования на медицинскую (санологию), педагогическую и психовалеологию. 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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Перечень предметов исследования не ограничивается приведенным списком. Вполне 
вероятно появление новых предметов исследования, имеющих прямое отношение к 
здоровью человека. Уже заявила о себе «эниология» (закономерности энергоинфор-
мационного обмена организма и окружающей среды); претендует на появление «этно-
валеология» (В. П. Казначеев) и др. Утверждать, что «расчленение валеологии» на указанные 
разделы единой метанауки приведёт к её катастрофе, по нашему мнению, – ошибка. О том, 
что это утверждение ошибочно, свидетельствуют и различия в технологиях, используемых на 
практике. Если медицинская валеология (в Украине она названа «санологией») использует 
преимущественно клинико-физиологические критерии  и методики для диагностики уровня 
здоровья, его прогнозирования, а также укрепления  здоровья, то педагогическая валеология 
оперирует богатым арсеналом образовательных и воспитательных средств. В «обойме» 
технологий психовалеологии – различного рода психотехники, направленные на раскрытие и 
реализацию психического потенциала индивида [9]. 

Совершенно очевидно, что объектом приложения усилий валеологии как науки (для 
всех её разделов) является человек во всём многообразии его бытия, а не «условия, пути 
и способы здравотворчества». Цель этих усилий: человек должен быть здоровым, 
социально активным, жить долго и могущим себя реализовать как личность. И решение 
этой проблемы осуществляется различными направлениями валеологической науки. 

Мы поставили на первое место медицинскую валеологию не потому, что она 
является самым важным разделом валеологии, а в связи с тем, что она «рождена» 
врачами, убедившимися в ущербности существующей парадигмы здравоохранения. К 
тому же термин «индивидуальное здоровье» является сугубо медико-социальной 
категорией. И развитие многих аспектов валеологии обусловлено именно этим. Но по 
своей значимости для сохранения и укрепления здоровья человека необходимо, вероятно, 
отдать приоритет педагогической валеологии, ибо «валеологическая образованность» 
индивида, его представления о том, что  для здоровья хорошо и что плохо, как нужно 
строить свою жизнь, чтобы прожить долго и в здоровье, в конечном итоге, имеют 
намного большее значение, чем использование чисто медицинских и иных технологий. 
Да и масштабность охвата технологиями педагогической валеологии (образование и 
воспитание) не сравнима с медицинской валеологией (всё население) [9]. 

Чрезвычайно запутана проблема «компонентов» здоровья. В. Колбанов [11] выделяет 
нравственный, физический, психический, соматический, репродуктивный и социальный 
компоненты здоровья. Ю. К Бахтин [5] идёт ещё дальше, добавляя к перечисленным 
«психолого-коммуникативный» и «аморбидный (медико-профилактический)» компо-
ненты здоровья. Насколько правомерно выделение всех этих компонентов? 

С точки зрения валеологии, взявшей за основу позицию древних философов, человек 
представляет собой единую систему, состоящую из трёх иерархических уровней: 
духовного, психического и телесного. Поэтому, если говорить о компонентах здоровья, 
следует выделять соответственно духовный, психический (душевный) и соматический 
(физический) компоненты. Все остальные «компоненты» являются частью пере-
численных. При этом духовность – вершина иерархии системы. То, что происходит на 
низших уровнях организации человека – психическом и телесном, целиком определяется 
состоянием духовной сферы. Здесь, конечно, валеология ничего нового не открыла: все 
древние философские и религиозные учения стоят на этих же позициях. Но она впервые 
использовала этот подход для решения проблем индивидуального здоровья. 

Следует отметить, что духовность (термин, который «настораживает» В. Колбанова) 
в валеологии трактуется не в религиозном смысле, а в светском. Под духовностью мы 
(вместе с И. А. Гундаровым) понимаем особую деятельность сознания, направленную на 
постижение смысла жизни и своего места в ней, на определение критериев добра и зла 
для оценки людей и событий. Если человек понимает, для чего он пришёл в этот мир, и 
задумывается над тем, что он оставит после себя, то его можно назвать духовно 
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здоровым. Духовно благополучными считаются жизнь и действия, соответствующие 
общечеловеческим нормам нравственности, закреплённым народной мудростью в 
религиозных заповедях. Они предназначены для поиска оптимальных форм 
существования и развития человека и общества. Противоположные мотивы относятся к 
сфере духовного неблагополучия (с точки зрения религии – «греховности»). 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что физическая жизнеспособность 
населения зависит не только от условий бытия (материальных факторов), но и от 
нравственной атмосферы и эмоционального состояния общества – духовных и душевных 
факторов (закон «духовно-демографической детерминации» по И. А. Гундарову). 

Проблемой духовности наука никогда не занималась. И «измерить» её невозможно. 
Но суммарную величину духовного неблагополучия характеризует общая преступность. 
Для изучения связи показателей «ущербной» духовности было проведено исследование 
на материале российской и украинской статистики [10]. Обнаружено тесное совпадение 
между динамикой нравственного и физического неблагополучия. Степень корреляции 
обеих траекторий достигала 0,85. Всякое повышение или снижение преступности 
сопровождалось повышением или снижением смертности. Подобная по характеру связь 
обнаружена и между динамикой самоубийств и смертности.  

В обоих случаях каждая из группы причин не могла вызывать другую. Значит, 
существовал какой-то скрытый агент, который формировал общую единую 
предрасположенность к преступлениям, убийствам, самоубийствам и болезням. Ни один 
из известных медицинских, экологических, геофизических или иных факторов не 
повторял представленной траектории. Вероятнее всего, в роли скрытой причины 
выступало нравственно-эмоциональное состояние общества («ущербная» духовность). 

Изложенные материалы служат достаточным основанием для выдвижения гипотезы 
о значении духовного неблагополучия как фактора риска преждевременной смерти. И 
это есть область интересов медицинской валеологии. 

Из всего изложенного следует, что при прочих равных условиях улучшение 
(ухудшение) нравственно-эмоционального состояния общества сопровождается 
соответствующим изменением демографической ситуации. Даже если сделать жителей 
постсоветского пространства в 10 раз богаче, сохранив при этом нынешнюю социальную 
атмосферу (эгоизм, резкое расслоение на богатых и бедных, неуверенность в завтрашнем 
дне и пр.), то трудно ожидать преодоления демографического кризиса.  

Отдельно следует рассмотреть так называемый «социальный» компонент здоровья, 
который, кстати, фигурирует и в известной дефиниции здоровья ВОЗ. Вполне очевидно, 
что в иерархической системе «Человек» отсутствует соответствующий уровень иерархии. 
Социализация личности, возможности её реализации, успех в жизни и т.п. зависят от 
результативности функционирования всех уровней обсуждаемой иерархической 
системы. Таким образом, то, что понимается под термином «социальное здоровье», есть 
проявление здоровья. Проявлением здоровья можно считать и физическое состояние, и 
способность выжить в экстремальных или неблагоприятных условиях, способность к 
эффективной репродуктивной функции и т.п. То есть: реализация всех биологических и 
социальных функций человека есть проявления здоровья. По одной простой причине: всё 
перечисленное является результатом деятельности всех иерархических уровней системы 
«Человек». 

Особо следует остановиться на дефиниции здоровья. Она должна отвечать, как 
минимум, двум требованиям: 1) основываться на сущности индивидуального здоровья и 
2) быть операциональной. 

Авторы различных дефиниций здоровья (а их более 150) используют множество 
критериев, характеризующих, с их точки зрения, сущность здоровья. Это и 
«благополучие» [ВОЗ, 1947, 1998], и «оптимальное функционирование организма» [14], 
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«полнокровное существование человека» [12], «равновесие между индивидом и 
окружающей средой» [16] и мн. др. 

Следовательно, конкретизация сущности индивидуального здоровья – основная 
методологическая проблема учения о здоровье. 

Мы полагаем, что в основе здоровья индивида – феномен жизни, или 
жизнеспособность [1], обеспечиваемая типовыми специализированными структурами. 
Эти структуры имеют способность к самоорганизации – саморегулированию, самовос-
становлению, самообновлению, а также саморазвитию и самовоспроизведению. Это и 
есть биологическая сущность здоровья. Она может быть описана различными сторонами 
процесса самоорганизации биосистемы – реакциями гомеостаза, адаптации, реактив-
ности, резистентности, репарации, регенерации, биоритмами и т.д., а также процессом 
онтогенеза. Каждая из этих реакций, интегрируясь с другими,  имеет характер процесса, 
определяющего состояние биосистемы. Таким образом, здоровье – это состояние, 
обусловленное множеством взаимосвязанных процессов.  

В то же время здоровье – категория не только медико-биологическая, но и 
социальная. Выполнение индивидом своих биологических и социальных функций можно 
трактовать, как указано выше, как проявления здоровья. Чем выше способность индивида 
реализовать свои биологические и социальные функции, тем выше уровень его здоровья.  

От соответствия жизненных установок, притязаний индивида и проявлений здоровья 
формируется та или иная степень субъективного ощущения благополучия – физического, 
душевного и социального. Это субъективное ощущение благополучия лежит в основе 
качества жизни индивида. 

Дефиниция индивидуального здоровья должна носить операциональный характер, 
т.е. иметь научно необходимое условие перевода общего абстрактного суждения в точно 
отграниченные реалии, которые могут быть воспроизводимо идентифицированы. Такое 
определение должно содержать правила, описывающие способ, каким может быть 
стандартно охарактеризовано состояние объекта. С этой точки зрения наиболее 
распространённое определение здоровья ВОЗ, в котором ключевым является термин 
«благополучие», не отвечает требованиям операциональности, ибо его невозможно 
идентифицировать. То же можно сказать и об остальных 150 определениях здоровья. 
Если же взять за основу дефиниции здоровья его проявления, то здесь ситуация 
совершенно иная. К примеру, самой короткой и информативной является дефиниция 
индивидуального здоровья, которое можно идентифицировать как состояние, 
обеспечивающее выполнение индивидом своих биологических (выживание – сохранение 
особи, репродукция – сохранение вида) и социальных функций. Чем выше проявление 
этих функций (а их можно характеризовать и количественно), тем выше уровень 
здоровья. Если же полностью раскрыть механизмы здоровья, то определение может 
выглядеть следующим образом: «Индивидуальное здоровье – динамическое состояние, 
которое определяется резервами механизмов самоорганизации (устойчивостью к 
воздействию различных факторов и способностью компенсировать патологический 
процесс), характеризуется энергетическим, пластическим и информационным 
обеспечением процессов самоорганизации, а также является основой проявления 
биологических (выживаемость – сохранение особи, репродукция – продолжение рода) и 
социальных функций».  

При подобном подходе мы вправе выделить индивидуальное здоровье в 
самостоятельную медико-социальную категорию, которая может и должна быть 
охарактеризована прямыми показателями. Приведенная дефиниция является 
операциональной, так как имеет вполне идентифицируемые критерии (механизмы 
самоорганизации; энергетические, пластические и информационные резервы их 
обеспечения; проявления здоровья). Важно также отметить, что в данном определении 
отражены и социальные аспекты индивидуального здоровья (его проявления в виде 
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реализации социальных функций), без которых любая дефиниция здоровья будет 
неполной. 

Практика. Важнейшей проблемой для практической деятельности валеолога 
является оценка уровня (диагностика) здоровья: с этого начинается любая работа по 
сохранению и укреплению здоровья. В то же время очевидно отсутствие единой точки 
зрения на проблему сущности индивидуального здоровья. В результате, как писал 
Р. Долл [16], «…несмотря на многие попытки измерить здоровье, не было предложено ни 
одной шкалы, которая имела бы в этом плане практическую ценность, и критерии 
положительного здоровья остаются такой же иллюзией, как измерение счастья, красоты 
и любви». По этой причине множество попыток обоснования методик «валеометрии» 
обречены на неуспех. Разработанные нами теоретические основы теории 
индивидуального здоровья позволяют решить эту проблему. 

К настоящему времени выделяют три типа диагностических моделей: 
нозологический диагностика, донозологический диагностика и диагностику здоровья по 
прямым показателям. Нозологическая диагностика ставит своей задачей установление 
характера заболевания (в соответствии с Международной классификацией болезней), а 
донозологическая – определение стадии адаптационного процесса на пути от здоровья к 
болезни [4]. Но для «управления» здоровьем необходимо иметь его характеристику, 
выраженную в прямых показателях. 

Рассматривать индивидуальное здоровье в отрыве от целостного человека (по 
органам и системам) неправомерно. Здоровый человек – это не обязательно тот у 
которого все органы и системы не имеют отклонений от «нормы», а тот, который имеет 
возможность без ограничений выполнять свои биологические и социальные функции.  

Совершенно очевидно, что в качестве показателей, количественно характеризующих 
уровень индивидуального здоровья, могут использоваться только те, которые связаны с 
его сущностными характеристиками. К ним относятся показатели, в той или иной 
степени отражающие деятельность механизмов самоорганизации живой системы – 
адаптации, гомеостаза, реактивности и т. д. В качестве показателей уровня здоровья 
предпочтительнее использовать характеристики проявлений здоровья, так как они 
отражают результат деятельности всей сложнейшей функциональной системы 
«Человек».  

Теоретически возможно построение диагностической модели, основанной на 
характеристике всех проявлений здоровья, но это будет сложная и неудобная для 
практического применения модель. Очевидно, следует остановиться на одной, но 
основополагающей функции, с угасанием которой невозможно выполнение и других. 
Этой функцией является функция выживания, то есть жизнеспособность. Этому 
требованию отвечают две модели диагностики уровня здоровья по прямым показателям: 
определение биологического возраста и оценка энергопотенциала (резервов 
биоэнергетики) на организменном уровне. Обе они характеризуют биологическую 
функцию выживания – одно из основных проявлений здоровья. Для определения 
биологического возраста   используются «батареи» тестов различной степени сложности. 
Они хорошо отражены в литературе. При этом, чем проще «батарея», тем менее точны 
результаты исследования биологического возраста.  

Положения об источниках и характере энергии, обеспечивающих функционирование 
живых систем, о применимости к ним второго начала термодинамики высказаны 
классиками биологии и физики – Э. С. Бауэром и Э. Шредингером. Наши исследования 
говорят о том же: чем больше резерв энергии на единицу массы живой системы, тем она 
устойчивее к внешним воздействиям. Нами разработана методика оценки уровня 
здоровья по энергопотенциалу биосистемы. В её основу легли следующие положения. 
Главенствующую роль в эволюции жизни на Земле играют процессы, направленные на 
повышение эффективности использования энергии. Установлено, что жизнь 
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поддерживается трансформацией солнечной энергии в другие виды энергии – тепловую, 
электрическую и пр., а прогрессивная эволюция живого мира связана с 
совершенствованием внутриклеточного энергообразования, иными словами – функции 
митохондрий. Было показано, что интенсивность дыхания (количество энергопродукции 
за счет потребления кислорода) возрастает по мере усложнения организации животного 
мира. Это показывает, что имеет место явная биоэнергетическая направленность 
эволюционного прогресса организмов (подробно см. [1]). 

Становится очевидным, что основное условие существования всего живого на                
Земле – возможность поглощать энергию из внешней среды, аккумулировать ее и 
использовать для осуществления процессов жизнедеятельности. Чем выше доступные 
для использования резервы биоэнергетики, тем организм жизнеспособнее. Способность 
мобилизовать ресурсы органов, систем, всего организма – первое условие срочного его 
приспособления к воздействию экстремальных факторов. И чем больше образование 
энергии на единицу массы организма, тем эффективнее осуществляется биологическая 
функция. 

Способность увеличивать при необходимости поглощение кислорода определяет тот 
резерв энергии, который может быть использован для интенсификации процессов 
жизнедеятельности. Чем больше эта способность, тем организм жизнеспособнее. Таким 
образом, проблема измерения степени жизнеспособности, иными словами, уровня 
соматического здоровья, упирается в проблему оценки мощности и эффективности 
аэробного энергообразования.  

Многочисленными исследованиями доказано, что аэробная способность 
(способность поглощать кислород) – показатель, характеризующий устойчивость 
организма к самым различным факторам – от гипоксии и кровопотери до радиоактивного 
излучения [2, 8 и др.]. 

Нами была создана система экспресс-оценки уровня соматического здоровья, 
основанная на наличии физиологической закономерности – связи между уровнем 
развития аэробных способностей, с одной стороны, и физиологическими резервами и 
степенью экономизации функций, – другой [1]. 

При определении информативной ценности наиболее распространенных методов 
количественной оценки индивидуального здоровья, разработанных с учётом сущности 
индивидуального здоровья (Р. М. Баевского, Л. Х. Гаркави с соавт., К. Купера, И. А. 
Гундарова и др.), было установлено, что наибольшей диагностической эффективностью 
обладает методика экспресс-оценки уровня здоровья по Г. Л. Апанасенко 
(чувствительность – 98 %, специфичность – 40 %). Низкая с точки зрения теории тестов 
специфичность метода  обусловлена тем, что в качестве референтного теста авторы [6] 
использовали манифестацию патологического процесса (в том числе – хронический 
холецистит в стадии ремиссии), а не устойчивость организма к патогенному фактору. 
Высокую информативную ценность методики по сравнению с другими отмечает и [13]. 

Таким образом, оценивается лишь одно из проявлений здоровья – биологическая 
функция выживания. Однако следует полагать, что уровень соматического здоровья – 
результирующая взаимодействия всех уровней иерархии в организации человека – 
духовного, душевного и физического. Ибо отклонения в духовности («Для чего я пришел 
в этот мир?») или психической сфере (психосоматические корреляции) всегда скажутся 
на состоянии сомы. 

Результаты  массовых исследований позволили выделить 5 уровней здоровья, 
которые характеризуются различной степенью распространенности факторов риска и 
латентных форм хронических соматических заболеваний [2]. 

Анализ результатов популяционных исследований позволил впервые описать 
феномен «безопасного уровня» здоровья (IV – V уровни) и дать ему количественную 
характеристику [1]. В «безопасной зоне» здоровья практически не регистрируются 
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эндогенные факторы риска, манифестированные формы хронических неинфекционных 
заболеваний, низок риск смерти от них. Через 20 лет наличие феномена «безопасного 
уровня» здоровья и его количественные характеристики подтверждены норвежскими 
исследователями [15]. 

При выходе индивида из «безопасной зоны» здоровья проявляется феномен 
«саморазвития» патологического процесса без изменения силы действующих факторов 
(условий существования): вначале формируются эндогенные факторы риска, развивается 
патологический процесс и происходит его манифестация в виде конкретной 
нозологической формы. Описаны механизмы развития этого феномена – [3]. 

Феномен «безопасного уровня» здоровья позволяет выявить непосредственную 
причину развития эпидемии хронических неинфекционных заболеваний, возникшей во 
второй половине прошлого века. Эта причина заключается в выходе  интенсивности 
внутриклеточного энергообразования (функции митохондрий) у современной 
человеческой популяции за пределы «безопасной» зоны. Например, доля населения 
Украины, находящейся в «безопасной» зоне здоровье, составляет около 1 % (20 лет назад 
было 8 %). Этот же феномен даёт возможность строить научную основу первичной 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний («превентивная 
реабилитация» – возвращение индивида в «безопасную» зону здоровья). 

Дальнейшее ухудшение функции митохондрий приводит к проявлению феномена 
«биологической деградации» вида «Homo Sapiens» [2] 

Заключение. Итак, основными теоретическими положениями валеологии должны 
стать следующие: 

1. В соответствии с иерахией системы «Человек» необходимо выделять духовные, 
душевные (психические) и соматические (физические аспекты (компоненты) 
здоровья. «Социальное» здоровье является проявлением всех иерархических 
уровней системы «Человек».  

2. Предмет исследования в валеологии – индивидуальное здоровье человека в 
различных его аспектах (медицинских, педагогических, психологических). 

3. Объект исследования в валеологии – Человек во всём диапазоне его здоровья. 
4. В соответствии с технологиями, используемыми для сохранения, укрепления и 

восстановления здоровья человека, валеология обоснованно подразделяется на 
педагогическую, медицинскую (санологию) и психовалеологию. 

5. Здоровье – более общая категория в сравнении с болезнью. Болезнь развивается 
и манифестируется при снижении здоровья ниже определённого уровня, 
обусловленного эволюцией. 

6. Для мониторирования здоровья наиболее информативной и доступной для всех 
специалистов в валеологии является метод экспресс-оценки уровня здоровья по 
Г. Л. Апанасенко. 

7. Никакие усовершенствования лечебно-диагностического процесса в 
здравоохранении не способны радикально повлиять на показатели 
заболеваемости и смертности на постсоветском пространстве. Ибо низкий 
уровень здоровья таблетками не лечится. 
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В наши дни сбывается мрачное предсказание наших далеких предков Кагемни и 
Птахотепа, живших в первой половине III тысячелетия до н.э., содержащееся в 
папирусе Присса: «Наша земля приходит в упадок; криминал и коррупция 
процветают; дети перестали слушаться родителей; каждый хочет написать книгу; и 
конец света уже близок». Предсказание это поразительно современно: среда обитания 
человека сегодня хуже, чем в упадке, – ее постигла техногенная катастрофа для всего 
живого; криминал и коррупция стали глобальными событиями; конфликт между 
поколениями охватил не только отцов, но и дедов.  

Среди трагических последствий, предсказанных на заре цивилизации, кажется 
странной опасность того, что каждый хочет написать книгу. Такое желание, казалось 
бы, должно только радовать. Однако это далеко не так. Опасность неограниченного 
графоманства, которую пять тысяч лет назад предвидели наши предки, является 
свидетельством их поразительной прозорливости. В наше врема возможности 
книгопечатания, особенно обмена электронной информацией, привели к тому, что 
число пишущих свои сочинения насчитывает уже не миллионы, а миллиарды, а 
духовная среда существования человека становится все более опасным скоплением 
отходов, среди которых трудно найти крупицы разума.  

Потоки информации и всемирной паутины дезориентируют доверчивого 
читателя. Особенно трагична ситуация с той информацией, которая жизненно важна 
населению – со сведениями о здоровье. Цивилизация открыла способы сделать жизнь 
человека поразительно увлекательной. Возможности путешествовать, познавая мир, 
искусство и культуру других народов, телевидение и радио, компьютеры, 
позволяющие запоминать и воспроизводить любые события, становясь их 
свидетелями и участниками, наполняют жизнь человека бесценными событиями. В 
этой ситуации все более необходимым становится здоровье, без которого человек 
замыкается в себе, а весь мир для него утрачивает свое значение. Вот почему в наше 
время неизмеримо возросла ценность здоровья и сведений о нем – ведь чем более 
полноценным, насыщенным и интересным становится окружение человека, тем 
больше он ценит возможность жизни и здоровья, чтобы пользоваться 
открывающимися возможностями. Не случайно возникла настоятельная потребность 
в науке о здоровье, которое ценили всегда, но были не в состоянии исследовать. Эту 
потребность выразил в небольшой, но яркой книге И. И. Брехман, предложивший 
название науки о здоровье – «валеология» [6]* .  

Существует ли валеология как сложившаяся наука? Общество, 
изголодавшееся по научно обоснованным сведениям о здоровье и эффективным 
оздоровительным методам и рекомендациям, восприняло предложение о 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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необходимости создания науки о здоровье как свершившийся факт, как уже 
существующую валеологию. Наука о здоровье еще не состоялась, она никак не могла 
внезапно возникнуть в системе современного знания. Медицина и здравоохранение, 
занимавшиеся тысячи лет борьбой с болезнями, не знали (и не знают сегодня!) почти 
ничего о здоровье. Достаточно сказать о том, что определение здоровья, записанное 
еще 70 лет назад – в 1946 году – в Уставе Всемирной организации здравоохраения, 
вызвало неприятие медицинского сообщества. Врачи во многих странах искренне 
недоумевали, сопоставляя не совсем понятные сведения о здоровье с тем, чем им 
приходится заниматься, – болезнями, их диагностикой и лечением. И во второй 
половине ХХ столетия, и сегодня само здоровье остается еще феноменом, а методы 
его диагностики – уделом будущих исследований. Удивительная ситуация со 
здоровьем в современном обществе изложена в нашей книге «Парадоксы и проблемы 
здоровья» [11], и поэтому на этом нет необходимости останавливаться. 

Появление книги И. И. Брехмана было воспринято с пониманием серьезными 
учеными, разделяющими взгляды автора о необходимости создания науки о здоровье. 
Однако в обществе эта книга была воспринята иначе. У неспециалистов и всего 
населения возникло представление о том, что наука о здоровье уже существует. 
Отчасти в этом повинен парадокс подмены сущности явления его названием: давая 
название событию, мы тем самым как бы признаем, что понимаем его. Такое 
представление свойственно практически каждому, оно восходит к библейским 
текстам – считается, что Всевышний повелел Адаму дать имена всем животным, 
глубоко проникнув в их сущность.  

Опасности бесконтрольного распространения сведений о здоровьи. Хотя 
наука о здоровье еще не состоялась, но общественные запросы к знаниям в этой 
области, а также стремление многих побыстрее «наверстать упущенное», 
свойственное ряду авторов, стало предпосылкой серьезной опасности. Часть авторов 
спешила опубликовать свои предложения, принимая желаемое за действительное, а 
так как дело касалось здоровья, то недостаточно проверенные (часто основанные 
лишь на собственном опыте) рекомендации могли оказаться опасными. Наибольшая 
же опасность возникла со стороны тех, кто поспешил выдать свои наукообразные 
представления за обоснованные рекомендации. Таким образом, на основании 
косвенных соображений под видом валеологических рекомендаций оказалось 
возможным без особого труда и тщательно собранных доказательств опубликовать 
собственные измышления. Это позволяло утвердиться в качестве авторитета в 
востребованном всем обществом знании, что привело к громадному количеству 
публикаций. Действительно, как и предвидели на заре цивилизации, «каждый стал 
писать свою книгу». Появилось множество рекомендаций по поводу новых средств 
оздоровления. Прошедшие же многовековую проверку гигиенические рекомендации 
были сочтены устаревшими.  

Возникли диеты, в одних из которых провозглашалось воздержание от жиров и 
яиц, а в других – использование именно этих продуктов, диеты с самыми разными 
растениями и пищевыми ингредиентами. Не менее экзотическими были 
рекомендации по двигательной активности: в них пропагандировались самые разные 
упражнения, элементы видов спорта и упражнения йогов, аэробика и «бег от 
инфаркта», приводивший нередко к обратному результату. Были предложены разные 
варианты психологических воздействий, в том числе концентрация сознания и 
медитация. Рекомендовались разнообразные дыхательные упражнения – от 
усиленной вентиляции легких до ограниченного дыхания и задержек его на 
длительное время. Востребованность оздоровления в атмосфере вседозволенности 
привела к распространению разнообразных оккультных методов – магии, 
хиромантии, паранаучных учений о полях и энергиях, якобы присущих человеку. 
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Появились целители, нередко выступающие в качестве представителей валеологии, 
умеющие «снимать порчу», «восстанавливать эфирные тела» человека, «улучшать его 
энергетический статус» и т.п.  

Болезни роста зарождающейся валеологии. Для здравомыслящих людей 
претензии авторов оккультных методов, разного рода целителей не представляли 
опасности – их бесплодность была ясна «с порога». Однако наукообразные 
публикации, замаскированные под валеологию, принимались с доверием. 
Противоречивые рекомендации от имени новой современной науки не только 
дезориентировали, но и нередко вредили здоровью доверчивых людей. По 
выражению одного из самых вдумчивых исследователей а области здоровья – 
профессора И. В. Силуяновой, валеология сегодня является лишь объяснением того, 
как тот или иной исследователь понимает здоровье [26].  

Кроме того, существуют самые разные толкования того, что представляет собой 
валеология. Представление о том, что валеология – это наука о здоровье, может 
рассматриваться и весьма обширно, и крайне суженно (например, как «здоровье 
здоровых»). Еще более разнообразны толкования о содержании этой науки, которая 
пока еще не установила свое «генетическое родство» с медицинскими, 
биологическими, психологическими и педагогическими науками. Тем не менее, связи 
с этими науками самоочевидны. Исследователи во многих странах, не только в 
России и Украине, но и на Западе, понимают под валеологией самые разные области 
знаний и практических действий – от здорового образа жизни до нетрадиционной 
медицины и гомеопатии. Это приводит к появлению «медицинской валеологии», 
«педагогической валеологии», «психологической валеологии» и даже валеологии 
питания, отдыха и других разделов жизни.  

Разнообразие представлений и отсутствие общепринятых положений в 
валеологии не способствует корректности дискуссий. Это проявилось в 
безапелляционности ряда суждений со стороны наиболее претенциозных авторов, 
несдержанности и даже агрессивности публикаций и, как это ни странно, 
возникновении «пророка» в науке, которая лишь находится в состоянии становления. 
Статья проф. И. В. Силуяновой, к примеру, в украинских публикациях была названа 
«бредятиной», а публикации ряда ученых – академика В. П. Казначеева, профессоров 
Л. А. Калинкина и В. И. Жолдака – рассматривались в качестве «претендентов на 
свою порцию валеологического пирога». В некоторых изданиях, опубликованных в 
Казахстане, валеология была провозглашена в качестве метанауки, «первого шага в 
истинно профилактическую медицину, позволяющую решать проблемы, выходящие 
за пределы гигиены». Во многих постсоветских странах появились десятки 
скороспелых учебников и учебных пособий по валеологии, содержанием которых 
были известные гигиенические рекомендации, дополненные произвольными 
авторскими советами по здоровому образу жизни.  

Заявления такого типа вызвали естественную реакцию ученых. «Валеологии 
быть, но не заносчивой, а трезвой отраслью человеческого знания» – таков итог 
дискуссии на страницах «Медицинской газеты» [2]. Несмотря на явную фактическую 
необоснованность ряда публикаций в области валеологии, а также неправомерный 
отрыв ее от родственных наук, прежде всего, от гигиены, вклад украинских ученых в 
развитие знаний о здоровье за последние десятилетия оказался значительным.  

Реальные достижения науки о здоровье. Ни одна страна Европы и всего мира 
не получила столь ценное «научное наследство» для развития науки о здоровье, как 
Украина. Исключительное значение для разработки проблем здоровья имеют 
исследования, проводимые в системе АМН Украины (Институт геронтологии, 
Институт гигиены и медицинской экологии им. А. Н. Марзеева, Институт медицины 
труда, Институт охраны здоровья детей и подростков и др.). Ценнейший опыт 
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валеологического образования накоплен в Харьковском национальном университете 
им. В. Н. Каразина и Кировоградском педагогическом университете им. В. Вин-
ниченко. Благоприятным фактором являются систематические научные контакты 
украинских ученых с коллегами из других стран, осуществляемые на конференциях и 
симпозиумах Международного валеологического общества, а также на ежегодных 
конференциях Украинской валеологической ассоциации (председатель – 
проф. М. С. Гончаренко) и ежегодных педагогических конференциях по проблемам 
здоровья учащейся молодежи в Кировоградском педагогическом университете 
им. В. Винниченко, проводимых под руководством проф. В. С. Язловецкого.  

Много достижений науки о здоровье несомненны. Сегодня ясно, что попытки 
оценить здоровье вне конкретных условий вряд ли конструктивны (напомним 
философское положение: «Истина конкретна в конкретных обстоятельствах»). Без 
учета условий окружающей среды пришлось бы констатировать «сниженное» здоровье 
всякий раз при возникновении в организме патологического процесса, который в 
определенных условиях (неблагоприятные влияния среды) является как раз 
показателем защитной реакции организма. Клинические наблюдения свидетельствуют, 
что «не менее 25 % случаев смерти в настоящее время отмечается вне болезни среди 
лиц с минимальными резервными возможностями» [20, 16]. Поэтому не всегда «не 
болеющий» здоровее заболевшего. Это указывает на исключительную важность 
«экологического измерения» в оценке здоровья [7, 9, 15, 49]. Принципиально важно то, 
что «здоровье человека…всегда зависело, зависит и будет зависеть от среды его 
обитания, т.е. от факторов окружающей среды, и ставить вопрос о здоровье как об 
автономном явлении – это утопия» [15, 63]. Среди факторов здоровья определенную 
роль играют резервные возможности важнейших систем жизнеобеспечения, в том 
числе возможности адаптации организма [1, 3, 7], минимизация расходования 
организмом энергии [27, 28, 39, 44], а также активность механизмов самовос-
становления [19]. Исключительно важное значение имеет психоэмоциональный фактор 
[7, 13]. Ясно также, что сущность здоровья не сводится к одному какому-то фактору, а 
представляет собой взаимодействие ряда факторов. Взаимодействие в такой мере 
подвижное, динамическое, что здоровье предлагают характеризовать не как 
«состояние», а как «способность» [18]. Множественность и вариативность факторов 
здоровья свидетельствует об особом значении морфофункциональной интеграции как 
одной из самых общих его характеристик [7, 9]. 

Институт геронтологии АМН Украины имени Д. Ф. Чеботарева на протяжении 50 
лет успешно изучает фундаментальные вопросы здоровья и долголетия, а научные 
школы В. В. Фролькиса и О. В. Коркушко представляют собой богатейший – и еще не 
освоенный валеологами – материал для перспективных исследований. Еще в 30-х 
годах прошлого столетия ученые с мировым именем А. А. Богомолец и 
Н. Д. Стражеско внесли неоценимый вклад в науку о здоровье. Значение работ 
украинских гигиенистов Л. В. Громашевского, А. Н. Марзеева, Д. Н. Калюжного, 
Г. Х. Шахбазяна, Л. И. Медведя, С. С. Познанского, Е. И. Гончарука, а ныне 
Ю. И. Кундиева, А. М. Сердюка, И. М. Трахтенберга и многих других ученых для 
сохранения здоровья человека в реальных условиях труда, быта и действия 
экологических факторов трудно переоценить. Блестящие по содержанию и по форме 
работы Н. М. Амосова в области двигательной активности и здорового образа жизни 
известны далеко за пределами нашей страны. 

Препятствия в развитии науки о здоровье и общественного здравоохранения. 
Отмечая успехи в разработке проблем здоровья отдельных научных кол по поводу 
сущности здоровья лективов и ученых, приходится признать инертность Всемирной 
Организации Здравоохранения в этом отношении. ВОЗ фактически отстранилась от 
дискуссии по поводу сущности здоровья, волнующей в течение десятилетий всю 
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международную медицинскую общественность. Если учесть, что дефиниция здоровья 
была принята этой организацией и записана ею в Устав ВОЗ, то сложившаяся 
ситуация оказывается более чем странной. Кроме того, в деятельности ВОЗ не были 
реализованы принципиальные положения науки о здоровье, сформулированные 
ведущими учеными, занимавшими пост Генерального директора ВОЗ, – доктором 
Хальфданом Малером (1973 – 1988) и доктором Гру Харлем Брунтланд (1998 – 2003). 
Ныне ВОЗ все более превращается в бюрократическую организацию, не способную 
инициировать новые, эффективные решения в области общественного здоровья.  

Сложившаяся ситуация тормозит развитие не только науки о здоровье, но и 
практики здравоохранения – ведь важнейшие положения, в которых нуждается 
профилактическая медицина во всех странах мира, могут быть согласованы лишь на 
уровне экспертных оценок. Приведем лишь два примера. Прежде всего, это относится 
к дефиниции здоровья, которая заслуженно и всесторонне критикуется 
специалистами многих стран. Однако ВОЗ хранит в этом отношении нейтралитет. 
Кроме того, разве можно мириться с тем, что общепринятых методов оценки 
индивидуального здоровья не существует, здоровье населения и сегодня измеряется 
эпидемиологическими показателями заболеваемости и смертности (даже 
продолжительность жизни оценивается по данным смертности)? Между тем, из 
статута ВОЗ следует, что она обязана разрабатывать международные рекомендации и 
стандарты в области здравоохранения. 

Существуют сотни предложений для диагностики здоровья человека, причем 
каждый из авторов доказывает преимущества собственного метода. Ясно, что только 
представительная группа международных экспертов может дать согласованное 
решение для повсеместного применения метода такой оценки. Пусть будет принято 
даже не совсем верное решение в этом отношении – и такое решение будет выходом 
из тупика, в котором сегодня оказались методы оценки здоровья. То же относится к 
терминологии здоровья. Отрадно, что в Харькове проф. М. С. Гончаренко 
подготовила и издала словарь валеологических терминов [12], который стал первым 
шагом в наведении терминологического порядка в актуальной, но, по существу, 
беспризорной области науки. Такая работа должна быть продолжена на 
международном уровне – ведь бурная, но бесплодная дискуссия по поводу дефиниции 
здоровья во многом связана с изъянами в терминологии.     

Необходимость «естественного отбора» сведений в науке о здоровье. После 
сказанного выше нет необходимости доказывать, что в науке о здоровье нет 
общепринятых положений. Такие положения, сколь бы они ни казались 
авторитетными, выражают позицию отдельных авторов. В отличие от положений 
гигиены, прошедших многовековую проверку практикой (что еще более важно, чем 
научная апробация), современные публикации, даже опирающиеся на факты, не 
могут рассматриваться в качестве признанных всеми положений – это лишь 
частные взгляды. Именно так следует рассматривать и приводимые нами – не только 
в этой статье, но и любых наших публикациях – принципы и положения.  

Наши взгляды обосновываются фактами, собранными в течение многих лет, начиная с 
1961 года, когда одним из нас в Институте геронтологии АМН СССР была создана 
лаборатория физиологии двигательного режима для изучения оздоровительных влияний 
физических упражнений (И. В. Муравов). Результаты этого изучения стали широко 
известны, и поэтому заведующий указанной лабораторией в 1968 году был приглашен в 
качестве вице-президента Научной группы ВОЗ в Женеву для разработки рекомендаций по 
оздоровительному использованию физических упражнений. Исследования в области 
здоровья особенно интенсивно были развернуты с 1969 года, когда в организованном проф. 
И. В. Муравовым НИИ медицинских проблем физической культуры в Киеве была создана 
клиника здорового человека. В этой клинике впервые было реализовано предложение 
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Гиппократа – изучать здоровых людей, чтобы понять, что такое здоровье. Дальнейшие 
исследования были продолжены в Киевском институте физической культуры, затем в 
Крымском медицинском университете, а с 1994 года – в Польше, где нами в г. Радом было 
создано Международное Валеологическое общество, объединившее специалистов Европы, 
Америки и стран Ближнего Востока, изучающих проблемы здоровья. С 2011 года мы 
издаем журнал «Здоровье и общество», в котором публикуются статьи дискуссионного, а 
часто спорного, содержания. 

Важно иметь в виду, что это вовсе не следует рассматривать как доказательство 
бесспорности развиваемых нами положений. Мы убеждены, что новая область 
валеологических знаний станет наукой лишь в результате «естественного отбора», 
инструментом которого является критический анализ, доброжелательный, но 
бескомпромиссный. Известное правило «Доверяй, но проверяй» должно стать основным 
принципом деятельности в науках о здоровье, где так много кажется понятным, и 
поэтому у многих без достаточных оснований так велик соблазн «написать свою книгу». 
История науки свидетельствует о крайней опасности сотворения авторитетов, 
подменяющих собой факты. Только многократно и всесторонне проверенные факты 
могут быть основой общепринятых представлений.  
Принципы науки о здоровье и валеологический подход в решении проблем 

здравоохранения. Именно с такой позиции следует рассматривать приводимые ниже 
принципы, сформулированные нами и опубликованные в ряде изданий [7, 9, 30 – 34, 
43]. Эти принципы обоснованы фактами и многократно проверены авторами этой 
статьи. Но это не означает, что они должны быть вне критики и не подвергаться 
уточнениям и даже пересмотру. Рассмотрим эти принципы, которые могут быть 
положены в основу валеологического подхода в науке о здоровье – валеологии. 

Принцип взаимосвязи здоровья и болезни. Здоровая жизнедеятельность не 
отделена от патологии, и границу между здоровьем и болезнью провести практически 
невозможно [9,11]. Механизмы, обеспечивающие здоровье организма, не хранят 
«статус невмешательства» по отношению к событиям, угрожающим здоровью и 
самой жизни. Они самым активным образом противодействуют повреждающим 
факторам. Организм постоянно находится в противостоянии с патогенными 
воздействиями, которые его атакуют [37].  

Принято считать, что здоровье является нормальным состоянием человека, а             
болезнь – чем-то исключительным, «ненормальным». Это вовсе не так: «нормальны» 
как здоровье, так и болезнь, которая является вовсе не редким событием в жизни. 
Патогенные воздействия разной силы постоянно сопровождают жизнь организма. 
Слабые воздействия проходят незамеченными, они не доходят до нашего сознания, а 
сильные сопровождаются недомоганием, которое мы воспринимаем как болезнь. При 
этом возрастает сопротивление защитных сил [9, 11, 14]. Таким образом, 
жизнеспособность сосуществует и взаимодействует с патологическими 
процессами, лежащими в основе болезни. 

Сосуществование здоровья и болезни И. В. Давыдовский, работы которого для 
становления валеологии являются особенно актуальными, рассматривал как 
выработавшееся в ходе филогенеза взаимное приспособление патогена и организма 
человека. Это приспособление «выгодно» как возбудителю, так и организму 
человека, в котором в результате контакта с патогеном формируется 
сопротивляемость к заболеванию [14]. 

Защитные реакции, при которых происходит мобилизация иммунологической 
сопротивляемости, свойственны как инфекционным, так и неинфекционным болезням: 
злокачественным новообразованиям (при этом такие реакции очень слабы), сахарному 
диабету, и ишемической болезни сердца, сопровождающейся развитием инфаркта 
миокарда [23, 38, 41, 46], а также другим болезням. Отделить жизнеспособность и 
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здоровье от патологических процессов и болезней невозможно – ведь заболевание 
представляет собой взаимодействие защитных сил организма с патогеном (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Соотношение между основными факторами, формирующими болезнь 

 
Из такого понимания следует важный вывод, обосновывающий второй принцип 

валеологии, который ставит под сомнение общераспространенное понимание болезни 
как бедствия. 

Принцип защитного действия болезни. Громадный фактический материал, 
собранный патологической физиологией, особенно иммунологией, свидетельствует о 
том, что развитие заболевания стимулирует защитные реакции организма. Уже 
только этих фактов достаточно, чтобы признать, что сущностью болезни является 
защита организма от неблагоприятного влияния. Тот факт, что болезнь является 
бременем для человека, означает лишь то, что такая защита дорого обходится 
организму. Было бы, кстати, странно, если было бы иначе: ведь защита – это всегда 
борьба, а разве борьба может быть безболезненным событием? 

Почему же в медицине и здравоохранении утвердилось и существует на 
протяжении веков противоположное мнение – болезнь рассматривается как 
опасность, с которой надлежит бороться. Как это ни странно, во многом из-за 
логической ошибки, которая еще в древности была обозначена как post hoc, ergo 
propter hoc (то есть после этого, значит, вследствие этого) – временная 
последовательность событий принимается за их причинную связь. Не только в этом 
дело. Клиническая практика, решающая жизненно важные задачи  (облегчить 
состояние больного, спасти его), всегда видела в болезни опасность, от которой 
надлежало спасать человека. Понятно: для того, чтобы признать какое-то событие 
защитным, необходимо увидеть факт уменьшения опасности в результате этого 
события. Ясно, что ни одного такого факта известно не было: болезнь всегда 
означала увеличенный риск смерти, а не снижение опасности.  

Для оценки роли заболевания как возможной защиты следовало бы сопоставить 
две разных ситуации, в которых на восприимчивый организм действует патоген: в 
одной из них развивается болезнь, в другой же – болезнь отсутствует. При такой 
ситуации, однако, судить о роли болезни невозможно, так как в одном из случаев ее 
попросту нет, а другая ситуация, в которой болезнь развивается, убедительно 
указывает на опасность заболевания. Поэтому в медицинском сообществе сложилось 
двойственное в своей принципиальной основе, но удобное (по существу 
оппортунистичекое) представление: хотя известно, что в основе заболевания лежит 
мобилизация защитных механизмов, важно не это, а другое, главное  то, что болезнь 
всегда представляет собой опасность. И, естественно, с болезнью следует бороться 
методами лечения и профилактики. Для объективности следует отметить, что ни 
одного факта, который свидетельствовал бы о том, что болезнь может защитить 

Заболевание 

Патоген Защитные силы 
организма 
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организм от опасности, то есть уменьшить вероятность смерти, не известно – 
напротив, все известные факты противоречат такому представлению.  

Поэтому ответ на вопрос о том, присуще ли болезни защитное действие, крайне 
труден. Ответить на него можно, лишь обращаясь к длительности болезни, то есть 
выясняя, какие болезни одной и той же нозологии опаснее – кратковременные или 
длительные, хронические. Именно этот подход был нами использован для выяснения 
защитного действия болезни. На примере самого распространенного заболевания – 
ишемической болезни сердца – было показано, что продление заболевания оказывает 
жизнесберегающий эффект [10, 11, 32]. Фактические данные на этот счет хорошо 
известны и поэтому на них нет необходимости останавливаться.  

Помимо защитного действия, которое проявляется в продлении заболевания во 
времени, то есть хронизации болезни, обнаружен и другой защитный механизм, при 
котором жизнесберегающее действие реализуется при увеличении 
распространенности заболевания в популяции [33, 34]. Если первый механизм 
проявляет свое действие в индивидуальном измерении, то второй – в популяционном, 
защищая население от опасности, если она чрезмерно возрастает. 

Принцип достижения здоровья в союзе с болезнью. Представление о защитном 
потенциале заболеваний [7, 10, 17, 43] указывает на необходимость иного, чем 
существующий, подхода к болезням, их лечению и профилактике. Необходимо иметь 
в виду, что основные проблемы здравоохранения связаны с тем, что организму 
больного человека навязывается логика, противоречащая биологическим 
закономерностям. Принципом стратегии в отношении многих заболеваний должна 
стать стимуляция защитных сил организма как основного метода профилактики 
этих болезней [11, 43]. Мысль Генерального директора ВОЗ доктора Гро 
Х. Брундланд, высказанная на сессии Всемирной ассамблеи здоровья в Алма-Ате, о 
том, что бремя болезней – это бремя несовершенного развития человека, имеет 
особое значение для реализации современной стратегии здравоохранения. 

Если болезней еще нет, то приоритетом должно быть всемерное укрепление 
защитных возможностей организма, его сопротивляемости при помощи рационально 
используемых средств физической культуры и массового спорта [7, 22, 48]. 
Эффективность этих средств трудно переоценить – ведь течение многих заболеваний 
непосредственно зависит от уровня физической подготовленности человека [16]. При 
появлении болезней особое значение приобретают строго дозированные физические 
упражнения и курортные факторы. Наблюдения последних лет свидетельствуют о 
возможности при помощи упражнений, воздействия курортных факторов стимулировать 
адаптационные резервы организма хронических больных [5, 25, 40, 47].  

Исключительно важно оптимистическое отношение населения к своему здоровью, 
основанная на объективных знаниях вера в возможности своего организма, понимание того, 
что решающее значение в возникновении болезни, характере ее развития и исходе 
принадлежит организму, а не болезнетворному фактору. Это означает необходимость 
реализации сформулированной нами оптимистической стратегии мировосприятия и 
поведения – стратегии активности и оптимизма [8] – условия, способного на всех этапах 
развития болезней ослабить или устранить опасность заболеваний.  

Валеологические знания уже сегодня позволяют изменить основной подход, 
применяющийся в клинической медицине. Должно быть ясно: «Если мы хотим 
достичь какого-то согласия с Природой, то нам в большинстве случаев придется 
принимать ее условия» [24]. К сожалению, это положение ещё не признано в 
медицинском сообществе. Необходимо иметь в виду, что многие проблемы, 
существующие в клинической медицине (опасные осложнения, неэффективность 
многих лекарств и привыкание к ним), связаны с тем, что организму больного 
человека навязываегся логика, противоречащая биологическим закономерностям.  
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Применяемые в клинике вмешательства должны не противодействовать 
организму бороться с патогеном. Эти средства должны содействовать защитным 
механизмам, быть посильной стимуляцией их. Ослабить эти реакции имеет смысл 
лишь в том случае, если они становятся чрезмерными и могут стать угрозой 
организму. Стимуляцией защитных механизмов являются методы гомеопатии, 
которая с времен Ганемана накопила немалый опыт помощи организму в услових 
болезни. Показательно то, что при использовании гомеопатических методов лечения 
осложнения обычно не развиваются.  

Стратегия сотрудничества с болезнью не является чем-то принципиально новым. 
Наряду со стратегией «преодоления болезни», клиницисты все чаще обращаются к 
методам «вспомоществования» организму, прибегая к немедикаментозным методам 
лечения и нетрадиционной медицине [4, 30, 35]. В свете изложенных выше 
представлений заслуживает внимания развиваемое проф. Н. И. Яблучанским 
направление в лечении, при котором врач стремится не противодействовать болезни, 
а «провести больного через болезнь» [29]. 

Современная дефиниция здоровья. Выше мы подчеркивали, что в условиях 
отсутствия общепризнанных положений валеологии, которая как наука еще 
находится на пути к становлению, необходимо быть крайне осторожными в 
изложении новых представлений. Такие представления могут быть приняты и 
пропагандироваться лишь после всесторонней проверки и согласования экспертами. 
Особенно это относится к фундаментальным знаниям. Именнно таким является 
дефиниция здоровья – научное определение этого динамического состояния. С такой 
оговоркой мы излагаем предложенную нами дефиницию здоровья, которая является 
развитием предложенного ВОЗ определения. 

Редукция устаревших представлений в дефиниции здоровья. Здоровье представляет 
собой состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов. Эта дефиниция приводится в Преамбуле к 
Уставу Всемирной организации здравоохранения, принятому Международной 
конференцией здравоохранения (Нью-Йорк, 19 – 22 июня 1946 г.) с участием 
представителей 61 страны. С 1948 г. это определение не менялось. Сделанные нами 
коррективы основываются на необходимости прежде всего исключить три особенности 
дефиниции здоровья, которые не соответствуют известным фактам. Прежде всего, следует 
иметь в виду, что здоровье не представляет собой состояние «наибольшего благополучия». 
Подобный максимализм делает здоровье крайне редким, исключительным состоянием. 
Однако здоровье свойственно жизни не только «наивысшего качества» – пока организм 
живет, даже пока жизнь ещё теплится в организме, определенное количество здоровья 
присутствует в нем. Если признать в качестве здоровья лишь максимальное благополучие, 
то придется «вынести за скобки» почти всю нашу жизнедеятельность, вовсе не состоящую 
из состояний блаженства [45]. Поэтому из определения необходимо убрать слово 
«полного». 

Такое понимание имеет своим следствием еще одну поправку принципиального 
значения. Во-вторых, из определения здоровья следует устранить слова «а не только 
отсутствие болезни или физических дефектов». Теснейшая взаимосвязь между здоровьем 
и болезнью [36], а также активизация защитных механизмов жизнеспособности при 
возрастающей опасности для организма [21] указывают на то, что наличие заболевания или 
физического дефекта вовсе не исключает здоровье. То же относится и к инвалидности. 
Физические дефекты, а также нарушения функции анализаторов (зрения, слуха и др.), – то, 
что считается инвалидностью, ограничивает качество жизни. При этом жизнеспособность 
организма часто оказывается незатронутой. Люди с такими нарушениями – например, 
спортсмены, считающиеся инвалидами, могут демонстрировать настолько высокую 
жизнеспособность, что она превосходит соответствующие показатели практически 



 162 

здоровых людей. Эти данные указывают на неправомерность использования термина 
«инвалид» (от invalidus – не здоровый, лишенный здоровья) по отношению к лицам с 
физическими ограничениями. 

В-третьих, из дефиниции здоровья следует исключить слова «социального 
благополучия», как характеристику внешнего окружения. Факторы, от которых 
зависит состояние здоровья (условия жизни, труда и отдыха, питание, климат и, 
естественно, социальная среда, в которой он находится и с которой взаимодействует) 
важны для оптимальной жизнедеятельности человека, но не являются его 
составляющей [36]. Поэтому из дефиниции здоровья следует устранить слова 
«социального благополучия», оставив лишь физический и душевный его компоненты. 

Дополнения к дефиниции здоровья. В настоящее время есть возможность включить 
некоторые объективные показатели, которые имеют самое существенное значение для этого 
состояния. Это, во-первых, взаимосвязь функций и структур организма, их интеграция, от 
которой зависит гармоничность его жизнедеятельности, и во-вторых, энергетическая 
достаточность, без которой невозможно функционирование организма. Изучению роли 
первого из этих факторов мы посвятили многолетние исследования, итоги которых были 
обсуждены на многих научных конференциях, отмечены Золотыми медалями на 
международном симпозиуме «Здоровье человека в условиях окружающей среды» (Каир, 
Египет, 1997) и изложены в ряде изданий [6, 30, 31]. Наряду с давно известным простым 
массо-ростовым показателем Кетле, которым, за неимением лучшего, можно пользоваться 
для оценки гармоничности телосложения, мы предложили несложный тест мышечно-
кардиальной корреляции для суждения о гармоничности функций [42]. Так как наши 
предложения опубликованы в Украине и на Западе, то это избавляет нас от необходимости 
останавливаться на наших предложениях в отношении интеграционного фактора здоровья.  

Роль энергетического фактора была отмечена на заседаниях Международной 
Научной группы экспертов ВОЗ в Женеве в 1968 году. В работе этой Научной группы 
в качестве вице-президента принял участие один из авторов этой статьи. Итоговые 
материалы Научной группы находятся в свободном доступе в интернете [48]. В связи 
с тем, что в последние годы вокруг энергетического фактора здоровья возник 
неоправданный бум, следует уточнить сущность дела.  

Энергия абсолютно необходима не только для здоровья, но и для самой жизни. 
«Топлива» в виде извне поступающих в организм продуктов питания и отложенных в нем 
«про запас» материалов, а также кислорода, способного высвободить содержащуюся в 
«топливе» энергию, вполне достаточно (в воздухе, который мы вдыхаем, содержится 21 % 
О2). Для того, чтобы быть здоровым, достаточно даже не ½, а ¼ или еще меньше энергии, 
которая может быть освобождена в организме здорового человека. Поэтому возможность 
распоряжаться бóльшим количеством энергии не существенна для здоровья, она лишь 
определяет возможности его физической активности.  

У здоровых людей значительный энергопотенциал обеспечивает не здоровье (для того, 
чтобы быть жизнеспособным, достаточно минимума энергии), а высокое качество жизни, 
связанное с расширением двигательной активности в ее разных формах (спорт, 
путешествия, сексуальная активность и пр.). Поэтому энергопотенциал не может быть 
мерой здоровья, важнее в этом отношении противоположное качество – способность 
экономично расходовать энергию [7, 9, 31]. Это подтверждают наши исследования 
долгожителей – у них в покое, при умственной деятельности и при свойственных им 
небольших физических нагрузках расходы энергии минимальны.  

Таким образом, современная дефиниция здоровья может быть представлена таким 
образом: здоровье – это динамическое состояние организма, характеризующееся 
физическим и душевным благополучием, в основе которого лежит гармоническое 
соотношение функций и структур организма, обеспечиваемое экономным 
расходованием его энергетического потенциала. 
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Chapter 22. THE PHILOSOPHICAL AND IDEOLOGICAL UNDER STANDING 
OF HUMAN DEVELOPMENT AND THE FORMATION OF HIS HEALT H 

 
M. GONCHARENKO  

Additional information is available at the end of the monograph  
 

Formulation of the problem and its connection with important scientific tasks. 
According to existing ideas in the history of science, there are four major eras of changes that 
are accompanied not only by scientific discoveries, but also by changes in the theoretical 
approaches to the understanding and description of the structure of the Universe. 

The first scientific revolution (XVII century), the classical mechanical science, has 
mechanic as a standard scientific theory. The basis of the mechanistic view of the world is the 
movement of atoms and bodies in absolute space over absolute time. 

The second scientific revolution (the end of XVIII century – the first half of XIX century) 
is a classical disciplinary organized science. The third scientific revolution (the end of XIX 
century – the middle of XX century) is a non-classical science, cybernetics, a general systems 
theory that begins with the appearance of an electromagnetic picture of the world. The fourth 
scientific revolution (the last third of the XX century) is an after nonclassical science 
synergetics that opens a new object of knowledge: self-organizing and self-developing complex 
systems, which are a mandatory component of people. The leading motive is a statement of 
connectedness of everything with everything, the idea of presence of all in everything. 

Each new era in the history of scientific ideas and methods brings us to compile a full and 
complete picture of the Universe and human in it. 

Currently is being created a model of the Universe, the bases of which are: 
• idea of its basic integrity; 
• belief in the unity of subject and object of knowledge; 
• in natural science studies the highlighting of the consciousness and recognition issues in 

the science methodology determines the role of intuition on the same level with the logic; 
• returning to the scientific world the idea of the Creator, and the opening of a new 

level of consciousness evolution understanding, its place and role in the creation and 
development of the Universe. 

The new paradigm is based on the general scientific statement of the universal and 
inseparable connection of human and his environment, the existence of energy information 
exchange between them, carried out cause and effect relationships, built on the basic categories 
of being: time, space and the human consciousness as a decisive factor of interaction and 
transformation. The new paradigm reveals man's responsibility for every thought, word, action 
that comes out all planes of Existence; for the World, which should be considered as a living 
fabric of Space-Time-Interaction that is sensitive to any movement of the living in it systems. 

By itself this scientific paradigm is a reflection of social consciousness, associated with the 
metamorphosis of the mind thinking and mechanisms of human cognition. Energies of 
paradigm affect the inflow of fresh ideas and promote new ways of perceiving the world and the 
perception of a higher level of information. The ideological platform of a new paradigm is 
shaped up as a system of connections and communications in a cognition process. 

Analysis of recent research studies and publications.  The current period contributes to 
active and creative and transcendent ways of perceiving information. The transcendent way is a 
the process of setting and receiving the necessary information as a direct knowledge. It forms 
the understanding of the multidimensional nature of the information, the location of its fields on 
all levels of the Universe, where it forms certain information layers. 

Life is a continuous process of development, self-improvement, self-realization of the 
program, inscribed by the Creator in which each level of Creation is a new fabric of life that has 
higher vibration energy saturation and potential, filled with new creative content and level of 
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Consciousness. Every living system in accordance with the objectives of the concrete world 
develops the highest level of Consciousness, creativity and energy potential and performs the 
necessary work that contributes to the development of this sector of the Universe. 

The doctrine of health has been existed in all ages of human development. For the first time the 
knowledge of the person and his health in order to create a new scientific field were summarized by 
I. I. Brehman. A serious contribution to the valeology development was made by V. P. Kaznacheev, 
G. L. Apanasenko, L. A. Popova, V. Lischuk, V. L. Kulinechenko, I. V. Muravov, E. G. Bulich, by 
Rostov Valeological school, V. V. Kolbanov, L. G. Tatarnikova, School of causality by V. P. Gocha, 
I. Gundarov, Kharkiv valeologists school. 

The purpose of this paper is to examine how evolves conception of human, his health and 
interaction with the outside world in the scientific knowledge development and the reality of 
changing scientific paradigms. The possibility of opening by a person of committed knowledge 
of the world is carried out by a long Learning. The path of knowledge is revealed in a new 
vision of reality that leads to a change of the existing scientific paradigm. 

As the birth of valeology was proclaimed by I. I. Brehman in 1980 s, this period can be 
attributed to the transition from the stage of non-classical period to the period of after non-
classical science. In general, the development of valeology can be shown in the form of the 
scheme where the first stage of knowledge of human health is focused on the study of 
development patterns and functioning of the body (the period of classical science). The second 
step carries out in-depth study of regularities of mental health component (the period of non-
classical science). At the third stage of the current knowledge about the health of a significant 
spiritual component is focused on health and its role in the management hierarchy of this 
process (the period of after nonclassical science). 

An important moment in the modern sense of the world order is the idea of the Universe 
information field: it is layered, structurally resembles a russian doll (matrioshka), nonlocal. 
These are the layers of different densities and each of the lying above layer penetrates all lower 
ones and hierarchically links up with higher layers to the very Absolute (scheme 1). 
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At the core of understanding the interaction between the layers is the theory of interaction 
of wave processes. The layers of different density of energy are energy fields that generate 
waves of different frequencies of vibration. Such media, as the torsion fields created in the 
small world not series of levels, but series of spirals with different fineness and vibrations of 
different frequencies. Wave processes are characterized by a length, frequency, shape, period. 

At the level of an integrated body system of all its components and its electromagnetic 
energy fields are summed up in the subtle energy bodies. The total process of the human body 
functioning is a cycle of wave interaction and particle properties of matter in space-time, i. e. 
the interaction of the subtle and the physical way. Complication concepts of wave interactions 
is realized through dissipative structures, the bifurcation points provide transferring of the 
information, new emergent properties, changes in the ratio of entropy that is non-entropy. A 
significant development has been reached by an understanding of the resonance wave 
interactions mechanism. 

A study of all living organisms wave properties has led to the justification of forming ideas 
about the structural human organization that consists of the physical (solid) and thin bodies, 
including the sphere of etheric, psychic, mental and spiritual bodies, which differ in their wave 
characteristics. 

All the media have a wave nature of different lengths and frequency and develop in space 
and time like nonlinear (fractal) things. Information-frequency resonance matrix is a structured 
set of two components: 

• a certain amount of perceived object information; 
• a set of patterns of information resonant frequency response from the object. 
A healthy person is characterized by the harmonious interaction of the physical and subtle plan, 

i. e. spirit, soul and body. This principle is based on a new understanding of the world order. From 
this pattern follows a hierarchical principle of the health building one of the main principles of 
valeological spirit roles management in interaction of a three-pronged structures: spirit, soul and 
body. At each level of functioning matter: information, energy, real there are different levels of 
organization of matter and, consequently, their patterns of interactions (scheme 2). 
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The primary research material. From the data was obtained follows that every organ 
and every cell has its own specific range of vibrations, its specific characteristics of these 
oscillations (form, view, and frequency). Maintenance of these oscillations depends on the 
«quality factor» of the resonator. If the «Q-factor» is broken or distorted, it may be incoherent, 
inadequate, pathological electromagnetic oscillations. In the case where an existing mechanism 
of self-improvement in the body is not able to degrade these fluctuations a disease comes out. 

Pathological fluctuations can be eliminated by using external electromagnetic 
oscillations. In a healthy organism is maintained relative balance of electromagnetic waves that 
make up the homeostasis and with pathological abnormalities can be observed violations of the 
vibrations of harmony. The offset in the frequency band may occur in the higher frequencies 
and lower frequencies. 

According to modern views the formation of pathological process develops in time 
according to the following stages: 

• the first stage is a temporary disparity between various levels of functioning of 
biological systems; 

• the second stage is a violation of information flow in the body in a functional mode 
voltage at stress or chronic fatigue syndrome. Recovery is possible with the active 
participation in the recovery process of the patient; 

• the third stage is the metabolic energy, energy circulation disturbance. To restore the 
balance it is necessary to carry out therapeutic procedures; 

• the fourth stage is a metabolic disorder and destruction of structures. Chronic diseases. 
Upon further displacement frequency can be shown degeneration of the organ and 
tissue death. 
Based on the idea of the development of the pathological process in the human body, it 

can be argued that the health is a dynamic, non-local, harmonize spectrum of wave processes of 
various human organs and systems. Scheme 3 is a multi-dimensional energy-system of the 
person that reflects the interaction of its subtle bodies with physical body (scheme 3). 
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Creating the energy structure of the subtle body precedes the formation of the physical 
body and manages its development, i. e. it is a «process map», according to it our body 
develops. Changes in the structure of thin bodies are transferred to the physical body through 
the meridians. Meridians are a kind of «channels» or «doors» between the physical and subtle 
bodies. A state of energy-structural organization of the person is determined by the methods 
infodiagnostic. Information and energy exchange with the environment through energy centers 
that called chakras. 

Methods of infodiagnostics are methods that explore the process of information exchange 
in the body (receiving, encoding, transmission, decoding, storing information). Currently we 
can distinguish such methods: 

• the physical, this is the therapeutic examination; 
• laboratory, this is a study of concentration and ratios of hormones; immunnogram etc.; 
• studying of the content of biologically active substances; 
• hardware, these are electroacupuncture diagnostics (Voll, Nakatani et al.); 

electrocardiography, electroencephalography, electromyography, computer diagnostics 
on Hardware-software complex «KSD», «INTA-com-Voll» and others. 

Informotherapy is an area of valeological knowledge that studies the impact of 
information on the physiological, biochemical, biophysical and pathological processes in the 
human body, the processes of receipt, encoding, storing, decoding and use of the information. 

Self-regulation of physiological functions is the automatic maintenance of a vital factor 
of the organism on a constant level. 

In addition to self-regulation wave correction of health process can be used. 
Currently, the knowledge of the mechanisms of health wave correction methods studied 

deep enough: 
• bioresonance therapy (BRT) this is the treatment with a single fixed (permanent) 

frequency; 
• multiresonance therapy (MRT) this is a treatment with a few fixed frequencies 

simultaneously; 
• mora therapy treats by complex electromagnetic spectrum; 
• interference therapy this is a treatment based on interaction between internal and 

external frequencies that are not synchronized in time; 
• informotherapy (IT) this is a treatment deployed in time with sequences of frequencies 

and spectra, structured on the basis of cellular languages. 
In accordance with the structural organization of human, health is evaluated separately at 

different levels of organization, i. e. at the physical level, mental, spiritual and social levels. 
Resonance correction does not treat organs or organ system, it updates a portrait 

energetic and healthy person using the information in the passage of a corrective body structure, 
harmonizing the movement of energy within the body, using the body's ability to regulate itself. 

All the media have a wave nature of different lengths and frequency and can develop in 
space and time in nonlinear (fractal) way. Getting by the object information codes leads him to 
producing some set of feasible actions. This complex consists of changes in the parameters of 
the internal state of an object, and changes in its external manifestations (interaction with the 
objects of the environment). The principle of expediency includes the principle of timeliness of 
each action separately and matching them on time in the complex. 

Conclusions and prospects for further development. New knowledge requires new 
approaches to the study. On the one hand, it is necessary to know how the wave data signal is 
transmitted from the environment into the human body, how to carry out the transformation of 
it, how to determine the positive reactions of the body and to reveal this harmonizing effect. On 
the other hand, it is important to know the mechanisms of transformation of the information 
signal at the borderline between interface and body, at the level of the cell plasma membrane. 
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According to the above, the development of valeology requires a serious theoretical 
foundation. First of all, it is necessary to improve the philosophical and ideological direction. 
This fundamental direction should strive to know the laws of interaction of spiritual, mental and 
physical bodies, which are an important theoretical bases for health sciences and the 
development of new methods of diagnosis, correction and rehabilitation. 

The leading role in the development of this process is given to study, knowledge and 
awareness of the spirituality role in the formation of health, moral and ethical perfection, which 
are determined in the general health cultural level of the current human society. 

 
 
 
 
 

Chapter 23. APPLICATION OF THE BASICS OF INFORMATIO N 
THEORY FOR CREATION OF METHODICAL BASES OF VALEOLOG Y 

 
V. GORCHAKOV 

Additional information is available at the end of the monograph  
 

Розділ 23. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ  
СОЗДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ВАЛЕОЛОГИИ 

 
В. Ю. ГОРЧАКОВ 

Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 
 

Введение. Часто валеологию представляют как некую сборную науку. Это значит, что в 
валеологии собраны методы и практические результаты из медицины, психологии, 
педагогики и т.п. Но для того, чтобы стать самостоятельным научным  направлением и при 
этом сохранить возможность  использовать методы контроля и коррекции собственного 
здоровья, простые и доступные любому человеку, следует  разработать такие методические 
приемы, которые бы легко осваивались любым человеком и в то же время имели научно 
обоснованный фундамент. Мы должны помнить, что основным лозунгом в валеологии может 
быть высказывание Остапа Бендера: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». 
Не зря одно из изданий появившегося еще в советское время направления, тематикой 
которого было оздоровление людей, называлось «Помоги себе сам». 

Основной задачей валеологии является пропаганда здорового способа жизни и 
обучение людей методам профилактики заболеваний и поддержанию собственного 
здоровья. Для решения этой задачи валеологи собирают, апробируют и рекомендуют 
простые тесты для самостоятельного использования, а также немедикаментозные методы 
оздоровления. При достижении цели главное – передать ответственность за свое 
здоровье самому человеку, научить его принимать самостоятельные решения. 

При такой постановке вопроса нужно обучать не просто игнорировать плохое 
самочувствие, подталкивать человека к отказу от медицинской помощи, а дать ему 
точные доступные методы оценки собственного состояния, которые позволяют 
определить дальнейшую стратегию поведения: обращаться к врачу или применить 
другие, более простые, методы. 

Возможная основа практической валеологии. Одним из направлений, которое 
можно предложить современным людям, является информационная медицина. Это 
направление является как научным, направлением, требующим глубокого знания 
медицины и квантовой механики, так и таким, что может быть использовано 
неспециалистами. Конечно, результаты будут разными: специалист, как любой врач, не 
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только сможет оценить состояние здоровья, поставить точный диагноз, но и назначит 
эффективное лечение различных заболеваний, вплоть до генетических. 

Однако упрощенный вариант информационной медицины может быть использован 
подавляющим большинством людей после некоторого обучения. Но ведь валеология 
подразумевает в своем курсе обучение, которое и может быть использовано для изучения 
основ информационной медицины. Поэтому упрощенный вариант информационной 
медицины можно рассматривать как практическую базу валеологии. 

Некоторые приемы информационной медицины позволяют просто и надежно 
провести оценку состояния различных систем организма, выделить те системы, которые 
наибольше нуждаются в коррекции в данный момент времени, провести коррекцию этих 
систем, что обязательно приведет к улучшению общего состояния. 

При повторном анализе состояния здоровья через 1 – 2 дня может случиться так, что 
именно эти системы вновь окажутся в плачевном состоянии. Это даст основание 
задуматься и планировать посещение врача. Хотя в некоторых случаях достаточно 
провести анализ основных продуктов питания на их совместимость с человеком. Также 
можно выявить те факторы, которые пагубно влияют на ту или другую систему. К таким 
факторам, кроме питания, относятся: водный режим, режим физических и психических 
нагрузок, сбой в биоритмах и т.п.  

В информационной медицине есть совершенно простые, но сильнодействующие 
факторы оздоровления, например, релаксация с использованием функциональной музыки, 
цветотерапия, аромотерапия, прогулки с элементами медитации, аффирмации и т.п. 

В психологии проводятся специальные сеансы подобного типа терапии, но 
информационная терапия может идти дальше: необходимо научить человека записывать 
информационную компоненту таких сеансов на любой носитель (например, воду) и 
научить его пользоваться этим носителем как средством оздоровления. 

Естественно, что высококвалифицированные специалисты в области информо-
терапии начнут с гармонизации органов и систем путем введения нужной организму 
информации. Но для этого нужны не только специальные знания, но и соответствующая 
аппаратура, наборы информационных нозодов и т.п. Все остальное будет рекомендовано 
как вспомогательные действия. 

Основа информационной терапии. Основой работы в области информационной 
терапии является способность человека определять уровень гармонии. Уровень гармонии 
органов и систем организма связан с их функциональным состоянием [3]*. Чем ниже уровень 
гармонии, тем выше вероятность развития патологии в данном органе или системе. 

Мы часто и много говорим о гармонии, но вот оценка этого показателя всегда 
является субъективной. Особенность информационной терапии заключается в том, что в 
этой области существует метод оценки уровня гармонии, который позволяет оценивать 
гармонию в процентах от идеального состояния. Процесс описания уровня гармонии 
можно рассматривать как элемент бионики (бионика – использование живых организмов 
в качестве датчиков). 

Еще в начале ХХ века это утверждение было бы воспринято как норма, ведь именно 
в то время развивалось учение академика И. П. Павлова об условных рефлексах. 
Современный анализ гармонии основывается именно на этом учении, которое, кстати, 
так и не было никем опровергнуто. 

К сожалению, развитие техники и технического мышления привело к тому, что мы стали 
не доверять собственному мозгу. Но очень часто именно наши сенсорные системы позволяют 
увидеть, ощутить запах, услышать и т.п. происходящее вокруг. На основе этой информации 
мозг вырабатывает различные варианты дальнейшего поведения человека. В частности в 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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медицине врач после осмотра пациента назначает ему определенное лечение. Земские врачи 
в России лечили множество различных заболеваний только на основании внешнего осмотра 
пациента. Естественно, сегодняшняя медицина значительно усложнена всевозможными 
анализами и исследованиями, однако все эти анализы и исследования предназначены лишь 
подтвердить первоначальный диагноз хорошего врача. 

Приемы информационной медицины в валеологии вполне могут основываться на 
подсознательном восприятии основных потоков информации, постоянно идущих от 
организма человека. Нужно только восстановить доверие к собственному мозгу. 

Многие возражения по поводу возможности оценки гармонии человека на основании 
анализа мозгом человека информационных потоков будут обсуждены ниже. 

Итак, существуют обоснованные предпосылки использования методов считывания 
природных информационных потоков с целью оценки  состояния собственного здоровья. 

Теоретические основы информационной терапии. На протяжение многих 
десятилетий успешно работают экстрасенсы-целители. Особенности их работы часто 
смущают специалистов, которые не связаны с этим видом деятельности.  

В 30-е годы ХХ столетия академия наук Германии официально признала это 
направление и назвала его «биорадиация». Впоследствии в Берлине работал 
специализированный  институт биорадиации. Для работы в этом институте готовили 
специалистов на основе медицинского факультета Берлинского университета. Это 
значит, что биорадиацией занимались высококвалифицированные специалисты с 
медицинским образованием, которые параллельно получили дополнительное 
специальное образование на основе тибетской и китайской медицины. Таким образом, 
была сделана первая попытка создания специальной программы для подготовки 
специалистов в области биорадиологии. 

Более подробно об этом направлении можно прочитать в монографии Сергея 
Алексеевича Вронского «Астрология – наука или суеверие» [1]. Девятая глава в этой 
книге как раз и посвящена становлению биорадиологии.  

Увы, Вторая мировая война помешала дальнейшему развитию нового научного 
направления.  

Однако даже создание направления биорадиологии позволило легализовать это 
направление, но все еще не позволяло объяснить механизм действия специалистов на 
своих пациентов. 

Для объяснения целого ряда явлений, которые традиционно относят к 
парапсихологии, необходимо немного иначе взглянуть на природу материи, изменить 
уже существующую парадигму. 

Философские начала валеологии. Для решения некоторых проблем современной 
валеологии, информационной медицины и ряда других направлений необходимо решить 
основной вопрос философии: что такое материя?  

Очень интересное представление о материи было сформулировано Рупертом 
Шелдрейком в монографии «Физика Ангелов»: «Атомы уже больше не представляются нам 
неизменными инертными частицами материи. Атомы – сложные активные структуры, а 
материя – скорее процесс, нежели субстанция». Специалист по философии науки Карл 
Поппер говорит: «Материализм преодолел себя в современной физике» [2]. Материя 
перестала быть фундаментальным объяснительным принципом. Напротив, ее саму теперь 
можно объяснить с помощью иных, более основательных принципов. Мы имеем в виду поля 
и энергию. 

Анализ многих явлений, которые принято относить к загадочным, мистическим, к 
чуду и т.п., показал, что все они перестают быть таковыми в том случае, если мы по-
иному определим суть материи.  
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Исходя из проведенного анализа, было дано уточнение определения материи, 
которое позволяет по-новому подойти к решению множества проблем в естествознании в 
области физики, биологии и других наук.  
Материя – триединая субстанция, состоящая из вещества, энергии и информации. 

Вещество и энергия постоянно переходят друг в друга под контролем информации. 
Материя существует во времени и пространстве (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Схема строения материи, где: 

m – вещество (масса), E – энергия, I – информация, V – объем, в котором 
существует материя (материальная структура), T – время. 

 
Выделение отдельных компонентов является условным в пределах одной физической 

системы. Каждый из элементов может существовать только в совокупности с другими 
элементами, но принимать различные значения, изменяясь от – х к 0 и далее к + х. 

Такое колебание полностью соответствует представлениям о волновых уравнениях. 
Физика волн, на которой базируется современная физика, укоренена в математике вращения. 

На приведенной схеме информация (I) обозначена как часть материи, которая 
существует во времени и пространстве. Информация структурирует материю. Такое 
понятие информации позволяет говорить о том, что она есть суть развивающаяся, 
усложняющаяся составная часть материи, которая по мере своего развития ведет к 
эволюции Вселенной. Практически в каждой материальной системе можно выделить все 
три элемента, которые и формируют систему на соответствующем уровне. Если первое 
определение свойственно для фундаментальных процессов на уровне элементарных 
частиц, то уже на уровне молекул система будет значительно сложнее, но в ней все равно 
будут вещество, энергия и структурирующее начало – информация.  

Каждый из компонентов материи имеет свой тип поля, которые в сумме дают единое 
поле материи, переводящую материю из простой суммы отдельных элементов в более 
сложную структуру [3].  

Впервые подобную схему строения материи и материальных систем предложил в 
1994 г. Николай Николаевич Сочеванов [4.]  

К такой схеме можно свести любую физическую систему – от элементарной частицы до 
Вселенной. Человек не является каким-то исключением из правил. Следовательно, мы имеем 
три основных входа в организм человека или любую другую физическую систему. Вход для 
вещества (взаимодействие с лекарственными препаратами, пищей и т.п.); вход энергети-
ческий (различные частоты, вызывающие резонансные колебания в системе, или тепловое 
воздействие); наконец, информационный вход, который позволяет изменять инфор-
мационную компоненту всей системы, вызывая вслед за этим изменение самой системы. 

В практике чаще всего сталкиваемся с комбинированным внешним воздействием на 
организм человека. Эти воздействия могут быть направлены на получение 
оздоровительного или лечебного эффекта, на нанесение вреда организму и т.п. 
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В обычной жизни все три типа воздействия объединены в системы взаимодействия 
«человек – окружающая среда (природа)». Кроме того, следует обозначить наличие  
эндогенных взаимодействий внутри самого организма.  

В физиологии известны две системы регуляции: нервная и гуморальная. Однако в 
настоящее время все чаще и чаще можно встретить упоминание о треть регуляторной 
системе – информационной [3]. К доказательствам существования информационного 
пути регуляции в живых системах можно отнести работы П. П. Горяева, посвященные 
вопросам волновой генетики, работы В. П. Казначеева по межклеточным 
взаимодействиям. Нельзя не вспомнить и о работе А. Г. Гурвича «Теория биологического 
поля». 

Среди западных ученых этому вопросу посвящено достаточно много работ, но мы 
упомянем только монографию Р. Шелдрейка «Новая наука о жизни» [5]. 

Во втором томе «Эниология» [6] Ферьяз Рахимович Ханцеверов обсуждает все 
известные и сегодня природные и искусственные носители информации. 
Информационные носители могут быть классифицированы по иерархическому типу. 
Есть носители, которые обеспечивают передачу информации на межклеточных, 
межорганизменных расстояниях, а есть носители, которые позволяют каждому 
организму оставлять свой след во Вселенной. 

Многообразие типов информации и носителей позволяет полностью описать все 
виды информационного и энергоинформационного обмена – как внутри организма, так и 
организма и среды, включая внутри – и межвидовой информационный обмены. 

Кстати, использование информационного входа оказалось доступным для любого 
человека; перегрузить организм избыточной информацией (без специальных знаний и 
умений) невозможно. Следовательно, этот путь может быть эффективным, безопасным и 
доступным большинству желающих. 

Роль мозга в регуляции информационного обмена. Мозг человека находится в центре 
всех событий, в которых участвуют все три регуляторные системы: гуморальная, нервная 
и информационная. Мало того, мозг соединяет как внутренний, так и внешний мир 
человека, делая его участником всех возможных информационных процессов Вселенной.  

В обычных условиях сознание человека не фиксирует многие процессы, 
протекающие как в самом теле, так и с телом в пространстве и времени. Однако 
подсознание получает практически неограниченный поток информации, фиксирует его и 
изменяет, как поведение, так и биохимическое состояние организма (Чижевский А. Л. 
Земное эхо солнечных бурь – М., 1976).  

Объемы перерабатываемой мозгом информации заставляют современных ученых 
думать о мозге человека как о разновидности совершенного квантового компьютера [12]. 

Особенности работы мозга человека таковы, что он может построить модель некоего 
события или объекта; мысленная модель приобретает голографическую форму, которая 
резонирует в случае нахождения подобной голограммы в окружающем пространстве. На 
этом принципе основывается диагностика целителя, которая проводится без каких-либо 
инструментов: радиоэстезистов, лозоходцев и пр., которые в качестве инструмента 
визуализации используют тензор, рамки, лозу, маятники и т.п., и других специалистов, 
как сейчас говорят, нетрадиционных методов диагностики и лечения. 

Оппоненты полностью отрицают подобный вариант работы, обвиняя целителей в 
ненаучном подходе. Увы, ненаучный подход демонстрируют и сами критики. Во-первых, 
они не потрудились разобраться со структурой материи (строением физических систем); 
во-вторых, не знают, а может, просто не желают знать работы И. П. Павлова об условных 
рефлексах, позволяющие обучить любого желающего, например, радиоэстезии. 

Есть и обоснованная критика (скажем, отсутствие методов контроля). Поскольку 
радиоэстезия относится скорее к органолептическим методам исследования человека, то 
и контроль должен быть соответствующим. 
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В медицине широко используется такой тип исследования: например, исследование 
пульса, шумов в сердце, в легких, других звуков организма (метод перкуссии); общий 
осмотр тела, кожи, миндалин и т.п.; метод пальпации (прощупывание внутренних 
органов человека). В конце - концов, врач определяет, жив или мертв человек по 
внешним признакам, без использования сложной дорогостоящей аппаратуры. Сегодня в 
медицинских институтах учат студентов этим методам, и никто не говорит об их 
технической проверке, или ненаучности. Исходя из этого, мы можем предложить 
простой метод определения эффективности воздействия целителя или другого 
«ненаучного» метода на человека. 

Основной целью врача, целителя или валеолога является помощь человеку, которая 
приведет к его оздоровлению. Любой опытный врач хорошо знает, что изменение 
состояния человека мгновенно не улучшается. Для появления положительной динамики 
требуется время. Однако существует некий показатель, который может помочь 
прогнозировать появление такой динамики в ближайшем будущем – это общая гармония 
человека или соответствующая гармония органа, системы, ткани или даже отдельных 
клеток. Наш мозг способен построить виртуальную модель любой системы или даже 
процесса и измерить его путем сопоставления с реальностью. Такое совпадение будет 
сопровождаться появлением в мозге резонансного ответа, на который можно выработать 
условный рефлекс. Для выработки условного рефлекса используется безусловный 
рефлекс, например, тремор руки. В результате у специалиста, натренированного на 
восприятие резонанса, возникающего у него в мозге, тензор отвечает появлением 
колебаний определенного направления. Далее все зависит от грамотности оператора: чем 
больше он знает биологию человека, медицину и т.п., тем более глубокий анализ он 
может произвести. 

А теперь контроль любого воздействия на человека. 
1. Определяется гармония системы. 
2. Проводится выбранное воздействие. 
3. Снова определяется гармония системы. Если гармония увеличилась – 

воздействие состоялось. 
4. Прогноз на будущее можно провести с помощью специального моделирования 

(оператор просто задает вопрос о состоянии системы через сутки, двое и т.д.).  
Этот же подход позволяет составить схему лечения человека (построение мысленной 

модели) и определение общей гармонии через час после начала ее применения, через 
сутки, через месяц и т.п. 

Построение моделей и определение их эффективности поможет выбрать наиболее 
оптимальный путь лечения человека. 

Этот же подход позволяет быстро и эффективно подобрать нужные препараты, 
физическую нагрузку, продукты питания и т.п. 

Таким образом, изменение отношения к методам нетрадиционной медицины 
позволит значительно улучшить медицинскую помощь населению. 

Радиоестезия как основной метод работы в информационной медицине. Прежде 
всего, следует дать определение термина «радиоэстезия», а также обосновать 
возможность  использования этого явления. В ВИКИПЕДИИ дано следующее 
определение: «Радиэстезия» (от лат. «излучаю», «испускаю» и от др.-греч. «чувство», 
«ощущение», «восприятие») дословно – «ощущаю излучение», или способность 
обнаружить «радиацию» – излучение. 

Этот феномен относится к паранормальным явлениям и к парапсихологии, то есть к 
неакадемическим направлениям исследований. 

Согласно представлениям эзотерики, все физические тела или объекты, в том числе и 
человеческие тела, испускают уникальные или характерные «излучения» в виде ауры, 
которую можно обнаружить с помощью таких предметов, как лоза, рамка или маятник. 
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Впервые этот термин был использован аббатом Були (фр. l’abbé Bouly) во Франции в 
1930 году, где лоза (прут) уступила место маятнику, используемому в качестве 
индикатора, и было основано Общество лозоходцев. В Британии Общество лозоходцев 
основали в 1933 году. 

Древняя история развития феномена представлена в статье «лозоходство» (синоним 
в эзотерике – биолокация)». 

Люди, обладающие этим даром, способны находить воду, нефть, газ, подземные 
пустоты, металлы и многое другое. Еще древние шумеры, а за ними халдеи и вавилоняне 
умели пользоваться лозой для поиска воды и руды. Древние горняки с удивительной 
точностью находили месторождения различных руд. Обнаружена, например, старинная 
штольня, пробитая наклонно к рудному телу, лежащему на стометровой глубине: на 
поверхности же никаких признаков руды не заметно.  

Некий Барон Бассолей с супругой открыли во Франции в начале семнадцатого века 
этим способом более 150 рудных месторождений.  

В 1780 году Пьер Тувенель вместе с крестьянином Бартоломео Блеттоном проводил 
целую серию успешных опытов по поиску подземных вод – в одной только Лотарингии 
они открыли около 800 источников. В последнее время лозу или рамку стали 
использовать для диагностики больных участков тела человека. Однако все это пока 
работа энтузиастов. Хотя успехи, которые были достигнуты лозоходцами во все времена, 
сами говорят за себя, но до сих пор к этому методу относятся с недоверием. 

Если до XVШ века лозоходство пугало представителей церкви, и они всячески 
препятствовали его развитию, то сегодня миссию инквизиторов взяли на себя ученые. Хотя 
некоторые ученые, которые не знают, что этого делать нельзя, периодически занимаются 
исследованиями в области биолокации. Так, в начале 80-х ХХ века в научной прессе 
появилось сообщение, что пересечение человеком геоаномалии, например, разлома коры, 
границы рудного тела, границы залегания подземных вод и т.д. вызывает изменение 
характера пульсовой волны. Частота пульса не меняется, но если записывать пульсовую 
волну с помощью осциллографа, то можно выделить восходящую и нисходящую 
составляющие у этой волны. Они имеют определенную форму, характерную для данного 
человека. При пересечении границы аномалии их форма изменяется. 

Геологи попробовали использовать это свойство организма человека для поиска 
полезных ископаемых и составления геологической характеристики местности. Для этого 
разместили приборы и биотензор, в качестве которого выступал человек в машине, и 
отправили ее по местности, которая была хорошо изучена. Человек-биотензор находился в 
особом положении. Во-первых, он лежал. Во-вторых, он был подключен к осциллографу, и у 
него постоянно регистрировали характер пульсовой волны. Как только характер пульсовой 
волны хоть немного изменялся, место, где это происходило, наносили на карту. Таким 
образом, за короткое время удалось нанести на карту линии, соответствующие одинаковым 
изменениям пульсовой волны. Изменений пульсовой волны оказались нескольких типов. 
Поскольку местность, выбранная для эксперимента, была хорошо изучена, удалось 
установить, что практически на все геологические изменения (рудные тела, вода, песок, 
глина) происходили изменения пульсовой волны. Участок был обследован за 2 часа и 
составлена карта, которая полностью совпадала с ранее составленной картой местности. Но 
предыдущую карту, кстати сказать, создавали несколько лет [7].  

Вопросу лозоходства (радиоэстезии) посвящено большое количество статей, 
монографий и научно-популярных изданий. Более подробно с историей вопроса можно 
ознакомиться в книге Н. А. Колтового [13]. 

Сегодня уже достоверно доказано, что рамка или лоза, которые используются при 
поиске рудных тел, воды и т.п., составляют единое целое с человеком. Практически 
прутик в руках человека не сам реагирует, а лишь позволяет выявить очень слабую 
реакцию мышц человека на пересечение геомагнитной аномалии. У большинства людей 
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можно выработать на возникающий при пересечении границы зоны, «сигнал-
раздражитель» условный рефлекс. Как показали исследования Ю. А. Холодова [8], у 
человека можно выработать рефлекс на такой слабый раздражитель, который не 
ощущается, не анализируется человеком (например, на радиоволны среднечастотного 
диапазона при напряженности поля 220 – 230 мв/м. Такое воздействие человек получает 
от радиостанции мощностью в 1 квт, находящейся на расстоянии 100 – 200 км. К 
аналогичным выводам пришел и профессор Томского университета Г. Ф. Плеханов [9]. 

В науке известна «реакция Пикарди» [10]. Дж. Пикарди изучал скорость оседания 
хлористого висмута и показал ее зависимость от солнечной активности. Эта работа 
послужила основой для изучения скорости седиментации, коагуляции, полимеризации 
коллоидных систем в зависимости от слабых внешних полей. Было установлено, что 
стареющие коллоидные системы очень чувствительны к таким возмущениям. Но следует 
учесть, что большинство мембран и цитоплазма клеток в целом соответствуют понятию 
стареющей коллоидной системы. Таким образом, в организме могут присутствовать 
миллионы датчиков, чувствующих изменение внешних геомагнитных полей.  

Рассматривая такой тип рецепции (ощущения) человеком внешних воздействий, еще 
в 1972 г А. П. Дубров и В. Н. Пушкин пришли к выводу, что для человека характерен еще 
один тип рецепции, который они назвали неспецифической рецепцией (неспецифической 
потому, что для этой рецепции у человека просто нет соответствующего рецепторного 
органа). 

В некоторых случаях, после длительной тренировки, людям удается установить связь 
между неспецифической рецепцией и соответствующими рецепторными полями мозга. 
Так, например, Борис Сахаров в своей книге «Открытие третьего глаза» описал методику 
развития сверхобоняния и сверхзрения. Он практически описал методику установления 
связи между неспецифической рецепцией и обонятельным и зрительным полями в мозге 
человека.  

Для того, что-бы все стало на свои места, необходимо учесть, что каждое 
материальное тело живой и неживой природы излучает определенные электромагнитные 
поля. На этом явлении природы даже развивается определенное направление в медицине. 
Современная электронная техника уже позволяет прикоснуться к этим явлениям и 
создавать, пусть пока грубые, но все же приборы, которые могут частично заменить 
биосенсоры. 

У человека есть еще одна интересная особенность, которая реализуется при работе с 
лозой или маятниками. Люди способны осуществлять идеомоторные движения. Что это 
значит? Это значит, что когда Вы думаете о каком-то движении, ваши мышцы 
совершают микродвижения.  

Есть очень простой опыт, подтверждающий наличие способности людей к 
идеомоторным движениям. Нужно взять маятник на длинной нитке (1 – 1,5 метра), стать, 
вытянуть руку вперед, закрыть глаза и представить, что ваш маятник крутится по 
часовой стрелке. Через некоторое время маятник действительно начнет вращаться по 
часовой стрелке. Направление и характер движения можете выбрать любое, главное, 
чтобы это было плавное движение, и маятник его повторит.  

С учетом сказанного, работ Павлова, Пикарди, Сахарова и Холодова становится 
понятным механизм обучения человека приемам биолокации. Будущего оператора учат   
почувствовать нужное воздействие, а затем на этот сверхслабый раздражитель 
естественного происхождения выработать условный рефлекс. Это можно сделать 
сознательно, подводя человека к воде, если вы хотите воспитать оператора по поиску 
воды; дайте человеку «почувствовать» металл и выработайте условный рефлекс на этот 
раздражитель, и вы получите оператора, способного искать металлы, и т.п. Конечно, 
очень важно, чтобы человек умел почувствовать разницу ощущений в себе.  
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Для серьезной подготовки человека для работы методом радиоэстезии существует 
много практических пособий, но пока все вместе взятое не позволяет вывести  феномен 
за рамки парапсихологии. 

На сегодняшний день адекватное научное обяснение описываемых явлений, может 
бать дано, только на основании законов квантовой физики. 

Окончательно понять, что явление заслуживает перейти в область академической науки 
можно только тогда, когда к объяснению как радиоэстезии, так и многих других явлений, 
относящихся сегодня к парапсихологии, – это присоединить факт, что в природе существует 
уровень взаимодействия, описываемый сегодня представлениями квантовой физики. Увы! 
Специалистов, владеющий нужными знаниями, пока в области медицины и биологии 
катастрофически мало. Поэтому стоит рассматривать любые статьи специалистов в области 
квантовой физики, объясняющие то или иное «непознанное» природное явление. 

«Будущее открывается квантовым ключом». Именно так называется сборник 
статей академика Р. Ф. Авраменко [11]. В сборнике представлен целый ряд статей, 
направленных на раскрытие механизмов реализации многих природных явлений, 
которые все еще относятся к разряду непонятных, чудесных или парапсихологических. В 
выше упомянутом сборнике есть интересные статьи, написанные в соавторстве с 
В. И. Николаевой и В. Н. Пушкиным «К вопросу об информационном взаимодействии 
изолированных систем без передачи энергии». Среди ряда статей по интересующему нас 
вопросу есть и другие статьи, например, «К волновой концепции биоэнергетики», 
написанной в соавторстве с В. И. Николаевой. 

В целом работы Авраменко показали, что ничего сверхъестественного в ряде 
явлений, отнесенных к парапсихологии, нет. Для критики непонятных явлений 
оппоненты должны просто повысить свой образовательный уровень. 

Сегодня уже точно можно сказать, что мешает дальнейшему применению 
радиоэстезии в медицине, биологии и валеологии. 

Причины неприятия методов информационной терапии. В 30-е годы прошлого 
столетия в академии наук Германии было признано новое научное направление 
«Биорадиология». В это же время академия наук Германии создала специальный 
институт биорадиологии. О целях и задачах института можно прочитать в книге Сергея 
Алексеевича Вронского, бывшего сотрудника этого института. 

Создание такого научного направления в Германии заставляет задуматься о 
нестыковке мнения ученых в Германии и в России.  

Немецкая наука заслуживала и заслуживает уважительного отношения к себе 
благодаря высокому качеству исследований, проводимых немцами. Кроме того в 
Германии, как в прошлом, так и в настоящее время высоко ценилось высшее 
образование. Одно из требований, предъявляемых к сотрудникам института 
Биорадиологии, – высшее медицинское плюс специальное образование, которое давалось 
в том же институте. После начала Второй мировой войны в 1939 году возможности 
финансирования института резко сократились, и он через несколько лет был закрыт.  

В бывшем Советском Союзе интерес к проблеме биорадиологии возник буквально с 
начала существования Советского государства. В 1921 году при ВЧК был создан отдел 
по дистанционному воздействию на биологические объекты. В это же время были 
разработаны требования к командирам взводов ЧОН (части особого назначения; 
использовались в Средней Азии для борьбы с басмачами), среди которых – умение 
искать воду в пустыне с помощью лозы.  

На основании исследований академика В. М. Бехтерева была создана специальная 
лаборатория, которую возглавил его лучший ученик Л. Л. Васильев (впоследствии член-
корр. АН СССР). Лаборатория просуществовала до 70-х годов ХХ столетия, вплоть до 
смерти Л. Л. Васильева.  
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С 70-х до 1986 года существовал ряд разрозненных специальных лабораторий с 
подобной тематикой. В 1986 году в СССР была создана специальная в/ч № 10003 при 
Генеральном Штабе под командованием полковника А. Ю. Савина. К 2004 году он стал 
генерал-лейтенантом. Область интересов этой в/ч – разведка, деятельность группы 
охраны президента России, КГБ, позже ФСБ (в этом же направлении работали генерал-
майор Ф. Р. Ханцеверов, генерал-майор ФСО РФ Б. К. Ратников, Г. Г. Рогозин, Георгий 
Георгиевич генерал-майор ФСБ РФ и др.). Кроме этого существовала спецгруппа по 
развитию направления «Бесконтактный бой». 

Вокруг группы А. Ю. Савина были сформированы научно-исследовательские 
коллективы на базе различных научно-исследовательских институтов. По данным Савина 
были привлечены ученые из двухсот НИИ, включая академические. Руководила 
научными исследованиями академик Н. П. Бехтерева. 

Результаты, полученные за эти годы, были достаточно убедительными, и они могли 
породить еще большее опасение руководства страны в отношении распространения 
метода: при потере контроля над методом, любой человек может освоить его и 
применить по своему усмотрению против любого другого человека. Так, например, 
Л. Л. Васильев описывает собственный опыт введения человека в гипнотическое 
состояние на расстоянии. Естественно, все это вызывало опасения властьпридержащих. 

Не меньше в засекречивании подобных работ были заинтересованы и спецслужбы 
США. Так, в книге О. Грейг «Экстрасенсы и маги в спецслужбах мира» приведены 
следующие строки: «Не зря же в апреле 1953 года заместитель Ричард Хелмс направил 
своему патрону директору ЦРУ Аллену Даллесу Меморандум, содержащий такие 
пожелания относительно секретных проектов «по промыванию мозгов»: «Даже внутри 
ЦРУ как можно меньше людей должны знать о нашем интересе в этих областях и 
личности тех, кто работает на нас». Подобные ограничения навсегда будут 
приоритетными в работе спецслужб; поэтому неудивительно, что согласившиеся на 
контакт с журналистами сотрудники специальных служб начинают говорить: «Этого не 
было, потому что не могло быть…». Это касается закрытых тем, всего, что связано с 
паранормальным – скажем, о сотрудничестве с экстрасенсами, контактерами, 
ясновидящими, о пси-факторе в работе спецслужб, о парапсихологии и контактах с 
инопланетным разумом. 

Свидетельства того, что такие исследования активно ведутся, приведены на основе 
воспоминаний одной из жертв опытов по контролю сознания, проводимых в рамках 
закрытых программ, в том числе и подпрограммы «Маньчжурский кандидат». 

Программа «Маньчжурский кандидат» была лишь одним звеном в работе ЦРУ по 
получению контроля над сознание»; как оставшаяся после программ ЦРУ «Синяя 
птица», «Артишок» и «МК-ультра». 

Есть еще одна причина замалчивания возможностей биорадиологии – бизнес. 
Сегодня фармацевтика и медицина – отличный бизнес, который может успешно 
развиваться при постоянном удорожании оборудования и лекарств. Появление мощного 
направления профилактики заболеваний и оздоровления людей резко сократит 
востребованность медицинских услуг.  

Опыт борьбы с нежелательным распространением научных знаний был  получен в 
США при дискредитации Н. Теслы. После того, как он начал исследования по 
беспроводной передачи энергии, была сформирована с подачи хозяина концерна по 
переработки меди и производству электропроводов  комиссия по борьбе со лженаукой. 
Задачей этой комиссии было не допустить продолжениия исследований в этой области, 
что и было сделано с успехом. Опыты Теслы были заморожены, деньги исчерпаны, и 
один из гениев ХХ века умер в нищете и почти забыт. 

Сегодня в России снова организована комиссия по борьбе со лженаукой, которая 
была создана по инициативе академика РАН Виталия Гинзбурга в 1998 году, (в том же 
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году была создана и группа Ю. А. Савина при Генштабе). Ныне комиссией руководит 
академик Э. П. Кругляков. 

Принцип комиссии не дать возможность получить финансирование «лжеученым», 
т.е. ученым, которые занимаются революционными исследованиями. Под критику этой 
лжеученой комиссии попали выдающиеся умы России: академик В. П. Казначеев, 
Г. И. Шипов, А. Е. Акимов и ряд других ученых, идеи которых с каждым годом 
приобретают все большее и большее подтверждение в практике. Но комиссия добивается 
главного: отсрочки, а может быть, и забвения новых идей и разработок. 

Тибор Якоби житель Венгрии, к Российской академии наук не причастен, однако 
пошел по прямому пути реализации своего открытия. Его открытие состояло в том, что 
он разработал технологию записи информации на наночастицы размером 1 – 2 нм. 
Полученные им препараты обладают мощнейшим воздействием на организм человека, в 
частности, восстанавливают фермент теломеразу.  

Он ушел от финансирования исследований третьими лицами и организациями, 
именно поэтому его дело процветает, а люди получают реальную помощь. 

Точно так же каждый из вас может освоить работу по оценке собственного здоровья 
с помощью тензора, подбирать и оценивать подходящие продукты и т.п. Так что думайте 
о пользе, которую вы можете принести себе, а не академикам, стремящимся к 
финансированию собственных исследований. 
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Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 
 

Постановка проблеми. Багато педагогів стверджують, що мета виховання, 
безсумнівно, збігається з метою життя. Мета і сенс життя – у вдосконаленні людини, 
формуванні морально-доброчесного характеру, волі у виконанні морального обов’язку. 
Майбутнє вихованця залежить від того, що він знає, любить і може. Саме тому педагоги 
уточнюють мету морального виховання: виховай людину так, щоб у зрілому віці вона 
знала добро, любила добро, мала сили чинити добро, тобто людину розумну, моральну, 
діяльну і творчу. Згідно з цим, виховання передбачає прагнення до самовідданості й 
великодушності, повагу до прав інших людей, чесність і мужність при виконанні своїх 
обов’язків, справедливість та безкорисну любов. Ці чесноти морального характеру 
визначають гідність людини. 

Аналіз досліджень. До проблеми вивчення аспектів християнського виховання 
зверталися такі відомі дослідники історії школи, освіти і педагогічної думки, як І. Бех, 
Л. Вовк, В. Галузинський, М. Євтух, С. Золотухіна, В. Кемінь, І. Курляк, В. Лозова, 
В. Майборода, В. Мовчан, Н. Ничкало, О. Плахотнік, І. Прокопенко, Г. Пустовіт, 
Г. Сагач, М. Сметанський, М. Стельмахович. Християнство як світоглядна основа 
європейського суспільства та головний рушій освітньо-виховного процесу трактується у 
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працях І. Андрухіва, Г. Васяновича, М. Вачевського, П. Вергуна, А. Вихруща, О. Виш-
невського, О. Волинця, М. Євтуха, В. Жуковського, В. Карагодіна, В. Кеміня, 
В. Майбороди, В. Мадзігона, В. Мовчан, О. Огірко, В. Онищенко, Ю. Перейди, 
О. Плахотнік, Т. Тхоржевської, М. Савчина, В. Скотного. Ретроспективну оцінку 
проблеми релігійного виховання уможливлює аналіз праць таких педагогів минулого, як  
Г. Ващенко, І. Восторгов, Г. Генкель, Т. Голик, О. Духнович, В. Зеньковський, 
С. Знаменський, І. Огієнко, В. Певницький, М. Пирогов, І. Посадський, С. Рачинський, 
В. Сокольський, К. Ушинський, І. Филипчак, П. Юркевич. Педагогічні ідеї християнства 
активно обговорюються на сторінках освітянської преси та наукових конференціях.  

Мета статті полягає у висвітленні головних аспектів християнської педагогіки, їх 
творчого використання в сучасних умовах українського шкільництва, організації 
релігійно-морального виховання учнів у середніх школах. 

Педагогіка призначена озброїти з людину моральною силою добра та істини, 
піднести її на висоту, що відповідає моральному покликанню людини. Усвідомлення й 
зміцнення певного бажання сповідувати вільно прийнятий ідеал та можливості його 
досягнення особистість розкриває для себе найперше в релігійному досвіді. Педагогіка у 
прагненні до цілісної освіти духу обов’язково передбачає релігійний погляд на людину, 
релігійний підхід до навчання і виховання. Необхідність віри у навчанні зумовлена, 
зокрема, недостатністю та недосконалістю людського розуму, який не може бути чистим 
розумом, тому що він завжди певною мірою є «психологізованим» чи «обтяженим 
кайданами індивідуальності». Релігійність навчання у розумінні педагога – це ставлення 
до всього істинного й доброго як до священного. Ще Сократ вніс у педагогіку ідею 
релігійного навчання: пізнання істини, добра і досконалости є, за своїм справжнім духом, 
богопізнанням і служінням Богові. Релігійне навчання сприяє освіті і вдосконаленню 
всієї особистості вихованця. Тому метою релігійного виховання є богоподібність, 
іншими словами, «піднесення повсякденної людини до істинної людини». 

Джерелами пізнання добра є совість і божественне одкровення, а також постійні 
форми людського співжиття, щодо яких людина має виконати свої священні обов’язки. 
Сім’я, суспільство, держава, Церква – це ті форми, які своїми впливами підкоряють і 
перетворюють часткову волю людини та спонукують її діяти згідно з визнаними й 
утіленими в них ідеалами, а не за „вказівками” тваринних пристрастей і егоїзму. Як 
підґрунтя для морального розвитку й олюднення їх вважають природними моральними 
організаціями, а відповідно, й найважливішими факторами освіти і виховання.  

Мистецтво виховання є водночас і естетичним, і практичним. Перший аспект не має 
ніякого стосунку до часу, він відображає вічну ідею. А практичний  має на меті 
майбутнє. І тут також потрібно «піднятися над образами чуттєвости», тому що краса й 
добро є вісниками іншого, Вищого Світу. Перед освітою постає завдання 
облагородження «душевних настроїв», це найперше шляхом спілкування з високим 
мистецтвом. Цінність останньою – не в задоволенні чуттєвості, а у сприянні духовному 
зросту людини. Естетичне виховання тим самим не збільшує обсягу задоволень і щастя, а 
за допомогою прекрасних вражень підносить дух до пізнання істини. 

Будь-яке справжнє мистецтво є особливою індуктивною методою, що збагачує дух 
людини дорогоцінним і багатозначним досвідом. Естетичне виховання є джерелом натхнення 
й дійсної любові до прекрасного. Оскільки людині притаманне споглядання, тому дійсність 
має набути повноти й досконалості саме в естетичному вихованні. Людині слід роздумувати 
про те, що вона споглядає. Бо міркування вказують чуттєвості на те завдання, яке вона має 
виконати для духу, тобто через роздуми осягнути вічні ідеї краси і добра. 

Учням, наголошують педагоги, потрібно прислухатися до того, що їм про світ і 
життя розповідають прекрасні музи, не лише для того, щоб стати митцями, 
композиторами, поетами, а також, щоб дух звикав до чистих та піднесених настроїв. З 
естетичним змістом слід ознайомитися там, де він втілюється у прекрасні форми. Із 
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самих понять не можемо пізнати, що таке дружба і гармонія, радість та ніжність, 
шляхетність і краса, але можемо бачити в прекрасних формах і виділяти їх 
основоположну ідеї. Людина має пережити, «відчути» цей естетичний та моральний дух 
речі як явище.  

Отже, метою педагогіки є удосконалення духу людини, її освіта у всіх є виявах, 
тобто потрібно виховати особистість розумну, моральну і творчу – гідну людину, образ і 
подобу Божу. Ідеал освіти пов’язаний із певними вимогами до вчителя.  

Особа вчителя як запорука успішного виховання. Пріоритетним у вихованні є не 
виховна система, а особистість людини, позаяк основною метою педагогіки є виховати 
гідну людську особу. Християнство створює людині належні умови для реалізації її як 
особистості шляхом  гармонійного поєднання любові до Бога і ближнього, у здійсненні 
яких людина вбачає сенс особистого життя.  

Вихователь є носієм прекрасного й доброго. Саме цим він збагачує душі своїх 
вихованців, які мають бути досконалими і прекрасними. Через виховання учитель увиразнює 
в душах природне натхнення,  вчить у вихованців любові до цього світу, в якому 
об’єднується добро, істина й краса. Дві суттєві властивості визначають високу моральність 
вихователя – його і любов до людей та авторитет серед них. Якщо студент не довіряє 
педагогові і якщо між ними не існує тісного морального зв’язку, то покарання не виховує, а 
лише озлоблює. Авторитет сам собою підкоряє вихователеві волю учня й утримує її від 
свавілля. У дитячих серцях цьому авторитетові відповідає повага й довіра до вихователя, до 
його порад і настанов. Вихователь набуває авторитету завдяки розумові й волі, і 
відкривається він у послідовності, суворій законності і справедливості дій. Авторитетним не 
можна вважати того вихователя, для якого думка учнів стає мотивом діяльності і вже не він є 
прикладом для учнів, а вони керують ним. Вихователь має стати для своїх вихованців 
зразком. Вони вірять в істину, тому що вірять своєму вчителю, який вірить у цю істину. 

Відомий педагог Памфіл Юркевич, будучи прихильником ідеї християнської освіти, 
яка вбачає позитивний потенціал в кожного, вірив у перетворювальну силу любові. Він 
наголошує, що обов’язок вихователя – поважати Людину в людині, плекати 
неповторність та унікальність особистості. Саме тому другою основною властивістю 
педагога є любов. Вихователь, який любить студентів, бажає підняти їх до того зразка чи 
ідеалу, який для нього самого є авторитетом. Маючи любов до учнів, учитель, як рідна 
мати, має моральні засоби: лагідність у звертанні, увагу до особистих радощів чи смутку 
дітей, вияв благодійності, виважені діла й слова. Де немає авторитету й любові, там 
твориться суспільство, члени якого не мають один для одного ніякого значення. Такий 
зв'язок між ними тоді заснований на засадах вигоди й зовнішньої потреби, натомість 
християнське суспільство ґрунтується на внутрішніх, моральних засадах. 

Християнське вчення про Образ Божий у людині дає змогу увиразнити формотвірну 
роль трьох видів любові – до дітей, добра та істини – у свідомості і праці вихователя. 
Розглядаючи риси Образу Божого як високого «Я», що приховано діє в учневі, педагог 
допомагає йому відчути власну унікальність та її потенційні можливості. Своєю вірою у 
студента вчитель розгортає перед ним простір самопізнання і самовдосконалення як 
критерії розвитку індивідуальності й особистості. Правильно підбираючи навчальний 
матеріал, педагог має врахувати вікові особливості й можливості своїх учнів. 

Самоосвітою учитель виховує в собі характер, основними рисами якого є 
цілеспрямованість, наполегливість, розум, глибока моральність, вимогливість до себе й 
інших, оптимізм, подвижництво, жертовність, почуття гумору тощо. Ось чому 
вихователем може бути лише людина вихована. Тут ідеться не про те, що вона знає і ким 
вона є, а про те, якою моральною культурою володіє. 

Вдумливий вихователь, котрий старанно пізнає своїх вихованців, знає наперед місця, 
час і обставини, коли останні можуть потрапити в небезпеку і коли необхідно посилити 
нагляд за ними, і навпаки, знає обставини, коли він може покластися на підопічних. 
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Отже, вихователеві потрібно, беручи до уваги свої знання про учнів, бути спокійним, 
вірячи, що й Бог наглядає за дітьми. Учителеві під час уроку треба спостерігати водночас 
за ходом своїх думок і за ситуацією в класі. Для цього потрібні навики і сила волі, а 
також досить добре володіння знаннями, які слід передати учням. Саме в такому разі в 
нього залишається час для спостережень за студентами.  

Вихованці, як і всі люди, високо цінують моральну гідність такої особи, яка не 
поспішає тиснути на інших силою своїх законних прав, але чекає від їх свободи того, 
чого вона має право вимагати. Тому вихователеві потрібно мати тонкий моральний такт, 
щоб вирішувати відразу, де його поради можуть заміняти відверті вимоги. Часто педагог 
унаслідок моральної слабкості не може бути наполегливим і вимогливим до своїх учнів 

Окреслити ряд завдань перед вихователем, якому необхідно: 
• перебувати на високому моральному рівні;   
• уявляти мету виховання приблизно так: порядок – основа, шляхетність – середина, 

богоподібність – вершина; слід повинен пробудити, розвинути й укріпити; 
• дбати про моральну чистоту навчання, яка полягає у тому, що, надаючи знання, він 

вилучає нижчі егоїстичні спонуки до засвоєння знань, уникає всього вульгарного, 
усього, що веде до морального розслаблення, («для чистих усе чисте»); 

• уміти красиво викладати свої думки, логічно, правильно, дбаючи про культуру 
мовлення учнів, навчаючи їх говорити правильно й чітко, вільно й легко, виразно й 
чисто; 

• керуватися не лише ідеєю обов’язку, а й ідеєю доброчинності; піклуватися про 
розмаїття, енергію і зосередженість інтелектуальної діяльності учнів. Ці умови 
виховують різнобічність поглядів, суджень, пильність та швидкість мислення, 
здатність до синтезу й аналізу;  

• розвивати дух учнів у прагненні до добра як цінності природного й набутого, 
обов’язку і внутрішнього задоволення, теорії і практики, розуму і почуттів, 
самостійності й поваги до авторитету, як єдності моральної, інтелектуальної і 
релігійної освіти. 

Аналіз педагогічних поглядів багатьох мислителів дає змогу зробити висновок про 
дидактичні принципи виховання, осмислені педагогами: природовідповідність, 
культуровідповідність, поєднання національної визначеності та загальнолюдських 
традицій у вихованні, єдність виховання та навчання, тісний зв'язок виховання і 
самовиховання, повага до особистості вихованця, індивідуальний підхід у вихованні, 
врахування індивідуальних і вікових особливостей дітей, виховання вільної особистості.  

Григорій Ващенко, видатний український педагог ХХ століття, дає таке визначення 
дидактичних принципів: це основоположні ідеї, що пронизують усі рівні й компоненти 
освіти та засвідчують їх системну цілісність. Здійснення принципу природовідповідності 
потребує дослідження особливостей морального життя учнів. Моральність студента, 
вважає учений, є моральністю прагнень. Від народження людині дані не правила, не 
думки про моральну діяльність, а самі прагнення і потяг до неї. Розуміння цього 
принципу стосується врахування, з одного боку, особливостей людини та її віку, а з 
іншого – відповідності навчання законам природи взагалі. «Дитина не повинна виглядати 
ні нижче, ні вище свого віку, і воно виявлятиме себе природно, якщо тільки вихователі не 
спокусять його грати роль, яка йому невластива».  

Жан-Жак Руссо, відомий педагог, щодо цього принципу вказував, що вихователеві не 
слід грубо втручатися у процес виховання дитини, а лише забезпечувати для цього відповідні 
умови. Дослідники намагалися розкрити моральні підвалини таких ключових понять, як 
організація способу життя, послух, дисципліна, з’ясувати природність цих виховних заходів, 
їх спрямованість на формування звичок, що заощаджують і впорядковують сили людини, тим 
самим звільняючи її від шкідливих бажань і пристрастей. Принцип природовідповідності 
зауважуємо також у працях Григорія Сковороди під назвою «сродності». Мислитель у творі 
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«Вдячний Еродій» пояснює його так: «Яблуні не вчи родити яблука: вже сама природа її 
навчила. Захисти її від свиней, обріж колючки, зчисти гусінь та інше». Подібний погляд на 
цей принцип висловлює і Григорій Ващенко: учитель має бути обізнаним із  психологічними 
особливостями студента, обов’язково їх врахувати і, відповідно до них, організувати 
навчально-виховний процес.  

Культура й освіта є другою природою людини. Вимогою принципу культуро-
відповідності є виховувати учня  відповідно до місця і часу йогоё народження, культури 
країни, потреб свого народу. Важливою професійною якістю педагога є здатність бути 
суб’єктом культурної дії. Бо саме він осмислює з морального боку, які елементи культури 
втілити у вихованні, відбирає з них найкращі, виявляючи тим кращі якості національного 
характеру. Кожен народ має свої національні ознаки, тому обов’язком педагогіки є через 
виховання окремої людини виховувати націю, для цього позитивні особливості треба 
утверджувати й розвивати, а негативні – ігнорувати та послаблювати їх дію.  

Християнство забезпечує здійснення моральної свободи. Його істини уможливлюють 
творче входження національної культури у виховання – і навпаки. Релігійний досвід 
визначає національне розуміння загальнолюдського сенсу виховання, цінностями якого є 
народність, віра в Бога і моральність. Вітчизняна культура, яка упродовж тисячоліття 
зростала на ґрунті християнського духу, вбачає у християнстві й релігійному досвіді 
народу певну культурну місію. Це дає нам підстави стверджувати, що у своїх 
педагогічних концепціях багато вчених свідомо втілили національне розуміння 
загальнолюдських цінностей виховання. 

Ще одними принципом є виховання вільної особистості. У баченні педагогів, 
навчальний заклад має бути такою інституцією, яка плекає вільний дух вихованців. 
Людський характер формується тільки з вільних дій. «Людина вільна і повинна бути 
вільною, тобто вона повинна жити своїми власними судженнями і думками про погане і 
добре». Цей принцип тісно пов’язаний із принципом природовідповідності. Вихователеві 
необхідно з багатьох виховних впливів вибрати ті, які відповідають вікові та моральному 
розвиткові вихованців. Нехтування індивідуальністю останнього нівелює можливості 
його потенційного розвитку. Тому всі виховні заходи мають бути узгоджені з 
індивідуальною природою відповідно до морально-християнських ідеалів учня. 

Виховні методи можуть бути позитивними й негативними. Перші розвивають те 
добре, що має вихованець, другі – обмежують і усувають погане. Можна виділити такі 
методи виховання, як вимога, особистий приклад вихователя, вправи, доручення, 
заохочення. Вимога передбачає завжди зосередження зусиль і волі вихованця. Виховна 
сила прикладу базується на природній схильності учнів до наслідування. Якщо студент 
має любов і повагу до вихователя, діяльність і життя якого чисті та шляхетні, то цей 
приклад виховуватиме його набагато більше, ніж усі інші методи. Доручення і 
заохочення сприяють збільшенню досконалості в діях вихованців. 

До прийомів виховання належать настанова, нагадування, застереження, повчання, 
порада, прохання. Учень, завдяки настанові, краще усвідомлює моральністї свого вчинку, 
його майбутні наслідки, ефективні засоби для досягнення доброї мети, вчиться долати 
труднощі й правильно поводитися з людьми й речами. Між наставником і вихованцем 
завжди має бути атмосфера близькості.  

Нагадування має на меті або спонукати дитину взятися за свою справу, або 
опам’ятатися. Потрібно, щоб вихованець привчився складати собі план занять на певний 
час: тоді він усе менше й менше потребуватиме нагадування, і в цьому виховання матиме 
успіх. Пересторога має двояку мету – оберігати від небезпеки, якщо вона є, і запобігати 
страхові. Кожну рису характеру, яка перешкоджає вихованню обов’язку, потрібно 
розглядати як небезпеку, до боротьби з якою вихованець має бути завжди готовим. Свою 
любов до вихованця педагог може підкреслити, даючи йому поради, де це необхідно. 
«Дисципліна є тією школою, яка надає вихованцеві здатність і любов до законності, 
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порядку і благочинності». Вона, безперечно, необхідна для розумного зовнішнього 
впливу на вихованця, поки вона не стане внутрішнім стимулом і природною 
необхідністю порядку в житті.  

В особливу групу виховних засобів П. Юркевич включає похвалу й осуд, обіцянку й 
погрозу, штучні та природні спонуки, покарання і «фізичну неминучість». У кожній 
вимозі вихователя міститься спонука до її виконання. Похвала як нагорода має 
схвалювати певну дію і заохочувати до нових дій та майбутніх завдань. Осуд доцільний 
тільки як протидія неуважності вихованця і має бути справедливим. Обіцянку Юркевич 
розглядає як спонуку, що веде до позитивних наслідків діяльності вихованця. Погроза, у 
баченні педагога, обмежує негативні дії вихованця, які можуть мати неприємні наслідки. 
Вона може бути реалізована як зміна голосу, вираз очей, звертання до вихованця по імені 
з особливо різкою інтонацією.  

Навчання не лише розвиває розум учня, а й має виховний вплив. Цікавим є 
розуміння мислителями сутності навчального процесу. Педагоги неодноразово 
підкреслюють двосторонній характер цього процесу, активну роль студента в оволодінні 
навчальним матеріалом та необхідність взаємодії студента й учителя упродовж навчання. 
Саме активність сприяє кращому розумовому й моральному розвиткові молодої людини. 
Мета освіти – в тому, щоб формувати мислення студента, сприяти активності мислення, а 
не виховувати звички пасивно сприймати й засвоювати готові нові знання. 

Заслуговує на увагу обґрунтованість педагогами принципів навчання, серед яких 
можна виділити ґрунтовність, послідовність, систематичність, самостійність студента у 
навчанні, Зв’язок навчання з життям, із практикою, виховний характер, позитивний 
емоційний фон навчання, індивідуальний підхід до студентів. 

Ідея виховного навчання є однією з головних у дидактичній концепції  багатьох 
педагогів. «Найсуттєвішими є знання, які дають вихованцеві схильність робити добро і 
винахідливість для його здійснення». Тому багатьох навчальних предметів вчені 
вибирають ті, котрі дають учневі моральні знання сучасними. 

Методи, пропоновані педагогами, можна об’єднати у три групи  
1)  організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 
2) стимулювання і мотивації навчання; 
3)  контролю. 

До методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності педагоги 
відносять форму навчання, (диктування, розповідь, опис, безперервне теоретизування  
про предмет навчання; та еротематичну форму навчання, яка поділяється на катехитичну, 
коли вчитель сам ставить запитання і відповідає на них; сократичну, коли поставленим 
питанням учитель викликає відповідь учня; і на діалогічну, коли не тільки учитель 
пропонує запитання вихованцям, а й учні вчителеві.  

Методи стимулювання і мотивації навчання включають емоційно-моральні ситуації. 
Фахівці підкреслюють потребу створення цих ситуацій у навчальному процесі, позаяк 
сильні враження, почерпнуті з викладу найвизначніших подій з історії як людства, так і 
Рідної Землі, слугують для того, щоб поряд з знаннями в учнів формувалися патріотичні і 
моральні почуття. Цій же меті підпорядковані й описи життя видатних людей, героїчних 
подвигів та читання морально-релігійних оповідань. 

Мета виховання і навчання не буде досягнута, допоки учитель не володітиме 
багатосторонніми педагогічними прийомами. «Щоб впливати на всю людину, починаючи з 
відчуттів до вищих розумових здібностей, необхідно гармонійно поєднувати всі методи 
навчання». 

Отож, можемо зробити висновок, що вчені осмислили педагогіку як науку про 
виховання, усвідомили справжнє значення самовиховання в житті людини, цілі, 
принципи, методи навчання, а аспект морального виховання вони обґрунтували із 
позицій загальнолюдських і християнських цінностей. 
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Розділ 25. ДУХОВНІСТЬ ТА ОСВІТА. ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Т. М. КУЙДІНА 
Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 

 
Проблема духовного розвитку молодого покоління потребує комплексного 

дослідження різних галузей науки, зокрема педагогіки, валеології, соціальної педагогіки, 
філософії, культурології та інших. Ці галузі наукових знань мають антропоцентричний 
характер і розглядають духовність людини як базовий фактор людського буття. 

Сучасне суспільство ставить перед вищою школою завдання сформувати не тільки 
справжнього професіонала, який володіє глибокими професійними знаннями, а й 
високодуховну особистість. Сьогодні день внаслідок недостатньої розробленості аспектів 
змісту та ціннісних домінант вищої професійної освіти ВНЗ в основному діють як 
консервативний «розподільник» професійних знань, за якими втрачається духовна 
складова особистості майбутнього дипломованого фахівця [2]*. 

У такій ситуації вкрай гострим стає повернення не тільки категорії «духовність» у 
педагогічну науку, а й зосередження дослідників-практиків на осмисленні змісту та 
пошуках найбільш ефективних шляхів духовного розвитку сьогоднішнього студентства в 
сучасних соціокультурних умовах. 

В Україні у цьому напрямі своєчасним було введення до навчального процесу в 
школах та Вузах вивчення предмету валеології («Основи здоров’я»), який базується на 
розгляданні людини як триєдиної структури Духа, Душі та тіла. 

У межах викладання цього предмету формування духовності студентської молоді 
має передбачати інтеграцію знань про цінності духовної культури, розвиток духовного 
світу молодої людини, збагачення духовних потреб, розширення досвіду духовного 
пізнання на основі активізації духовно-практичної діяльності та прагнення до духовного 
самовдосконалення. Сам процес формування духовності у вищому навчальному закладі 
включає конструювання педагогом ситуацій проживання нового досвіду; штучне 
створення в стінах ВНЗ середовища, здатного здійснити певний передбачуваний 
виховний вплив, інтеграцію внутрішніх і зовнішніх умов розвитку, цілеспрямоване 
стимулювання дії факторів розвитку особистості [7, 11]. 

Головною сферою соціальної активності студентської молоді виступає навчання. 
Допомогти молодій людині з максимальною ефективністю використовувати роки 
навчання у вищому навчальному закладі для «сходження» до вершин духовності педагог 
зможе, поклавши в основу викладання свого предмету сукупність принципів: 
аксіологічного (розуміння людини як найвищої цінності, орієнтація на духовність як 
одну з визначальних характеристик цінності вищої освіти); особистісно орієнтованого 
(врахування закономірностей природного й соціокультурного розвитку особистості, 
організація навчального процесу в контексті культури цивілізації та певного народу); 
діяльнісного (задоволення інтересів і потреб студента в різних видах духовно-практичної 
діяльності, стимулювання молодої людини до самостійного духовного пошуку) [6, 16, 19, 
21].  

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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У «Педагогічному словнику» духовність тлумачиться як «специфічна людська риса, 
яка виявляється в багатстві духовного світу особи, її ерудиції, розвинутих 
інтелектуальних і емоційних запитах, моральності» [18]. 

Філософи тлумачать духовність по-різному. Зокрема, в концепції П. Юркевича 
категорія духовності розглядається в контексті Богоподібності. На думку автора, 
Богоподібність визначає центр людської особистості, а серце – це містичний і чуттєвий 
орган пізнання та сприйняття найвищих сакральних цінностей, зокрема Бога [7]. 

На думку М. Бердяєва, духовність є метою і досягненням самої людини, тобто 
результатом її певних цілеспрямованих зусиль [7]. 

Заслуговує на увагу дослідження духовної сфери А. Алексєєнко, яка трактує 
духовність як міру прийняття особою духа та виявлення його в усьому житті людини й у 
її відносинах. На думку автора, «дух – це об’єктивна реальність, така ж сама, як і будь-
що інше; це знання, (інформація, енергія), що входить у нас, коли ми готові їх 
сприйняти» [7]. 

Психологічний аспект духовності досліджувала Ж. Юзвак, котра розуміє духовність 
як психічну якість людини, складне поєднання таких особливостей інтелектуальної, 
чуттєво-емоційної та вольової сфер людської психіки, які сприяють формуванню потреби 
в пізнанні світу, себе, оточуючих людей і засвоєнню духовних цінностей. Психолог 
розглядає духовність як здатність людини до психічного й особистого вдосконалення та 
самовдосконалення [22]. 

Зміст поняття «духовність» визначається як особливість психічної організації 
індивіда, що виявляється в його чуттєво-емоційній сфері та є визначальною у формуванні 
особистісних рис, світогляду, ціннісних орієнтацій людини, якими детермінуються її 
життєві потреби, діяльнісна сфера, самоствердження тощо [6]. 

На думку Ш. О. Амонашвілі, поняття «дух», «душа» та «духовність» входять у 
педагогічний простір, традиційно пов’язуючи духовність з об’єднанням трьох основних 
цінностей людського буття (істини, добра, краси), відповідно виділяючи три сфери 
духовної діяльності – пізнання, мистецтво, мораль. 

Духовність у світському розумінні – це зосередженість на моральній культурі 
людства, своєрідний інтелектуально-чуттєво-емоційний стан, психічна якість людини, 
здатність людини до вдосконалення та самовдосконалення через засвоєння духовних 
цінностей культури. Духовність у релігійному розумінні є дещо інше: це глибинна суть 
людини як родової істоти, духовне відродження духу в людині після її особистої зустрічі 
з Богом, божественність. І тому виховання духовності з погляду релігії можливе через 
ознайомлення з основами релігії, зокрема з християнством і християнською мораллю. 

Отже, духовність – це здатність людини сприймати й наслідувати вищі 
загальнолюдські цінності як внутрішні «категоричні імперативи», що  передбачає 
достатній рівень розвитку всіх аспектів самосвідомості людини: пізнавальної 
(самопізнання), емоційно-оцінної (самооцінка), вольової (саморегуляція), дієвої 
(самореалізація та самовдосконалення). Відомо, що активно саморозвиваючись, пізнаючи 
себе і навколишній світ, людина стає духовною, при цьому між рівнем розвитку 
духовності і рівнем психологічного здоров’я людини можна знайти кореляційний 
зв’язок. Що духовно вищою є особистість, то свідоміше її ставлення до себе, до свого 
здоров’я [10]. 

Людина та її здоров’я – одвічна проблема, стрижнем якої є шлях до вільного 
гармонійного розвитку особистості. Здоров’я – це головний і справжній здобуток людини 
і найвища соціальна цінність. Воно цікавило людей у різні епохи, у найрізноманітніших 
соціальних системах, тому досліджувалося з різних позицій: філософської, соціальної, 
психологічної, економічної, педагогічної та ін. 



 186 

Пошуки людиною гармонії між тілом і розумом, між розумом та духом як 
надраціональним началом позначилися на історичній еволюції концепції здоров’я. Кожна 
культура знаходила своє розв’язання цієї проблеми. 

Так, у давньогрецькому та давньоримському суспільстві відбувався інтенсивний 
розвиток духовної культури – мистецтва, філософії, літератури, театру; панівне уявлення 
про здоров’я людини будувалося на визнанні повної залежності людського духу від тіла. 
Уже в епоху Відродження відбувається спроба примирити дух із тілом і віднайти більш 
гармонійний ідеал людського життя та здоров’я. Але невдовзі, в епоху Просвітництва, дух 
як надраціональне начало й тіло відступили під тиском інтелекту. Утвердився 
раціональний спосіб мислення, і відповідно людина втратила гармонійні стосунки як із 
природою, так і з духом [17]. 

За останні десятиріччя наука про здоров’я інтенсивно розвивалась і набула 
практичного спрямування, наблизилася до життя. Багато вчених зробили спроби 
визначити сучасне поняття здоров’я й дійшли висновку, що здоров’я – це не відсутність 
хвороби, а фізична, соціальна, психологічна гармонія людини, доброзичливі, спокійні 
стосунки з людьми, природою та самим собою [3, 7, 8].  

Аналіз наукової літератури показав, що категорія «здоров’я» трактується по-різному: 
як внутрішньосистемний порядок (Г. Апанасенко), як динамічний стан (В. Казначеєв), як 
суб’єктивне відчуття (Є. Булич, І. Муравов), як засіб у виконанні людиною її соціально-
історичних цілей (В. Казначеєв, П. Бундзен, В. Скумін), як комплексна система зі 
складовими частинами фізичного, психічного та духовно-морального стану людини 
(І. Брехман, Е. Вайнер, М. Гончаренко, Г. Горащук, В. Грибан, Г. Зайцев, В. Колбанов).  

У філософській, психологічній, педагогічній, медичній, валеологічній літературі доведено, 
що категорія «здоров’я» є складною і багатозмістовою. І хоча для зручності досліджень 
феномена здоров’я наука диференціює поняття фізичного, психічного й духовного здоров’я, у 
реальному житті стан здоров’я людини визначається інтегрованим впливом означених 
складових. А сучасні знання про людину базуються на уявленнях про неї як про цілісну, 
триєдину (дух, душа й тіло) енергоінформаційну полісистемну структуру, яка перебуває в 
гармонійній взаємодії як із собою, так і з навколишнім середовищем при ієрархічних началах 
духовності.  

Так, на основі валеологічних знань про людину формується ставлення до здоров’я як 
показника правильності обраної життєвої стратегії і головного критерію дотримання норм 
морального та духовного життя в суспільстві, а рівень здоров’я визначається ступенем розвитку 
духовності особистості, її духовним здоров’ям (Г. Апанасенко, Е. Булич, М. Гончаренко, 
І. Муравов, Л. Попова та інші).  

Духовне здоров’я залежить від духовного світу особистості, її сприйняття чинників, 
що складають духовну культуру людства, – освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, 
етики. Свідомість людини та її ментальність, життєва самооцінка, ставлення до сенсу 
життя, оцінка реалізації особистих здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів 
та світогляду – усе це визначає стан духовного здоров’я індивіда [6]. 

В. Сухомлинський так характеризував духовне здоров’я: «Гарне здоров’я, відчуття 
повноти, невичерпності фізичних сил – найважливіше джерело життєрадісного 
світосприймання, оптимізму, готовності перебороти будь-які труднощі» [12]. 

За твердженням Г. Апанасенка, «духовний аспект здоров’я пов’язаний з особливою 
діяльністю свідомості, спрямованої на розуміння сенсу життя та свого місця в ньому. Ця 
якість свідомості завжди має позитивний потенціал, в основі якого - любов до всього 
сущого» [1]. 

Духовне здоров’я – це здатність свідомо вибирати цілі й цінності. Ця здатність – 
наслідок високої організації внутрішнього світу людини, що набагато перевершує за 
своєю розмаїтістю й рухливістю фізичний і психологічний. 
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Дослідники В. Лищук, Є. Мосткова зазначають, що «духовне здоров’я залежить від 
максимального розкриття духовного, морального потенціалу, свідомої спрямованості 
людини до реалізації найвищих, світлих властивостей особистості, залучення до 
духовних цінностей» [16]. 

Духовне здоров’я людини передовсім чергу пов’язане з тими знаннями, якими вона 
володіє і за допомогою яких займає в житті певне місце. Конкретні філософські погляди і 
переконання, медитація, служіння в церкві, йога для початківців – це і є ознаки 
духовного життя. Наявність або відсутність цього аспекту життя людини не так помітні 
зовні, як явне фізичне каліцтво або розумова відсталість. Може, тому далеко не всі 
задаються питанням своєї духовності, її зв’язком із фізичним здоров’ям [9]. 

Система філософських поглядів, що забезпечує людину позитивними враженнями, і 
є, по суті, основою духовного життя людини. Як правило, ці погляди можуть бути 
застосовані до всіх сфер людського життя і проектуються на всі події, що відбуваються в 
ньому [9].  

Принципи духовного життя людини, що проявляються через психічну сферу та 
сприяють зміцненню фізичного здоров’я:  

• людина має вбачати сенс у своєму житті. Той, хто не розуміє, для чого живе, не 
може добитися успіху (для різних людей сенс життя реалізується по-різному); 

• той, хто не йде вперед, – рухається назад. Це золоте правило, виконуючи яке, 
людина щодня зростає духовно; 

• людина має зберігати емоційну рівновагу й оптимістичний погляд на життя. 
Іноді медитація є саме тим інструментом, за допомогою якого коригуються ці 
параметри; 

• потрібно будувати гармонійні соціальні відносини, що включає правильне 
виховання дітей; 

• творити добрі справи дуже важливо, аби людині бачити своє духовне зростання і 
прагнути до подальшого його вдосконалення; 

• мати розумні людські бажання. Нереальні плани, неможливість здійснити свої 
мрії породжують печаль, що безпосередньо позначається на фізичному здоров’ ї 
людини [9]. 

Духовна складова людини є не тільки основою її здоров’я, а й основою благополуччя 
людей, які її оточують. У кожної людини свій темп розвитку та своя стадія духовного 
вдосконалення залежно від рівня розвитку душі та від якості способу життя, індикатором 
яких є здоров’я людини. Допомогу й підтримку в цьому процесі надає вчитель, який 
формує особистість учня [20].  

Людські цінності властиві кожному, але для того, щоб їх утвердити, педагогічний 
процес має перетворити культурні, духовні надбання на установку й поведінку, що 
засновані на моралі, духовності, психологічному єднанні [5].  

Проблеми формування гармонійного фізичного, психічного та духовного розвитку 
здоров’я молоді залежать від формування валеологічного світогляду у процесі 
виховання, навчання, харчування, медичного обслуговування. Погіршення здоров’я 
молоді студентського віку є не лише серйозною медичною, а й педагогічною проблемою. 
Оздоровленням молоді, яка навчається, передусім мають займатися освітяни [7].  

Першочерговим завданням кожного вищого навчального закладу має бути не тільки 
високий рівень професійних знань, а й високий рівень здоров’я студентів (фізичного, 
психічного, духовного). 

Враховуючи, що студентський вік є періодом найбільш інтенсивного формування 
особистості, розвитку професійного мислення та самоствердження, надзвичайної 
актуальності набуває питання включення валеологічної освіти до системи навчально-
виховної роботи вищого навчального закладу.  
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На основі теоретичного аналізу особливостей підготовки майбутніх фахівців у вищій 
школі, узагальнення теоретичних ідей та психолого-педагогічного досвіду (М. Гриньова, 
А. Єрьомкін, О. Іонова,  В. Лозова, С. Омельченко та ін.) науково обґрунтовано, що для 
ефективного формування духовного здоров’я особистості студентів необхідне створення 
певних педагогічних умов [4, 11, 14, 17]. 

Так, до умов, які дають можливість розкривати духовний потенціал особистості 
студентів, педагоги-валеологи (М. Гончаренко, В. Горащук, Г. Зайцев, В. Колбанов та ін.) 
відносять [4, 7, 13, 15]:  

• валеологічні знання, що розкривають науково обґрунтовану концептуальну 
модель духовності та духовного здоров’я;  

• педагогічне середовище, від якого залежить виховання духовності;  
• сучасні психолого-педагогічні технології, які дають змогу ефективно 

організовувати процес виховання духовності при професійній підготовці. 
Валеологія як інтегральна наука про здоров’я особистості синтезує практичні 

профілактично-оздоровчі знання про захисні механізми людини, направляючи їх на 
ефективне використання у процесі життєдіяльності. Валеологія передбачає врахування 
індивідуальних особливостей особистості, має яскраво виражену педагогічну 
спрямованість, спираючись на досягнення в галузі медицини, біології, психології, 
філософії та інших наук. Валеологічні знання формують світогляд нового виду, який 
базується на таких наукових основах: 

• пізнанні закономірностей енерго-матеріально-інформаційного обміну; 
• голографічному механізмі функціонування свідомості; 
• дуальності матерії, її хвильових і корпускулярних властивостях; 
• Енштейнівському законі взаємодії енергії і маси речовини; 
• нових формах взаємодії речовин; 
• механізмах і особливостях розвитку матерії залежно від гармонійності роботи її 

систем (рівня розвитку макро- й мікросвітів); 
• уявленні про здорову людину як про цілісну триєдину гармонійну полісистемну 

структуру, що підтримує своє існування завдяки інформаційному, 
енергетичному і речовому обмінам. 

Педагогічна валеологія вивчає питання навчання і виховання людини, що має міцну 
життєву установку на здоров’я та здоровий спосіб життя на різних вікових етапах 
розвитку, займається вивченням і створенням здоров’язбережувального, 
здоров’ятворчого освітнього середовища, розкриває валеологічний підхід до освітнього 
простору. Основу валеопедагогіки становить валеологічно обґрунтована парадигма 
освіти й такі педагогічні технології, які здатні забезпечити формування, збереження та 
зміцнення здоров’я в рамках навчання.  

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (ХНУ) більше 
десяти років здійснюється підготовка фахівців у галузі здорового способу життя 
(валеології), а саме педагогів-валеологів, методистів-валеологів і наукових 
співробітників, які працюють у цій галузі.  

На базі міжгалузевої науково-дослідної валеологічної лабораторіі та кафедри 
валеології ХНУ проводяться численні фундаментальні і прикладні НДР; серед яких:  

– Розвиток людського потенціалу України, (проблеми демографічної політики, 
розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства) [2003 – 2005 
р.р.]. Мета роботи – розробка критеріїв оцінки духовного, фізичного та психічного здоров’я 
особистості на основі екологічного, соціального і валеологічного моніторингу з метою 
створення обґрунтованої комплексної експертної системи. На основі розроблених критеріїв 
створена обґрунтована комплексна система експертної оцінки особистості. Її запровадження 
для визначення духовного та морального стану дітей і молоді дало змогу виявити  позитивну 
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кореляцію між рівнем духовності й орієнтацією на здоровий спосіб життя, між наявністю 
шкідливих звичок та схильністю до девіантної поведінки. 

– Розробка педагогіко-валеологічної програми формування духовного здоров’я 
молоді (2006 – 2008 р.р.). Мета роботи: створення педагогічно-валеологічної програми 
формування духовного здоров’я молоді та розробка механізмів утвердження і 
повсюдного впровадження здорового способу життя, що сприятиме гармонізації 
внутрішнього духовного світу людини, її стосунків з природою та суспільством як умови 
збереження фізичного, психічного та духовного здоров’я, впровадження науково 
обґрунтованої комплексної оцінки морального стану особистості на основі 
валеологічного моніторингу. 

– Дослідження механізмів гармонійного розвитку духовного здоров’я української 
нації (2009 – 2010 р.р.). Мета роботи: розробити програму формування духовно-етичного 
здоров’я молоді та механізми впровадження духовно-етичних цінностей як єдиної 
можливості відродження високодуховної  і висококультурної нації.  

– Розробка моделі вдосконалення базових структур духовно-етичного виховання 
(2011–2012 р.р.). Мета роботи: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 
модель формування духовно-етичного здоров’я молоді і механізми впровадження 
духовно-етичних цінностей до навчально-виховного процесу загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладів.  

– Розробка навчально-педагогічної системи формування духовної культури 
студентської молоді як елемента здоров’язбережувального освітнього простору (2013 – 
2014 р.р.) Мета роботи: розробка навчально-педагогічної системи формування духовної 
культури студентської молоді як елемента здоров’язбережувального освітнього простору 
вищого навчального закладу. Розроблено науково-методичне забезпечення процесу 
формування духовної культури здоров’язбережувального простору вищого навчального 
закладу, що реалізує умови формування духовності майбутніх фахівців у процесі 
професійної підготовки. Розроблені програми для інтерактивного навчання, які 
сприятимуть розвитку духовної культури особистості.  

Наукові дослідження дали змогу: розробити механізми формування нового світогляду 
людини XXI століття; підвищити мотивацію до ведення здорового способу життя, морально-
етичної поведінки, що сприятиме підвищенню духовності нації, виходу з кризового стану 
культури і звільнення від негативних стереотипів поведінки та мислення сучасної молоді; 
поглибити знання, вміння і навички у створенні та реалізації індивідуальних і громадських 
програм формування духовної компоненти здоров’язбереження. 

Діагностику духовного здоров’я проводили розробленими і модифікованими 
методиками, які були об’єднані в такі розділи:  

– визначення духовного та морального стану особистості; 
– визначення ціннісних орієнтацій особистості; 
– визначення здібностей до самопізнання; 
– визначення здатності до самовдосконалення; 
– визначення рівня моральної свідомості особистості. 
Дослідження показали, що необхідними умовами формування і зміцнення духовності є: 

впровадження програм і методик експертної оцінки особистості; розробка науково-
методичних матеріалів для викладання валеології у сфері освіти, а також збалансованої 
валеологізації навчального процесу; визначення духовно-морального стану учнів і студентів; 
забезпечення духовно-етичної просвіти вчителів, вихователів та батьків; гармонізація 
внутрішнього світу особистості на засадах загальнолюдських гуманістичних морально-
етичних цінностей (краси, любові, доброти тощо), потреба в яких обумовлюється багатьма 
соціальними та біологічними чинниками і постає дуже гостро саме у період сьогодення; 
проведення моніторингу змін у духовному стані школярів і студентів, створення 
психологічного клімату у шкільних і студентських колективах, міжособистісних відносинах, 
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а також здійснення валеопросвітницької роботи, спрямованої на духовне оздоровлення.  
Аналіз результатів проведених досліджень і розробка відповідних рекомендацій 

сприятиме підвищенню ефективності виховання та самовиховання дітей та молоді, а також 
гуманізації та різнобічному розвиткові особистості. Ця праця вперше узагальнила досвід 
багатьох науковців з питань розробки інструментарію, що використовується для оцінки рівня 
духовного здоров’я. Своєчасна діагностика духовного здоров’я і моніторинг зростання або 
зниження його рівня дають можливість надати оперативну допомогу дітям та молоді у 
накопиченні, збереженні, вдосконаленні і, нарешті, ефективній самореалізації свого 
духовного потенціалу. 

Створення системи безперервного валеологічного виховання й освіти забезпечить 
системне оволодіння валеологічними знаннями та формування у школярів і студентів 
засад загальнолюдської моральної та духовної культури здоров’я, а також 
валеофілософського світогляду, валеологічної свідомості та мислення. 

Отже, духовність є універсальною цінністю буття, котра відтворює сенс життя 
людини, її значущість, цілісність та унікальність. Саме тому проблеми саморозвитку і 
самовдосконалення особистості, її орієнтація на здоровий спосіб життя тісно пов’язані з 
рівнем її духовності. Сьогодні підвищення рівня духовності, розуміння її 
життєстверджуючого характеру, а також своєї ролі та відповідальності за все, що 
відбувається у безпосередньому оточенні, соціумі та Всесвіті загалом, є глобальною 
проблемою. І за умов розбудови нової української державності одним із пріоритетних 
напрямів має стати  вдосконалення духовної компоненти здоров’я.  
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Розділ 26. ЧИСЛОГРАФИКАЧИСЛО И ГРАФИКА –  
ЭТО ЧИСЛОГРАФИКА 

 

М. В. МОДЛИНСКИЙ, А. А. ЗНАЙДА 

Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 
 

Платформой методики ЧИСЛОГРАФИКА являются числовые ряды, созданные 
группой авторов при совместной работе методом Синхронизации Сознания, 
разработанным М. В. Модлинским. В числовые ряды заложена специальная 
инновационная структура, благодаря чему реализация события происходит гармоничным 
способом без разрушения информационных структур жизни других людей и существ. 

ЧИСЛОГРАФИКА является продолжением научных разработок М. В. Модлинского в 
области развитияи управления сознанием, синхронизации сознания. В процессе создания 
управляющих числовых рядов используется прибор М. В. Модлинского, разработанный на 
основе приёмо-передающих кристаллов определённой геометрии, со множеством 
фасеточных преобразователей «мысль – оптический сигнал», который работает на 
пикоуровне фотонных оптических излучений на пикосекундных и фемтосекундных 
интервалах сигналов, благодаря чему быстродействие прибора мгновенное во времени. 
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При работе с предложенными числами методом ЧИСЛОГРАФИКА увеличивается 
концентрация сознания, и при высокой концентрации – получается событие. А то, что 
человек сконцентрирует, то и будет результатом. Есть только одна точка гармонического 
свершения выбранной цели управления – норма событий. В разработанном приборе 
используется анализ информационных полей, далее диагностика и их нормирование. 
Информация, соответствующая состоянию человека, его мыслям, накладывается на 
носитель как контактным, так и бесконтактным методом, и все неровности 
информационной структуры сначала считываются, подаются на выход для фиксации 
того, что есть, далее эти, условно говоря, ненормированные участки-сбои 
подсвечиваются дополнительным излучателем и выравниваются, происходит 
нормирование. 

В случае различных нарушений психики человека, расстройств его психического 
состояния, то в процессе рисования по предложенной методике депрессивные или 
ограниченные состояния сознания нормируются. За счёт концентрации у человека 
раскрывается познание себя истинного, расширяется сознание. При попытке поставить 
разрушительные цели просто-напросто исчезает возможность что-то сделать,такие цели 
не могут быть реализованы ни физически, ни энергоинформационно, как бы они ни 
планировались. 

«Всё будет зависеть от вас!» 
«Именно вы будете решать свою судьбу!» 

«Мы открываем путь туда, где Я – Есть. Вечный и Совершенный, Любящий и 
Любимый, Творящий и Создающий Истинную Реальность для Себя и для Всех» 

Максим Модлинский 
К выходу готовятся другие авторские методические пособия обучения методике 

сверхбыстрого развития концентрации посредством рисования методом 
ЧИСЛОГРАФИКИ: БУКВОГРАФИКА, АВТОГРАФИКА, АВЖ (азбука для детей), 
КАМНЕГРАФИКА. 

Цель статьи: Предоставить информацию об новых методах нормирования 
состояния сознания человека, ускорения мышления и усиление концентрации через 
рисование методом ЧИСЛОГРАФИКА для реализации его планируемых действий 
быстрым и гармоничным способом. 

Краткое описание технологии ЧИСЛОГРАФИКА. Начало рисунка – ЧИСЛО. В 
основе рисунка лежит управляющий числовой ряд, созданный по уникальной 
технологии, разработанной учёным – инноватором и психологом Максимом 
Модлинским. С рисования числового числа начинается картина!Числовые ряды 
предназначены для нормирования информационной насыщенности человека, его 
здоровья и событий, ускорение мышления и усиления концентрации сознания – 
восприятия. 

В числовом ряду заложено полноценное свершение (и завершение) планируемого 
действия с максимальным результатом по его нормированию путём передачи 
информации за счет усиления концентрации восприятия человека. Числовой ряди 
используется для синхронизации сознания человека с областью сознания, названной 
автором «Истинное Сознание». Благодаря такому взаимодействию реализация события 
происходит гармоничным способом без разрушения информационных структур жизни 
других людей и существ. Рука и тело работают чувственно и взаимосвязанно, едино, как 
одно целое. Происходит переход во внутренний мир человека; его состояние сознания 
меняется, происходит эффект достижения «Расширенного Сознания». Эффект 
воздействия технологии Числографика усиливается воздействием биноуральных волн 
различных частот. 

Более подробно о позиции автора вы узнаете из новых книг Максима Модлинского 
«АБСОЛЮТ» и «Синхронизация Сознания», которая готовится к печати. 
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Темы управляющих числовых рядов самые различные по обьему потребностей 
человека – от простых прикладных задач до глобальной трансформации личности. Мы 
рекомендуем для начала для первой числографической работы взять в качестве 
управляющего ряда число своего рождения, в любом формате, например, 26081983. 
Заявить о себе – «Я-ЕСТЬ». Как говорит наш главный методист Андрей Знайда , 
«Начинаете с СЕБЯ РОДИМОГО!». Вначале человек на себе концентрируется, а потом 
на чем-то значимом во внешнем Мире, на выбранной цели нормирования. Этот базовый 
принцип снимет вопросы по поводу возможной манипуляцией сознанием и внесением 
чужеродных структур. Человек выбирает числовой ряд сам. Числовой ряд нормирует всё, 
а человек сам только мыслью своей концентрирует, направляет то, что ему необходимо. 
Никаких ментальных ограничений! Полное нормирование по всем уровням связи, нет 
никаких лазеек для деструктивной информации против себя или окружающего мира. В 
процессе работы проблемные зоны, проблемные участки сознания путём концентрации 
заполняются и нормируются. Только развитие в действии, гармоничное развитие, 
реальность бесконечного развития! Наш девиз – «Всё возможно в этой жизни!» От 
рисунка идёт ощущение счастья и созидания, раскрывая горизонты Души и открывая 
себя Миру. Я – есть! Каждый по-своему уникален! Чуди! Твори! 

Примеры управляющих числовых рядов нормирования для рисования методом 
ЧИСЛОГРАФИКИ: 

1. «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» – числовой ряд 7819845 
2. «МЕЧТА ЛЮБВИ СБЫВАЕТСЯ» – числовой ряд 7182148 
3. «У МЕНЯ ВСЁ ЕСТЬ» – числовой ряд 78194728 
4. «ГИМН ЖИЗНИ!» – числовой ряд 342781 
5. «Нормирование веса и красоты тела» – числовой ряд 2189742 
6. «Ряд для лечения алкоголизма» – числовой ряд 719843 
7. «Сохранение тела, молодости» – числовой ряд 486337 
8. «Синхронизация сознания» – числовой ряд 99721000 

Как стать художником-создателем буквально за одно занятие? Что для этого нужно? 
Вам нужно взять лист бумаги с фломастером. Написать ЧИСЛО – и вы Творец своей 
собственной МЕЧТЫ! 

Базовый алгоритм методики рисования ЧИСЛОГРАФИКА ― «Рисование в 
формате БЛИЦ!»: 

1. Семинар проводится за очень короткое время – обычно 30 минут (максимум 2 
часа). 

2. Для работы выбирается число из каталога – специальный управляющий 
числовой ряд. Число – от этой платформы, и рисует рука. 

3. Берутся бумага и цветные карандаши, шариковые ручки, фломастеры, маркеры. 
4. По желанию включается любая любимая музыка. Музыкальный фон можно при 

желании по частотам разбить от Альфа до Гипергаммы. 
5. Рисуем на листе числовой ряд своей рукой. 
6. Закругляем все острые углы. 
7. Продлеваем неоконченные линии чисел произвольно к краям листа. 
8. Вновь закругляем образовавшиеся углы. 
9. Рисуем силовые линии в виде волн в одном направлении, произвольно 

выбранном. Никаких ВЫБРОСОВ, никакого хаотического мельтешения руками 
и сознанием. Спокойное состояние. Это можно сравнить с вводом маршрута 
движения для автомобиля. Ты рисуешь маршрут к цели – самый короткий, а не 
едешь по закоулкам и кривой дороге. Сознание, тело и рука – едины. 

10. Концентрация на нарисованной картине. 



 193 

11. Раскрашивание ячейки сетки – спонтанное, по цветам. Из черно-белой картины, 
картина превращается в цветную. Эта пульсирующая клетка пульсирует. И 
начинает делиться ....... и. 

12. Поднимается волна Жизни и Счастья от проделанной работы! 
13. Всё! Свершилось! 
Рассказ автора и преподавателя метода «ЧИСЛОГРАФИКА», художника, автора 

картин Андрея Знайды: 
1. Люди технологию схватывают НА ЛЕТУ! 
2. Технология НРАВИТСЯ, т.е.абсолютно разные люди МГНОВЕННО приняли 

технологию ЧИСЛОГРАФИКИ. 
3. Работа может происходить синхронно, т.е. рисуют тренер и обучающийся 

одновременно. 
4. Работа может происходить индивидуально на основании видеоуроков; рисовать 

можно по книге с примерами работ. 
Цитата Знайды А.А. о состоянии человека во время рисования методом 

ЧИСЛОГРАФИКА: 
«Ребята.... Еле человека оторвал от фломастеров. Чуть за уши не оттягивал Человек 

ПОЛНОСТЬЮ УШЕЛ в процесс рисования......ПО-ЛНО-СТЬЮ.....Это было что-то....я не 
ожидал. Вложил свой рисунок в файлик и ТОРЖЕСТВЕННО СООБЩИЛ, что это его 
ПЕРВАЯ ЧИСЛОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА, которая будет висеть у него в доме на 
стене. Я так скажу. Я смотрел за парнем-строителем, когда он рисовал. Его просто 
забросило в другую реальность. Он ни на что не реагировал. Только фломастеры менял. 
Ещё. Предварительно, в последнем случае со строителем, я в общих словах объяснил 
ему, что такое синхронизация сознания». 

Материал и результаты исследования. Для более краткого обозначение комплекса 
действий, осуществляемых в процессе обучения и самостоятельной работы методом 
«Числографика», мы используем термин «Управление» как более точно отражающий 
предложенную систему действий. Рисование методом «Числографика» – это управление 
по достижению поставленной Цели созидательным, гармоничным и безопасным 
способом.  

Числографика – это специальный механизм познания, познания самого себя и своих 
не выявленных, не осознанных безграничных творческих возможностей. Технологически 
это работа с инновационными оптическими системами, разрабатываемыми Максимом 
Модлинским, и концентрациями на числовых рядах, создаваемыми в процессе этой 
работы при участии как одного человека, так и коллективного творчества группы лиц. 
Числографику часто сравнивают с другими, внешне похожими авторскими методиками 
обучения рисованию, например, Нейрографикой. Но, по сути, это другая методика, 
другое управление, поскольку идеология другая. Особенно хотим заострить внимание на 
используемом приёме рисования, указанном в алгоритме под номером 6 – «Закругляем 
все острые углы», так как авторы других методик тоже используют этот приём. 

В нашей методике принцип вытекает из более базового и фундаментального, 
сформулированного Максимом Модлинским в процессе научной деятельности и 
реализованным в ряде приборов. Принцип кратко изложен в аннотации и будет подробно 
описан в книгах, готовящихся к печати. Неровности информационной структуры человека 
считываются, выявляются ненормированные участки, которые выравниваются 
технологически оптическими методами или методами синхронизации сознания с 
управляющим числовым рядом, в итоге происходит нормирование. Практическая реализация 
такого информационного нормирования воплощается на физическом уровне рукой человека 
и закрепляется методом округления углов линий рисунка.  То есть происходит передача 
управляющего сигнала из информационных структур человека на физический план, а в 
процессе округления углов происходит процесс, аналогичный сглаживанию-выравниванию 
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информационных всплесков оптическим методом. В процессе рисования методом 
«Числографика» происходит нормирование информационной структуры человека и передача 
нормированной информации с физического уровня на информационный. Так происходит 
снятие препятствий для воплощения выбранной цели управления от деструктивных, 
правильнее говорить, ненормированных участков, существовавших ранее в информационной 
структуре личности человека. 

В процессе рисования с выбором числового ряда и его воплощения и обработки 
человек становится создателем, Создателем своего собственного выбора, так как Цель 
Управления выбирает он сам, без внешних вмешательств, и сам её воплощает, снимая 
барьеры сознания, мешающие ему естественным образом гармонично развиваться. 
Кратко можно описать возникающее состояние «Всё возможно в этой жизни!». Методика 
«Числографика» не формирует отрицательных эмоций и не использует в своей 
технологии обращение к воспоминаниям о тяжёлых эмоциональных состояниях 
человека. Активизируются здоровые структуры за счёт синхронизации сознания в 
процессе работы с управляющим уровнем числовых рядов, созданных авторами 
технологии. Управление методом «Числографика» не является вмешательством в 
свободу выбора человека. От такого управления происходит больше образовательный 
уровень передачи информации изменения мира, нежели уровень какого-либо 
принудительного действия. Поэтому это гармоничный способ собственного развития и 
управления своей жизнью. Любой, кто принимает информацию через предложенный 
метод, принимает её сам, своим выбором, и закрепляет в процессе рисования числового 
ряда и его обработки методом «Блиц».  

Какой должен быть уровень развития личности и навыки, чтобы освоить 
предложенную технологию рисования методом «Числографика»? Должна быть личность, 
которая хочет изменить свою жизнь к лучшему, и по мере возможностей совершает 
предложенные действия для реализации этой идеи. Каких-либо других классификаций 
личности не требуется. Требуется только взять бумагу и фломастер, сформулировать 
свою Цель, выбрать управляющий числовой ряд и начать рисовать. Можно использовать 
предложенную музыку, можно и любую другую, которая нравится человеку, можно без 
музыки. Образование в силу определённого опыта может задавать некоторое 
преимущество в скорости усвоения предложенного материала. Однако с точки зрения 
достижения поставленной цели данным методом этот вопрос не принципиальный. Девиз 
«Всё возможно в этой жизни!» запускает процессы бесконечного развития человека. 
Заложенные в методику процессы работы и концентрации на числовых рядах 
воспринимаются на любом уровне развития человека, причём независимо от 
образования, так как это технологические процессы, основанные на знаниях и 
разработанной новой авторской технологии. Освоение знаний происходит обычным 
путём в процессе обучения рисованию. При этом действия полностью контролируются 
человеком, работающим как самостоятельно по предложенной методике обучающей 
системы «Числографика», так и в процессе работы с преподавателем. 

Примеры работ, выполненных методом ЧИСЛОГРАФИКА, комментарии. Очень 
важно, чтобы после окончания создания числографического рисунка методист, эксперт-
консультант, сам ученик или участники группы, в которой проходил тренинг поделились 
своими впечатлениями и ассоциациями, вызванными разглядыванием готовой нарисованной 
картины. Вы увидите, насколько раскрепощается сознание как самого рисовавшего, так и тех, 
кто оценивает работу, всплеск положительных эмоций. Желательно записать пришедшие 
сравнения и ассоциации сразу. Это закрепляет нормирование управления по выбранной цели. 
В процессе работы можно использовать любые цвета фломастеров, даже так называемые 
«серебряные», «бронзовые» или «золотые». Это придаёт рисунку особые качества. К 
сожалению, сканированный рисунок не в состоянии передать тонкость и оттенки графики, 
выполненной с применением этих материалов. Работа с тренером или единомышленниками 



 195 

может проходить онлайн в интернете, сразу можно задать любой вопрос, поделиться 
результатом и впечатлениями, сфотографировать или отсканировать числографическую 
картину, выложить её в интернет или переслать любому. Ни расстояние, ни страна 
проживания  здесь не помеха. Такой принцип работы мы используем в своей группе. В 
рисунке оцениваются не только графический рисунок, работа с числовым рядом, цвет, 
композиция и визуальный и ассоциативный ряд, но и производится оценка понимания 
поставленной задачи участником от выбора цели управления, числового ряда, до осознания 
её воплощения в конкретную графическую работу. Числографическая работа отражает суть 
мироощущения человека, его личность в развитии, гармоничное развитие сознания. Работы 
получаются креативными и профессиональными даже у людей, не получивших ранее 
художественного образования. Сочные краски, уверенность исполнения, законченность 
композиции – всё это достигается сразу, с первой числографической работы, далее 
происходит мощное развитие техники рисования. Выбор композиции и цвета  всегда 
индивидуален и неповторим. Начало работы – число. Даже сам процесс рисования числа 
строго индивидуален и никак не регламентируется. Расположение цифр, размер, прорисовка, 
компоновка – выбор самого человека. Это начало работы, дальнейшее насыщение линиями и 
цветом тоже строго индивидуальны. Качество работ такое, что их можно предлагать на 
художественные выставки любого уровня. Метод «Числографика» создаёт Творцов, творцов 
своего выбора и творцов его воплощения в художественной авторской графической работе.  

Оценка выполненных рисунков Андрея Знайды методом Числографии и 
комментарии к ним даны нашим консультантом и экспертом, архитектором 
М. Е. Савенковой. Все комментарии написаны непосредственно после выполнения 
числографической работы автором и общения через Интернет. 

Посмотрите на примеры числографических работ! Разве это не прекрасно? 
Комментарии к рисункам Андрея Знайды (соавтора методики), ник Gamma 

Gipergamma (из интернета https://vk.com/album-42604837_229040868): 
1. Управляющая числографическая картина 7645500 – Концентрация точки сборки.  
Комментарий. Есть такое восприятие – зарождение Жизни. Точка сборки –это и есть 

формирование Реальности. Сильнейшая Картина, сильнейшее Управление! Очень точно 
передана Суть понимания Точки Сборки, и воплощение ее в Картине. Управляющий ряд 
расположен сверху вниз, превращаясь в Точку Сборки Человека! 

2. Управляющая числографическая картина 43399999 – Управление на 
гармоничные события 
Комментарий. Богато по цвету и мощно! Все начинается с трансфрормации 

Сознания. РЕАЛЬНО ТО, ЧТО РЕАЛЬНО В СОЗНАНИИ! Прикол в том, что ты 
крутейший художник. С нуля и за две недели! 

3. Управляющая числографическая картина 1111 7777 – Развитие Души. 
Комментарий. Структура Души выявлена. Потрясающе! Я не верю своим глазам! 

Зелёная Сеть Вечной Жизни, в которую входят и выходят мысли и действия человека. 
Похожие на рыбы в море. Ловец Человеческих Душ. Да – это о нём. О Первом Ловце 
Человеческих Душ, о Рыбаке, о Его Миссии! Я увидела это в этом твоём рисунке, ГИП! 
А как тонко и деликатно вписаны цифры числового ряда в картину! Число растворяется в 
Сеть – структуру Души, а сеть возвращает нам назад число 11117777 – для Вечного 
Развития Души! Глубокий рисунок у тебя получился, ГИП, как твоя Душа! 

4. Управляющая числографическая картина 8282828 – Развитие сознания 
Очень красиво! Возникает сетевая структура, но автономная, обособленная от фона. 
5. Управляющая числографическая картина 44409777 – Обнуление и насыщение 

полноценности. 
О! Это Нечто! Тебе можно бросать свою работу, Гипергамма! Так точно передан 

числовой ряд и содержание Цели Управления! Великолепная работа по нормированию 
Полноценности Жизни, Всего и Вся! 
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6. Управляющая числографическая картина 997210002 – Синхронизация Сознания. 
О, Красота Неописуемая! Крыло Бабочки! Вспомнила рассказ Бредбери «И Грянул 

Гром!». Только это наоборот: преобразование Событий к Лучшему Всегда и 
Везде!ПОМНИТЕ? Там мужик отправился в прошлое и раздавил крыло Бабочки. И Всё! 
Вернулся, а Президент Американский – не демократ, а диктатор. 

А у нас наоборот получается! КРУТО! В этой картине заложено управление 
наоборот, противоположное, описанному у Бредбери, – расформирование деструкции 
прошлого, нормирование текущей ситуации и будущего. 

Можно дополнительно для концентрации использовать звуковой словесный ряд 
МОРГЛУНЯРГИ! Это будет дополнительным усилением концентрации на картине и 
числовом ряде 997210002 «Синхронизация Сознания». 

7. Управляющая числографическая картина 2189742 – Управление на 
нормирования веса и красоты тела сейчас, везде и всегда  
Комментарий. Радость Жизни, буйство красок, буйство Жизни! Худей с радостью, 

поправляйся с Радостью! Будь Красива и Совершенна – Сейчас, Везде и Всегда! Такой 
тренинг – отличный подарок женщине на любой праздник. Здесь нет ни грамма намёка 
на несовершенство. Цель – нормирование тела любого, такого, как человек хочет сделать 
сам. Как модель или – как атлет, или – воздушность, нежность, трепетность, уверенность, 
сила – каждый выбирает сам свою норму и рисует сам СВОЮ МЕЧТУ, ничем себя не 
ограничивая, опираясь только на цель нормирования, на предложенный числовой ряд. 

8. Управляющая числографическая картина 99933333 – Развитие Духа 
Зачёт, Гипергамма! Здорово! Развитие Духа – есть и лёгкость, и движение, а дух – 

это всегда движение. Серебристо-белая гамма – то, что надо1 Даже самые-самые 
Просветлённые не смогут сказать, что их что-то отталкивает, что ты нечист. Нет, ты Чист 
и Светел! И движешься вперёд, к Вечной Жизни, увлекая за собой Всех, кто вступает в 
Контакт с Тобой, глядя на эту картинку. Направление Верное! Так 
Держать! Синхронизация Сознания в действии. Четко видны направления Движения, а 
узлы – это остановки на Пути для отдыха и Творения, это задачи, которые надо решать, 
которые человек выбирает сам, своею рукой, нанося линии на лист бумаги. Жизнь 
кружит и манит, и в общем потоке движения Духа надо зафиксировать точку – 
уплотнение информации потока Жизни. Живи – Твори! Создавай свою Реальность! 

9. Управляющая числографическая картина. Управление на сохранение тела и 
молодости сейчас, везде и всегда – 486337. 
Комментарий. 

– О! Это похоже на желудок в разрезе. Кишечник, органы бурлят, 
взаимодействуют и обновляются, ускоряется обмен веществ, структуры ткани 
становятся гармоничней и здоровее, управление на клеточном уровне. 

     Я не понимаю, как ты это делаешь! Сколько времени у тебя это заняло? 
– Ну час максимум. Пока с тобой переписывался. 
– Да элементарщина! 
– Совершенно другая структура картины. Там, где Дух* был – был полет, 

движение, свежесть. А здесь, где про тело, проявленна именно структура тела, 
плотная, тёмная, многоклеточная и многоорганная, физическая, плотная и густая. 

*Примечание. Речь идёт о созданной Андреем Знайдой ранее управляющей 
числографической картине 99933333 – Развитие Духа. 

10. Управляющая числографическая картина 486337 – Управление на сохранение 
тела и молодости сейчас, везде и всегда 
Комментарий. Это напоминает мне Земной шар, клетку перед делением и переходом 

на новый уровень, Сферу Созидания. Жалко, что невозможно передать золотой цвет на 
мониторе! 
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11. Управляющая числографическая картина 65888211 – Безопасность деятельности 
вечного развития 
Комментарий. 

– Круто! Ты трансформируешься прямо на глазах! В первый раз ты разместил 
цифры по кругу. Амеба, клетка человека, да клетка, полностью 
нормированная, очень запоминающийся и яркий образ! 

– Съедает комп Цвета. Да, оригинально. В формате Числографики. Современно. 
21 век на дворе. Натуральная, серебром переливает, и цвета насыщены. Я про 
картину. 

12. Управлящая числографическая картина – 3427819 ГИМН ЖИЗНИ. «Я-ЕСТЬ!» 
Максим Модлинский, полный текст http://modlinsky.wix.com/maksim#!blank-5/ulx04. 

Управление здоровьем при избыточном весе и распространенных заболеваниях, 
выполненных с использованием метода ЧИСЛОГРАФИКА.  

«Как человеческие существа мы представляем собой 
геометрический набор гармоничных волновых  

форм света, управляемых разумом» 
(Брюс Кэти, «Энергетическая решетка») 

Управлять здоровьем означает измерять здоровье. Пример управления здоровьем 
посредством нормирования пищевого поведения, которое измеряется (числами) 
физиологическими нормами энергопотребления в ккал, объемом еды в кг, выгодностью 
рациона в %, гипогликемическим индексом. 

Образно как на картинке, мы можем наши знания структурировать в целостном 
единстве образа-слова-числа с использованием метода «Числографика».  

Физиологические нормативы питания в числах, словах, текстах ассоциативно связать 
с образом тела и фракталами тела (органами и тканями) формируем здоровье, творящее 
мышление, воспитываем привычки (вторая натура). Например: желудок (образ, фрактал) 
нормируем такими словами и числами – не больше 700 ккал за один раз в течение 4   
часов – это одна привычка; вторая привычка – 50 – 70 % – выгодные блюда, что 
позволяют «не голодать» и такую информацию сообщать, нормировать по всему объему 
тела; третья привычка – 1,5 – 2,5 кг – объем пищи, что позволяет нормировать 
физиологию работы ЖКТ; четвертая привычка – не превышай недельный калораж; пятая 
привычка – саморегуляция в спонтанности сознания (знание знаний о самом себе) [10]*. 
И эти числа синхронизируем методом Числорафики с «Нормирования веса и красоты 
тела» (числовой ряд 2189742). 

Интегративная технология коррекции «осанки – фигуры» по В. С. Пивоварчуку 
с использованием метода «ЧИСЛОГРАФИКА». 

ВОЗ предложила интегративную концепцию развития медицины, основная идея 
которой заключается в том, что в ХХІ веке медицина должна перейти от «защитно-
оборонительных» позиций к «социально-конструктивным», связанным с созиданием 
самого здоровья и активного долголетия людей. При этом принципиально должна 
измениться и роль врача. Из «лечащего болезни» он должен стать «конструктором 
здоровья», а «медицина болезней» должна превратиться в «медицину здоровья» [10]. 

Интегративный комплексный подход «конструктор здоровья» обеспечивается 
группой специалистов, которые решают комплекс задач: валеолог-педагог, валеолог-
консультант формирует современное научное мировоззрение, обучает здоровье – 
творящему мышлению, устраняет «ошибки здоровья» – первопричины-«корни» 
заболеваний, врач-санолог (медицинская валеология) активирует механизмы саногенеза, 
резервы здоровья, повышает количество и качество здоровья, обеспечивает управление 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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здоровьем индивида, психосоматическую гармонизацию, что выводит пациента на 
безопасный уровень здоровья, при котором прекращается развитие патологического 
процесса, активируются механизмы саногенеза (выздоровления), врач – психотерапевт 
разгружает подсознание от болезненных установок, формирует навыки психической 
саморегуляции, врач интегративной и информационной медицины проводит 
комплексное лечение заболеваний, которые носят системный характер [8, 9, 10] 

Выводы. Влияние авторской технологии рисования методом «ЧИСЛОГРАФИКА» 
на процессы изменения психологического состояния человека: 

1. Возникает синхронизация работы полушарий мозга, остановка внутреннего 
монолога, лучшая концентрация на цели управления. 

2. Происходит ускорение восприятия сознанием внутренних сигналов и 
информационных потоков.  

3. Визуализация числовых рядов позволяет лучше концентрироваться, происходит 
снятие шаблонов и помех снимаются, внутреннее сопротивление и зажимы.  

4. Эмоциональное состояние и настроение улучшаются, возникают спокойные 
радостные эмоции от удовлетворения результатами проделанной работы. 

5. В процессе рисования развиваются новые навыки рисования и концентрации на 
поставленной цели.  

6. Возникающие изменения в сознании, позитивный настрой от творческого 
рисования могут длительное время сохраняться.  

7. Душевное состояние человека в процессе рисования приходит в норму.  
8. Возникают следующий уровень развития концентрации, новые навыки. 
9. Уменьшаются помехи от сигналов внешнего и внутреннего мира. Сразу четко 

происходит концентрация на том, что спланировано. Нет ненужных шумов и 
сопротивления от окружающего мира. 

10. Импульсы нейронных сигналов передаются в тело, в мышцы руки. Происходит 
приём-передача информации и регистрация её в виде рисунка, как автописьмо, 
только в виде рисунка – Авторисунок. 

11. Рисунок получается всегда индивидуальный и неповторимый, хорошего 
графического качества даже у людей, никогда до этого не рисовавших, что 
значительно повышает их самооценку и вызывает восторженные оценки 
окружающих.  

12. Процесс рисования происходит эмоционально, радостно, четко и лаконично, в 
формате «Блиц», а планируемые события реализовываются человеком быстро и 
гармонично. 
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Примеры управляющих числовых рядов нормирования  
для рисования методом ЧИСЛОГРАФИКИ 
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Chapter 27. COGNITIVE APPROACHES TO MANAGING  
HUMAN HEALTH 
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Additional information is available at the end of the monograph  
 

Розділ 27. КОГНІТИВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ  
ЗДОРОВ’ЯМ ЛЮДИНИ 

 
М. В. ОДРЕХІВСЬКИЙ, М. М. МАТИС 

Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 
 

В основу управління здоров’ям людини пропонується покласти когнітивні підходи, 
які можна розділити на соціальні та особистісні. До соціальних когнітивних підходів з 
керування здоров’ям людини та людської популяції можна віднести: 

1. Формування національної та регіональних валеологічних інноваційних систем 
(ВІС), створення валеологічних інноваційних підприємств (ВІП) . 

2. Створення відповідних систем штучного інтелекту (наприклад, робототехнічних 
комплексів чи гнучких автоматизованих виробництв для випуску засобів валеологічного 
попиту). 

3. Створення людино-машинних систем та технологій, які були б складними 
інтелектуальними комплексами, що реалізують взаємодію природного та штучного 
інтелектів (наприклад, людино-машинні системи комп’ютерної діагностики здоров’я 
людини).  

Вивчення особистісних підходів до керування здоров’ям людини у роботі 
пропонується проводити на основі дослідження психосоматичної реакції людини на 
стрес [12, 15]*. 

Для того, щоб управляти здоров’ям індивіда чи людської популяції, згідно з 
окресленими підходами, необхідно володіти інформацією і про умови формування 
здоров’я (характер і умови реалізації генофонду, стан навколишнього природного 
середовища, спосіб життя тощо), і про кінцевий результат реалізації цих умов – 
конкретні показники, що характеризують стан здоров’я людини чи людської популяції. 
Найбільші складнощі тут можуть виникати при спробі оцінити здоров’я людини. Тому в 
основі характеристики здоров’я людини має лежати «діагностика здоров’я» – кількісна та 
якісна його оцінка. 

Здоров’я людини можна розглядати як функцію взаємозв’язаних процесів у системі 
«людина – середовище». Але кінцевий результат цієї функції, який визначається за 
медично-статистичними показниками, дає мало можливостей для управління здоров’ям. 
Необхідні критерії, за якими можна було б проводити корекцію здоров’я, формувати та 
реалізовувати відповідні управляючі впливи далеко до того, як наступить патологічний 
процес. Сьогодні найбільш відомими можна вважати такі чотири фундаментальні 
процеси, що визначають та формують стан здоров’я людини [1]: відтворення здоров’я, 
його формування, споживання та відновлення.  

Відтворення здоров’я (охорона і реалізація генофонду, народження здорового 
потомства) визначається багатьма біологічними та соціально-економічними чинниками. 
Основа відтворення здоров’я – повноцінний генофонд. Збереження повноцінного 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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здорового генофонду – не тільки біологічна, а й складна соціально-економічна проблема, 
пов’язана з необхідністю розв’язання багатьох морально-етичних проблем. 

Формування здоров’я – процес, що регулюється багатьма чинниками, основним з 
яких є спосіб життя індивіда та стан навколишнього середовища. Говорячи про спосіб 
життя, не можна обмежуватися такими загальновизнаними його принципами, як 
раціональне харчування, оптимальна рухова активність, відмова від шкідливих звичок 
тощо. Ця категорія складніша, вона поєднує у собі і деякі соціально-економічні 
характеристики, культуру міжособових стосунків тощо. Тому важливою тут є проблема 
рекреації та рівень її організації, яку можна віднести до одного із завдань державної ваги. 

Процес споживання здоров’я проходить переважно у виробничій сфері. У зв’язку з 
цим важливого значення набувають характер, організація та умови праці (навчання) 
людей. Оптимізація умов праці здійснюється шляхом розробки санітарно-гігієнічних 
норм, що регламентують гранично допустимі рівні (ГДР) і концентрації (ГДК) фізичних 
та хімічних чинників, супроводжують трудовий процес (температура середовища, шум, 
вібрація, освітленість, газові суміші тощо). 

Процес відновлення здоров’я включає рекреацію, лікування та медично-соціальну 
реабілітацію. Затрачений у процесі трудової діяльності потенціал здоров’я відновлюється 
у період рекреації – до початку нового робочого циклу (добового, тижневого чи річного). 
Рекреація та здоров’я людей – маловивчена проблема, яка досі практично не знайшла 
відображення у медичній, філософській та соціологічній літературі. У рекреації 
об’єднуються її окремі прояви: діагностика здоров’я; організація оздоровлювальних 
заходів, зорієнтованих на використання винятково природо-кліматичних засобів 
оздоровлення; фізичне виховання; туризм; культурно-масові заходи тощо, з одного боку, 
а також: потреби, інтереси, соціальні установки, зумовлені суспільним значенням 
рекреації та цінністю здоров’я населення України у сучасних соціально-економічних 
перетвореннях – з іншого. 

Вклад лікування (відновлення здоров’я хворих людей з використанням різних 
прийомів та способів, розроблюваних та використовуваних медициною) до загальної 
суми чинників, від яких залежить здоров’я населення, невеликий. Ефективність 
лікування становить лише 8 % [1], а поглинає основну масу матеріальних та 
інтелектуальних ресурсів, скерованих суспільством у систему охорони здоров’я. Тому 
доцільність виділення частини цих ресурсів у сферу збереження здоров’я здорових 
людей очевидна і економічно вигідна, оскільки, як згадувалося у попередніх розділах, 
економічна ефективність, отримувана від заходів рекреації, може покривати витрати на 
лікувальні заходи. 

Медично-соціальна реабілітація (включаючи відновлювальне лікування) також 
надзвичайно актуальна, оскільки інваліди, згідно з даними ВООЗ, становлять до 10% від 
усього населення земної кулі [1]. 

Окреслені вище процеси формують здоров’я населення і можуть бути основою 
побудови системи управління здоров’ям людини. Але оскільки управління будь-яким 
процесом складається зі збору, збереження, оцінки та аналізу інформації, прийняття 
управлінських рішень та їх реалізації, то для забезпечення ефективності управління 
здоров’ям, необхідно володіти реальною інформацією не тільки про процеси, що 
формують здоров’я, але й про кінцеві результати їхньої дії за конкретними показниками 
здоров’я популяції та індивіда. 

Здоров’я людської популяції оцінюється медично-статистичними показниками 
(народжуваність, фізичний розвиток, середня тривалість життя, захворюваність, 
смертність тощо). Що стосується здоров’я індивіда, то подібними критеріями досі 
використовуються лише ознаки патологічного процесу: якщо вони є – лікар робить 
висновок, що людина хвора, а якщо їх нема – повне благополуччя. Хоча при наявності 
тільки одної альтернативи «здоровий – хворий» можуть мати місце мінімум три варіанти 
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станів людини: здоров’я – оптимальна стійкість до дії патогенних агентів, фізична, 
психічна та соціальна адаптивність до умов життєдіяльності, які змінюються; 
передпатологічний стан – можливість розвитку патологічного процесу без зміни сили 
діючого чинника внаслідок зниження резервів адаптації; патологічний стан. 

Тому гострою стоїть проблема відпрацювання критеріїв здоров’я людини, виходячи 
із синтезу субстратної, енергетичної та інформаційної концепцій розвитку особи, 
оскільки критеріїв, прийнятих у класичній медицині, для ефективного управління 
здоров’ям недостатньо. До кількісних показників здоров’я можна віднести рівень та 
гармонійність фізичного, духовного й інтелектуального розвитку, функціональний стан 
організму, рівень імунного захисту та неспецифічної резистентності, наявність якого-
небудь захворювання чи дефекту розвитку, рівень морально-вольових та вартісно-
мотиваційних настанов. Ядром структури здоров’я вважають стабільність гомеостазу, а її 
ступінь залежить від рівня адаптивності та саморегуляції організму [19]. Тобто суть 
здоров’я – це життєздатність індивіда, а рівень цієї життєздатності може бути кількісно 
визначений при використанні для цього сучасних методів діагностики здоров’я, які б 
базувалися на глобальних біологічних закономірностях.  

Таким чином, підвищення ефективності витрат на процеси лікування, реабілітації та 
рекреації вимагають інноваційних підходів до відпрацювання методів та принципів 
діагностики здоров’я людини, нових, більш ефективних, форм та технологій оздоровлення, 
вжиття необхідних заходів щодо підвищення  надійності організму людини, продовження 
активного періоду її життя шляхом раціонального і більш ефективного використання 
рекреаційних та лікувальних природно-ресурсних можливостей України. 

У східній медицині, наприклад, і у давні часи, і сьогодні першочергового значення 
надають неспецифічним лікарським засобам, дія яких спрямована не проти збудника або 
симптомів захворювання, а на підвищення резистентності, життєвості організму. Таким 
чином, лікарськими засобами для збереження, відновлення, збільшення кількості та 
підвищення якості здоров’я, а також для продовження життя, мають стати засоби, 
базовані винятково на природних комплексах біологічно активних речовин. Природні 
комплекси речовин завжди дуже складні, якщо у них є одна або група речовин 
найсуттєвішої поживної чи лікувальної дії, то вони супроводжуються великим числом 
супутніх речовин, що сприяють дії основних компонент комплексу, послаблюють їхню 
токсичність та побічні ефекти [5,6]. 

Інтегральним вираженням усіх факторів, що діють на людину, є триєдина (сенсорна, 
вербальна та структурна) інформація [4]. Відомо, що організм людини володіє певною 
пропускною здатністю до сприйняття інформації, лімітовані його адаптаційні резерви для 
захисту від несприятливих наслідків різких змін кількості та якості інформації, завдяки 
дії неспецифічних механізмів регуляції, переважно гуморальної природи. Тому при 
частому збільшенні рівня стресорних впливів вище оптимального, можуть наступати 
різного роду збої та відмови у роботі систем організму, які у кінцевому підсумку можуть 
привести організм до патологічного стану чи хронічної патології. Стресову реакцію 
організму розглядають як деяку хімічну відповідь на інформаційний дисбаланс 
середовища за сенсорною, вербальною та структурною інформацією [4, 9, 10], де під 
структурною інформацією розуміють взаємодію організму людини з біологічно 
активними речовинами продуктів харчування та ліків, що розглядаються як інформаційні 
структури. Тому надзвичайно актуальною є запропонована Г. Сельє [15] концепція 
реагування організму на шкідливі чинники, яка дає підставу розглядати різні фізіологічні 
та психологічні прояви адаптації організму у цілісності та розвитку. Тому концепцію 
стресу можна вважати основою методології діагностики здоров’я людини [12]. 

Діагностику здоров’я розглядають як вияв на різних стадіях ступеню емоційного 
напруження та стан адаптаційних можливостей організму з наступним немедикаментозним 
відновленням його функцій [17]. Це зумовлює необхідність інтенсивного розвитку засобів та 
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систем інтелектуальних технологій, які б розв’язували завдання ранньої діагностики, 
прогнозування і терапії, як надзвичайно чутливі пристрої, що здатні самостійно приймати 
рішення про стани здоров’я людини, вибір оптимальних методик профілактичної та 
відновлювальної терапії. Тому пізнання механізмів виникнення та розвитку стресів є сьогодні 
однією з найважливіших соціальних і медичних проблем. 

Для розв’язання завдань діагностики здоров’я необхідно вивчати також ті механізми, 
які надійно захищають людину від емоційних перевантажень, щоб знайти всі «слабкі 
місця» організму, які в умовах напруженої діяльності можуть стати порушеними та 
привести у подальшому до хронічних захворювань. Необхідно постійно здійснювати 
експрес-діагностику станів людей у процесі їхньої виробничої діяльності та виявляти 
серед них тих, хто працює з високим рівнем психоемоційного напруження і належить до 
групи «ризику». Діагностику здоров’я необхідно проводити для людей різних 
спеціальностей, різної статі та віку, починаючи з дитячого і закінчуючи похилим. 
Оскільки у зв’язку з емоційним перенапруженням, породжуваним низкою конфліктних 
ситуацій, серед школярів зростає число «дорослих» серцево-судинних захворювань: 
вегето-судинна дистонія, стенокардія, аритмія, гіпертонія та екстрасистолія [17], 
помічено також різницю у реагуванні на стреси залежно від статі. 

Вивчаючи «фізіологічну ціну» будь-якої результативної функції, можна вивчати 
індивідуальні задатки суб’єкта до різної роботи, передбачати емоційні стреси та їхні 
небажані наслідки. Йдеться про створення істинно профілактичної та відновлювальної 
форми охорони здоров’я, об’єкт якої – практично здорова людина, а головна мета – не 
допустити можливих захворювань винятково природними, немедикаментозними 
профілактичними та відновлювальними заходами, які б включали комплекси 
бальнеологічного, соціального, гігієнічного та фізіотерапевтичного характеру. 

Аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що основою здоров’я людини можна 
вважати оптимальну організацію взаємодії у системі «людина –середоваще», чого неможливо 
досягнути у межах всієї країни, що також підвищує актуальність проблеми створення 
спеціальних структур у відповідних з природно-ресурсної, екологічної та соціально-
економічної точок зору регіонах України, тобто валеологічних інноваційних підприємств. 

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у промислово розвинених 
країнах лише чотири хвороби: атеросклероз та його ускладнення (ішемічна хвороба 
серця, інсульт, інфаркт міокарда тощо), гіпертонічна хвороба, рак і цукровий діабет у 
середньому та похилому віці є причинами смерті 75 відсотків людей. Тут слід зауважити, 
що головною причиною цих захворювань є стрес, насамперед психо-емоційний. Саме він 
обеззброює захисні сили організму, мобілізуючи із жирових клітин організму жирні 
кислоти, які об’єднуються з білками крові і утворюють ліпопротеїди низької густини 
(ЛПНГ) – найбільш атерогенні елементи крові. ЛПНГ проникають у середину артерій та 
відкладаються і на внутрішніх стінках, і у глибині, утворюючи атеросклеротичні бляшки. 
Вибух негативних емоцій навіть у здорових людей зумовлює спазм артерій та 
підвищення артеріального тиску крові. 

Достатньо часте повторення таких станів веде до розвитку гіпертонічної хвороби. 
Стрес пригнічує функціонування імунної системи і передовсім Т-клітин кілерів, які 
втрачають здатність вбивати ракові клітини, що не так вже й рідко утворюються у 
організмі. Тому головна причина онкозахворювань не стільки самі канцерогени, які 
організму, що нормально функціонує, є рідко загрозливими, як стрес разом з 
канцерогенами. Мобілізація глюкози з печінки при стресі підвищує рівень цукру у крові і 
може сприяти розвитку цукрового діабету. Якщо вникнути у цю проблему глибше, то 
можна помітити, що стрес пошкоджує клітини та веде їх до загибелі у найважливіших 
органах та тканинах організму і може стати поштовхом до виходу організму зі стану 
динамічної рівноваги, у якій він перебуває. Тому при дослідженні кількості та якості 



 208 

здоров’я людини, необхідно виходити з вивчення систем регуляції станів організму як 
основи надійності гомеостазу при різних зовнішніх збуреннях. 

З метою вибору адекватних методів, моделей та алгоритмів оцінки, аналізу і 
прогнозування надійності організму, кількості та якості його здоров’я, пропонується 
вибрати для дослідження систему «людина – середовище», де стресорами можуть 
виступати будь-які з емоційних, фізіологічних, фізичних чи хімічних впливів (нехай це 
радість, печаль, горе, хвилювання, больові подразнення, зміни атмосферного тиску, 
космічної радіації, вологості середовища, приймання ліків, навіть проста 
фізіотерапевтична процедура тощо) [3], підвищення активності яких приводить у дію 
механізм стресу. Але чи постраждають при цьому серце, нирки, шлунково-кишковий 
тракт чи мозок значною мірою залежить від випадкових чинників та роботи систем 
регуляції організму. В організмі, як у ланцюгу, рветься найслабша ланка, хоча всі ланки 
однаково перебувають під навантаженням. Своєю чергою, всяке захворювання зумовлює 
певний ступінь стресу, оскільки стимулює організм до адаптації. Тому стрес бере участь 
у розвитку кожного захворювання, і здоров’я людини слід розглядати як потенційну 
здатність організму зберігати відповідну стійкість в умовах різких змін кількісних та 
якісних характеристик триєдиного потоку сенсорної, вербальної та структурної 
інформації [4, 16]. Правомірним тут можна вважати пошук таких методів діагностики 
здоров’я людини, які б давали змогу інтегрально судити про стани організму на різних 
стадіях його адаптації до умов зовнішнього середовища. В основі методів діагностики, як 
правило, лежить дослідження діяльності систем регуляції організму людини. Тому вони 
підлягають більш детальному вивченню, виходячи з кібернетичних позицій до 
моделювання процесів регуляції. 

Вивчення систем регуляції організму людини також є цікавим з точки зору 
когнітивності підходів до їхньої організації і можливого використання цих підходів до 
управління соціальними системами при різних флуктуаціях у суспільстві. Тому коротко 
зупинимося на суті стресорного стану організму та його значенні для людини. 

Здатність організму формувати стан напруження, тривалий час його підтримувати без 
виснаження і виникнення захворювань визначається властивостями нервової, ендокринної та 
інших фізіологічних систем. При дії будь-яких стресогенних чинників виникає збудження 
особливого відділу нервової системи – симпатоадреналової системи, яка, по суті, негайно 
перебудовує функції організму, забезпечуючи його напруження. До цієї системи входять 
нервові клітини (нейрони) та мозкова частина наднирникових залоз, які виділяють 
специфічні речовини: медіатор і гормон, відповідно, норадреналін та адреналін. Ці речовини 
прискорюють обмін речовин та забезпечують глюкозою тканини, стимулюють роботу серця і 
підвищують кровообіг мозку, підвищують тонус м’язів, стимулюють нервові процеси в 
головному мозку та психічну діяльність. Але до тривалої активації симпатоадреналова 
система не здатна, і збереження стійкого напруження організму протягом тривалого часу 
визначається тим, що норадреналін і адреналін стимулюють певні залози ендокринної 
системи. Ендокринні залози можуть перебувати у стані підвищеної активності тривалий час. 
Якщо стадія тривоги в основному визначається напруженням симпатоадреналової системи, 
то стадія резистентності – напруженням таких важливих ендокринних залоз, як гіпофіз та 
коркова частина наднирників.  

Гіпофіз виробляє адренокортикотропний гормон (АКТГ), який стимулює кору 
наднирників, а вона, своєю чергою, виробляє кортизол та інші гормони, які отримали 
назву глюкокортикоїдів [20, 21]. Глюкокортикоїди в основному визначають здатність 
організму тривалий час підтримувати стан напруження. Процеси, які при цьому 
виникають в організмі, спрямовані на підтримку артеріального тиску в об’ємі 
циркулюючої крові. Здійснюється це завдяки взаємодії гормонів кори наднирників 
глюкокортикоїдів і мінералокортикоїдів (альдостерону), катехоламінів, антидиуричного 
гормону (АДГ) та біологічно активної речовини реніну, який виробляється у нирках і 
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стимуляція вироблення якого здійснюється завдяки послабленню кровообігу. Він, своєю 
чергою, запускає систему ангіотензин-альдостерон-антидиуретичний гормон, дія 
кожного з компонентів якої спрямована на затримку рідини у організмі і запобігає 
падінню артеріального тиску. Механізми дії даних компонент різні. АДГ сприяє 
зворотному всмоктуванню рідини у ниркових канальцях, ангіотензин підвищує тонус 
судин та стимулює утворення альдостерону у наднирниках, який затримує іони натрію в 
організмі, запобігаючи втраті рідини та падінню артеріального тиску [2, 7, 8, 11, 14, 18].  

Описані процеси безпосередньо стосуються підтримки активності життєво важливих 
органів, особливо серця, легенів та мозку, тому при побудові кібернетичної моделі 
загальної реакції людини на стрес їх обов’язково необхідно враховувати. 

Виходячи з теорії кібернетичного регулювання, на основі наведених уявлень про 
механізми нейрогуморальної регуляції, можна відзначити, що останню доцільно 
відобразити у вигляді кібернетичної системи (рис. 1). Вона, за рахунок наявності 
зворотних зв’язків, працює як система регуляції за відхиленням [13]. Її стійкість може 
визначатися відстанню між витками спіралі (рис. 2). Якщо прийняти, що відстань між 
першим і другим витком ε1, другим і третім – ε2, ... , і-м і (і+1)-м – εі, ..., n-м і (n+1)-м – εп, 
то ε1, ε2, ... , εі, ... , εп не мають перевищувати наперед заданого ε, яке можна вважати, 
«нормою адаптації» чи «нормою реакції» [19].  

 

 
 

Рис. 1. Система нейрогуморальної регуляції станів організму людини 
 

У стресогенних середовищах можливе прогресуюче зростання εі, тобто εп може бути 
у певній прогресії більше за ε n-1, ... , ε і > ε і-1, ... , ε2 > ε1 і у кінцевому підсумку εі може 
вийти за межі ε та вивести систему з рівноваги. Тобто система регуляції може вийти з 
рівноваги і тим самим привести організм людини до того чи іншого патологічного стану.  

Завданням регулювання даної системи регуляції є виведення симпатичної нервової 
системи у необхідний стан Y’, при якому синтез адреналіну та норадреналіну перебуває у 
нормі. 

Однак регулювання як спосіб управління опирається на інформацію про стан об’єкта 
регулювання, отриману каналом зворотного зв’язку, і її достатньо для синтезу 
управління Х – ацетилхоліну. Це дає можливість визначити нев’язку [Y’-Y], тобто знайти, 
наскільки стани об’єкта управління відмінні від необхідного. 
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Останнє дає підставу формувати управління, як функцію нев’язки: 
 

).( ' YYФХ −=                                                 (1) 

 
 

Рис. 2. Модель регуляції фізіологічних процесів за спіраллю 
Ад – адреналін; НА – норадреналін; СРЗ – судинні рефлексогенні зони; СНС – 

симпатична нервова система; ПНС – парасимпатична нервова система; ГЕБ – 
гематоенцефалічний бар’єр; АЦХ – ацетилхолін; 

ε – відстань між витками спіралі. 
 

Дана система може бути відображена найпростішою схемою регулювання 
одновимірного об’єкта, характеристикою якого є функція, що монотонно зростає: 

 

,0/ >dxdF                                                    (2) 

яка має вигляд: 
 

),,( PXFy =                                                   (3) 
 

де X – вхід об’єкта регулювання; y – його вихід; P = (P1, P2, ... , Pn) – параметри станів 
об’єкта регулювання, якими можуть виступати імовірності станів. 

Якщо регулятор подати у вигляді ідеалізованого виконуючого механізму, то 
управління у цьому випадку здійснюватиметься за формулою: 

∫ −=
t

dtyyx
0

,)'(                                                (4) 



 211 

а динаміка процесу регулювання визначатиметься наступним диференціальним 
рівнянням, отриманим із останніх двох рівнянь: 
 

.),(/ 'yPxFdtdx ==                                           (5) 

 
Стаціонарний розв’язок рівняння (4.5) відповідає виконанню необхідних умов /y - 

y’/ < ε, причому розв’язок виду dF/dx > 0 стійкий, незалежно від P. 
Отже, кінцевий результат процесу регулювання не залежить від параметрів об’єкта P1, 

P2,...,Pn. Єдиною умовою, яка може накладатися на F(x,P), є постійність знаку похідної dF/dx 
при всіх можливих відхиленнях параметрів P об’єкта регулювання. Наявність зворотного 
зв’язку забезпечує адаптаційні можливості об’єкта до змін у зовнішньому середовищі 
шляхом корекції управління. Тобто алгоритм управління зводиться до зіставлення виходу y і 
завдання y’, а також прийняття рішень на рівні ЦНС: якщо виявляється, що y > y’, то 
зменшується y, а коли y < y’ збільшується y. У цьому й полягає простий зміст алгоритму 
регулювання. Аналогічним чином здійснюється взаємодія між синтезом адреналіну і 
норадреналіну, з одного боку, та ацетилхоліну, з іншого, завдяки взаємодії ПНС і СНС. Це 
дає можливість проводити дослідження цієї взаємодії у стресогенних ситуаціях, вивчати 
кількісні та якісні характеристики здоров’я людини.  

Таким чином, вище викладене дозволяє дійти висновку, що запропоновані 
когнітивні підходи до управління здоров’ям людини можуть бути покладені в основу 
побудови інтелектуальних систем діагностики, прогнозування та управління здоров’ям 
людини і мають бути зорієнтовані на підвищення стійкості систем регуляції соціальних 
систем, організму людини, кількості та якості її здоров’я.  
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Пришло время – и новые, свежие ветры начали создавать иную жизнь на Земле. 
Сейчас эта жизнь очень многолика. Вся Земля и все ее человечество находятся в бурном 
движении: рождается новая система жизни и уходит старая. Эта перестройка является 
отражением космических преобразований. 

Происходит интеграция ранее разделенных мировоззрений Востока и Запада. 
Создается планетарная культура, в которой человек будет гражданином Земли и начнет 
активно входить в жизнь Космоса. Первым, как и положено, на новые космические 
энергии откликнулось информационное поле Земли, ее духовная, мировоззренческая и 
научная сферы. Результатом этого явилось новое восприятие мира, основанное на 
троичном единстве – единстве информации, энергии и вещества. Старое знание стало 
переводиться на язык науки и древняя мудрость, дополненная современными 
открытиями в области квантовой физики, генетики, психологии, учения о целостном 
человеке и его здоровье, предстает перед нами уже как наука перехода от вещественного 
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мира к миру энергий. Научное постижение реальности отходит от своей прошлой, 
глубоко материалистической платформы. В это время огромное значение приобретает 
выбор правильных векторов дальнейшего развития, которые уже даны нам в Учениях 
Великих духовных Водителей человечества, Учениях именно для нашего времени. Наука 
в лице наиболее ярких ее представителей начинает одухотворяться; духовные и научные 
сферы общества ищут и находят общие точки соприкосновения.  

В новых энергиях меняются все проявления жизни на Земле, происходит «лепка» 
Нового человека.  

Сейчас – период хаоса, поиска новых призм видения жизни и путей обустройства 
общества. Это переход одного, старого, порядка в другой. Из хаоса должен создаться 
новый порядок.  

В разнообразии меняющихся проявлений современной жизни можно выделить три 
основных аспекта:  

1. Изменение сознания человечества. 
2. Изменение системы управления обществом, то есть аспект власти. 
3. Аспект здоровья и личного бессмертия человека. 

Изменение сознания человека и всего человечества связано с переходом Земли в 
иной вибрационный режим жизни, по сравнению с предыдущим временем. 
Соответственно в человеке раскрываются те структуры, которые могут воспринимать эти 
новые информацию и энергию. Человечество долгое время находилось преимущественно 
в «условной» системе восприятия реальности. Это так называемая обусловленность 
создавалась восприятием через внешние органы чувств с последующим умственным 
анализом полученной информации. Анализ производился в системе двоичности (деление 
всего на два) и линейности (от А до В).  

Инструментом анализа, как вам известно, является ум, связанный с левым 
полушарием головного мозга. Это чисто информационный, думающий, анализирующий 
механизм, выражающий себя в речи. Это земной ум, ум без любви. Он называется 
низшим умом, менталом («кама манас»). Он смертен. Но он очень важен для нас, для 
нашей эволюции, так как способствует взращиванию нашего самосознания. 

Бессмертным является только второй, так называемый высший ум («Манас»), 
который тяготеет к высшим сферам человека, и в этой степени он входит в состав вечной 
священной Триады человека, или Троицы. Это иррациональный, то есть чувствующий, 
интуитивный ум. Интуиция – это непосредственное, без логических операций, получение 
знаний через чувства и ощущения. Через чувства мы напрямую, без опосредующих 
механизмов, соприкасаемся с реальностью. Чувства, ощущения (наивысшее выражение 
чувств – Любовь) по отношению к аналитической, ментальной деятельности выполняют 
интегрирующую роль. Любовь все примиряет и объединяет. 

Синтез функций правого (его условно называют женским) и левого 
(преимущественного мужского) полушарий делает наш ум целостным. Человек при этом 
может непосредственно связываться с тонким миром и в то же время адекватно 
передавать результат своего творчества физическому миру, одухотворяя его. 
Расширяется масштаб жизни человека. Умение отрываться от двоичной системы 
восприятия – это первый этап к просветлению. Сейчас мы находимся на этом Пути, хотя 
не все это осознают. Процесс  идет, однако этого мало.  

Человечество, представляющее всего лишь определенный уровень в общей системе 
эволюционирующего  космического сознания, имеет свою космическую задачу. Чтобы 
человечество стало единым в своей осознанности, нужен соответствующий «клей», 
которым является Любовь как состояние полного безусловного принятия, то есть 
Безусловная Любовь(в отличие от эмоциональной в двоичной системе восприятия). 
Когда это состояние будет достигнуто достаточным количеством человеческих существ 
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на Земле, все человечество присоединится к Единому полю сознания.  Это Ноосфера. 
Сейчас Земля рождает  Человечество, человеков она уже родила. 

Мир будущего – мир сердца, мир осознанной Любви. «Братство станет основой 
жизни» (так говорила Е. П. Блаватская), и мы сейчас закладываем камни этой новой 
Жизни.  

Для осуществления этой задачи, достижения Безусловной Любви, нужно раскрыть 
энергии сердца, а затем и сердечного центра. Это так называемая Христова Любовь, или 
осознанная Любовь как состояние полного безусловного принятия, доверия, полноты, 
светимости, покоя. Она раскрывается только на определенном уровне зрелости души и 
стоит выше материнской любви, являющейся биологизированной. Созревание Высшей 
Любви начинается во взаимоотношениях мужчины и женщины. Мы этих отношений по 
настоящему еще не осознали.  

Структура человека носит отпечаток его вечной многомерной космической природы 
(Макрокосм и микрокосм). Но, попадая в условную двоичную систему восприятия, 
человек забывает, кто он есть. Задача – вспомнить себя, и, пройдя земной опыт, 
вернуться к себе осознанным и способным любить. Мы приходим на Землю духовными, 
но неосознанными, а уйдем, выполнив свою задачу, духовными и осознанными. 

Второй важнейший аспект современной жизни – аспект управления обществом, 
аспект власти.   

Форма эволюции человечества, как известно, – спираль, а события движутся по 
синусоиде. Одни эпохи, одни цивилизационные волны сменяются другими. Когда 
завершается эпоха, доминантная цивилизация, достигшая своего расцвета (например, в 
Европе – германо-англо-саксонская субраса), стареет, а новая, молодая волна 
поднимается другим этносом (в наше время – славянским), его время – эпоха Водолея. 
Приносятся новые эволюционные программы, для выполнения которых этот этнос, в 
силу своих особенностей, наиболее приспособлен. Именно поэтому, когда Рамакришна 
покидал физический план, он обещал вернуться через 100 лет, но не в Индию, а на 
славянские земли. 

Какая же программа приносится сейчас в сферу управления обществом? Во-первых, 
следует напомнить, что эпоха Водолея – эпоха женских энергий. Власть в сфере энергий 
переходит от мужских, более жестких, к женским энергиям. Мужские энергии 
определяли авторитарный, силовой тип управления обществом, включая войны. 
Эволюционно закономерная смена характера энергий на женский тип делает энергии 
более мягкими (уже увеличилась магнитная компонента поля Земли), более 
миротворческими, не разделяющими, а примиряющими, интегрирующими. Приходят 
чувство дружбы, терпимость, сотрудничество. Формы правления будут не 
авторитарными, а коммуникативными. Смена энергий уже происходит.  

Какая же конкретно форма управления обществом вызревает? По прогнозам, это 
должна быть такая форма, какой еще не было на Земле. Отношения между властью и 
народом должны стать «симметричными» и «синхроничными». Это значит, что 
необходим элемент демократии (как дающий обратную связь для власти), и в то же время 
тщательно отобранные во властные структуры люди должны быть мудры, духовны, 
служить своему народу, а не себе, то есть власть должна  быть синхронична, идти в ритм 
с потребностями общества. Все это в осовремененном  виде напоминает самый древний 
вариант ведической системы  управления обществом, а пока идет поиск новой системы, 
вызревание нового коллективного сознания этносов и всей планеты, в котором будут 
доминировать осознанность, дружба, братство.  

Третий важнейший аспект современной жизни – это аспект здоровья человека и его 
«бессмертия».  

До последнего времени бытовало убеждение, что человек бессмертен в своих детях. 
Однако это убеждение ложно, так как дети наши – это самостоятельные души, 
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получившие от нас физическое тело и временно отданные нам на воспитание. Через 
поколения путем генетического наследования обеспечивается только видовое 
бессмертие. Рождение ребенка –это творчество физического тела. В настоящее время в 
связи с усилением эволюционных импульсов родился термин «индивидуальное 
бессмертие», ибо человек ощутил потребность прожить более долгую, продуктивную, 
творческую, одухотворенную жизнь, получить ее более глубокий и многогранный опыт. 

Есть попытки разрешить это с помощью науки. Появились даже специальные 
направления, занимающиеся данной проблемой, в том числе современное учение о 
здоровье.  Но ведущая роль здесь принадлежит генетике, и особый интерес представляют 
работы по волновому генетическому коду (П. П. Гаряев и др.) 

Как известно, кроме хромосом, видимых под микроскопом, генетический код 
включает в себя еще тонковолновые информационно-энергетические структуры (своего 
рода информационно-энергетические поля хромосом), организованные фрактально и 
подлежащие внешнему воздействию (человеческой речью, музыкой). Вся структура в 
целом имеет 12 уровней (наша Галактика тоже 12-уровневая). И здесь генетика 
соприкасается с психологией, поскольку уровни информационно-энергетической 
структуры человека – это уровни его психики и высших аспектов сознания. С этим 
можно работать, это подлежит управлению. А поскольку «высшее управляет низшим», 
то вторично при воздействии на волновой генетический код происходят изменения в 
физическом коде, а соответственно ― и в теле. На этом основывается психосоматическое 
направление в медицине и психологии. 

Однако основной целью человека является не более длительное пребывание на 
физическом плане, в бренном, смертном, физическом теле,  а приобретение 
осознанности. Его индивидуальное бессмертие как многомерного космического 
существа – в самосознании, в котором он пройдет через все трансформации, в том числе 
смерть, не потеряв себя после ухода с физического плана, и будет смело шагать между 
мирами как вечный космический путешественник. Самосознание приходит при 
восхождении на уровень Высшего ума, одухотворенного Высшей любовью. 

Достижение высоких состояний сознания, состояний вне ограничивающих систем, в 
нашем случае – двоичной, ассоциируется с обретением «философского камня», 
преображением, просветлением. Эти высокие состояния дают возможность подвергнуть 
трансмутации физическое тело, что может существенно продлить его жизнь. В эпоху 
Фиолетового Луча (эпоха Водолея) человек будет осваивать эти возможности. Процесс 
уже начался. Поэтому мы болеем (это трансмутационные перестройки).  

По данным мировой науки, человечество и Земля вошли в четвертое измерение – в 
мир управления с помощью мысли. Материя начинает утончаться, и возможность 
управления ее состоянием с помощью мысли возрастает. Человечество будет учиться 
оздоравливать себя мыслью, состоянием сознания.  

Мы постепенно выходим из двоичной системы восприятия и начинаем видеть мир 
непосредственно, более целостно, с привлечением не только мыслей, но и чувств в 
расширенном объеме. Это первые этапы просветления.  

Просветление бывает разных степеней и различным по превалирующему 
содержанию. Путей к просветлению существует несколько. Главные из них – Путь 
ума и Путь сердца, они наиболее понятны западному человеку. 
Первый путь обусловлен зрелостью, готовностью западного ума к 

самотрансформации. Это преимущественно информационный, мужской путь. Он 
включает упорядоченную работу со структурами головного мозга – левым и правым 
полушариями и их интеграцией, затем следует индивидуальный опыт в многополярном 
восприятии и раскрытии сферы чувств. 
Второй путь – Путь сердца – представляет собой с самого начала преимущественно 

работу с чувствами (женский путь). Он заключается, согласно терминологии 
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христианства, в объединении «внешнего», головного ума (без детальной работы с его 
функциями) и «внутреннего», сердечного. «Ум падает в сердце». Тогда человек 
функционирует как единая структура, всем своим существом, включая мысли, чувства и 
ощущения. 

Возможно объединение этих двух путей. Оно наблюдается в новых, 
адаптированных к мирской жизни системах раскрытия потенциала человека. К таким 
современным холистическим системам интегративной направленности можно отнести 
психосинтез, холодинамику и психовалеологию. Каким бы из этих путей ни шел человек, 
смысл его работы заключается в одном – позитивное мышление в результате 
трансформация психики, выход из двоичной системы восприятия, расширение сознания 
в сфере чувств и в какой-то степени – трансмутация физического тела.  

Нас ожидает другая жизнь, по другим законам. И это великая радость и великая 
удача – прийти на Землю во время уникального трансформационного процесса на ней. 
Как сказал поэт, «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». 
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Постановка проблеми. Стан українського суспільства, яке насамперед 

характеризується послабленням усталених норм поведінки, а також 
загальноприйнятних цінностей, детермінує значні зміни такого багатофункційного 
соціального феномену, як соціалізація. При цьому трансформуються не лише основні 
суб’єкти й агенти (сім’я, система освіти, засоби масової інформації та ін.), які 
соціалізуються, а й механізми соціалізації, в тому числі один із найважливіших – 
ідентифікація (самоідентифікація), що означає процес та результат засвоєння (або 
набуття) індивідом нормативних стандартів поведінки, цінностей, ідеалів, ролей, 
системи якостей представників тих соціальних груп, із якими він себе ототожнює. 

Сьогодні увага до процесу ідентифікації обумовлена тим, що її результат – 
індивідуальна (особистісна) та соціальна ідентичність – є основними факторами 
психічного здоров’я особистості та суспільства.  

Мета статті: проаналізувати особливості ідентифікаційних процесів та їх вплив 
на психічне здоров’я людини в умовах кризового суспільства. 

Результати дослідження. Процес ідентифікації, за З. Фройдом, виконує подвійну 
функцію: з одного боку, він є механізмом соціалізації, з іншого – здійснює захисну 
(адаптивну) функцію. Тому розрив ідентичностей (або навіть їх послаблення) 
перетворює повсякденне оточення людини в чужий або навіть ворожий їй світ. 
Водночас категорія ідентичності сьогодні  достатньою мірою не інтегрована у 
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провідні навчальні програми курсів фахової підготовки психологів та педагогів.  
Як справедливо наголошує Н. Гапон, поняття ідентичності окреслює 

проблематику людської суб’єктивної реальності й визріває у площині співбуття 
спільності. У середині останньої власне й утворюються сутнісні особистісні риси. Ці 
риси, по-перше, дають змогу індивіду входити в спільноти, долучатися до різних 
форм культури (соціальна ідентичність); по-друге, виходити з них (реідентичність), 
індивідуалізуватися й самому творити нові соціально-культурні феномени 
(самоідентичність) [1]* . 

Різні аспекти проблеми людської ідентичності були представлені у філософських 
уявленнях про психічну реальність у працях М. Хайдеґґра, М. Бубера, С. К’єркегора, 
Дж. Міда, Ч. Куллі та ін. у середині ХХ ст. термін ідентичність займає своє надійне 
місце У словнику соціогуманітарних наук. Творення особистої ідентичності 
відбувається у просторі співбуттєвої спільності. На психологічному рівні співбуттєва 
єдність як площина розвитку ідентичності перебуває в центрі аналізу майже всіх 
психологічних теорій. Визначальною ця категорія є в культурологічних 
узагальненнях Л.Виготського.  

Широке розповсюдження терміна «ідентичність», його включення до наукового 
обігу соціальних наук відбулося завдяки працям Е. Еріксона у 60-их роках ХХ ст., 
котрий розумів ідентичність як процес «організації життєвого досвіду в 
індивідуальне «Я» протягом всього у життя людини». Основною функцією цієї 
особистісної структури є, на його думку, адаптація у найширшому розумінні цього 
слова: розвиток ідентичності оберігає цілісність та індивідуальність досвіду людини, 
дає їй можливість передбачати як внутрішні, так і зовнішні загрози, та зіставляти свої 
здібності з соціальними можливостями. Ідентичність виконує як організуючу 
функцію на всіх стадіях психосоціального розвитку особистості, так і психозахисну, 
відіграє важливу роль у збереженні психічного здоров’я, особливо у перехідні 
кризові періоди.  

Ідентичність, на думку Еріксона, – складне особистісне утворення, багаторівнева 
структура, пов’язана з трьома рівнями аналізу людської природи – індивід ним, 
особистісним та соціальним. 

Важливо підкреслити, що процес ідентифікації (самоідентифікації) включає як 
емоційні, так і раціональні компоненти, але перші, як правило, домінують. Зміст 
ідентифікації насамперед визначається домінуючими в суспільстві соціально-
економічними відносинами, рівнем їх стабільності, інтегрованістю суб’єктів цих 
відносин, а також наявністю або відсутністю загальноприйнятної системи цінностей. 

В умовах стабільного суспільства ідентифікація сприяє досягненню людиною 
гармонійного співвідношення між власним уявленням про себе й уявленнями про неї 
інших, між соціальним та індивідуальним «Я». У процесі розвитку особистості її 
ідентичність «випробовується» реаліями зовнішнього світу, який змінюється. Звідси 
можливість нормативної, психосоціальної кризи. Ця криза виражається в активному 
осмисленні людиною власної позиції у світі, своїх цілей, прагнень та відносин з 
іншими людьми. Вона викликає і в індивіда, і у групи подібні реакції – фрустрацію, 
депресію, агресивність, внутрішній конфлікт. Криза ідентичності настає, як привило, 
тоді, коли розпад раніше домінуючих ідеалів та цінностей, який починається під 
впливом гострої соціальної кризи, змушує людей шукати нові духовні орієнтири для 
усвідомлення свого місця в соціумі, що змінюється. 

В умовах кризового суспільства вивчення стану та зміни ціннісних орієнтацій, 
насамперед молодих людей, викликається практичною необхідністю. Адже від того, з 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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якою якістю цінностей особистість житиме сьогодні, залежатиме напрям соціально-
культурного та політико-економічного розвитку суспільства майбутнього, поява нових 
економічних, політичних та інших типів поведінки.  

Система цінностей – це результат духовної роботи суспільства; це діяльнісний 
аспект суспільної свідомості, взятої в єдності всіх її форм. Вона певним чином пронизує 
всі форми суспільної свідомості, об’єднуючи певні інтереси різними ідейними, 
моральними й естетичними засобами, і стає важливим джерелом безпосередніх мотивів 
поведінки, стимулів людської діяльності. 

Сучасний розвиток української держави, соціальних інститутів та суспільних 
відносин визначається як період трансформаційних процесів, пошуку власного шляху 
розвитку та зміни цінностей. Тому зрушення, котрі відбуваються нині, безпосередньо 
впливають на ціннісну свідомість особистості. 

Зрозуміло, що така ситуація склалася не випадково: разом зі змінами кардинального 
характеру в нашій країні відбувалася «переоцінка цінностей». І якщо раніше існувала 
певна спадкоємність у передачі цінностей від старшого покоління до молодшого, то нині 
цей феномен є все менш помітним. Молоде покоління сьогодні опинилося в ситуації, 
коли воно, логікою історії покликане продовжувати розвиток на базі успадкованих 
матеріальних та духовних цінностей, змушене, перебуваючи на етапі становлення, брати 
участь у виробленні цих цінностей, зазвичай самостійно.  

Мобільність соціального статусу різних суспільних прошарків, зникнення 
традиційних механізмів регуляції їх поведінки, фактично повна відсутність форм та 
методів соціальної організації, характерних для цих груп, перешкоджає успішному 
розвиткові ідентифікаційних процесів. Молода людина виявляється поза колом 
раніше існуючих соціальних стереотипів, норм та уявлень, звичних для попередніх 
поколінь. Сучасна соціокультурна трансформація, зруйнований «зв'язок часів», тобто 
міжпоколінних відносин, обумовлюють, на наш погляд, неможливість використання 
ідентифікаційних стратегій, розповсюджених у минулому, коли соціальна 
мобільність індивіда була визначена, в тому числі, такими факторами, як соціальне 
походження, національна приналежність, вища освіта (часто досить формальна), 
високий професіоналізм. Відбувається індивідуалізація ідентичностей: вони все менш 
публічні та більш інтимні (ідентичність стає швидше справою приватною, ніж 
суспільною). 

Зміст ідентифікаційних процесів на мікрорівні, в т.ч. детермінований 
мікрозмінами, можна охарактеризувати як зрушення від прозорості соціальної 
ідентифікації радянського типу до групових та особистісних самоідентифікацій 
модерністського й постмодерністського типу, що відрізняються амбівалентністю і 
нестійкістю.  

Відповідно у суспільстві сьогодні спостерігається ріст невротизації, поширення 
різноманітних форм узалежнення особистості. Аналізуючи стан населення, Е. І. Головаха 
і Н. Б. Паніна на підставі проведених досліджень виокремлюють у ньому озлобленість, 
роздратованість, байдужість, утому, натомість зменшилися прояви оптимізму, чуйності, 
терпимості, справедливості [3]. Ці психічні стани і почуття, безсумнівно, пов’язані із 
психічним здоров’ям, а його психологічна компонента має суттєве, а в багатьох випадках 
– і вирішальне – значення для його формування і підтримки на оптимальному рівні 
функціонування. Вона забезпечує психологічні механізми адаптації, зокрема соціально-
психологічної, вагомим критерієм якої постає персональна і соціальна ідентичність. 

Шукаючи шляхи оздоровлення нації, слід переосмислити в контексті вітчизняних 
реалій творчий спадок Е.Еріксона, а саме вчення про ідентичність. Це  одна з головних 
концепцій Еріксона, хоча власне поняття не було визначене вченим достатньо чітко. У 
загальних рисах під ідентичністю (ідентичністю «Я», «его-ідентичністю») Еріксон 
розумів почуття віднайдення адекватності і стабільності усвідомлення особистістю 



 218 

власного «Я», незалежно від змін самого «Я» та ситуації, здатність особистості до 
повноцінного розв’язання завдань, які постають перед нею на кожному етапі її 
розвитку».  

Водночас аналіз концепції Еріксона переконує, що, трактуючи «ідентичність як 
психосоціальний феномен», він наголошує на значенні соціокультурних чинників у 
формуванні особистості. У такому контексті поняття «групова ідентичність», яке 
дослідник активно використовує, аналогічне поняттю ідентичності, але фіксує це почуття 
і здатність на груповому рівні, з властивими йому проблемами, цінностями та 
взаєминами. 

Від дитинства до зрілості особистість проходить, за Еріксоном, кілька етапів на 
шляху досягнення «его-ідентичності» – основної мети розвитку особистості. Відповідно, 
усе життя людини є низкою послідовних ступенів інтеграції, включення соціальних 
цінностей в «его». Ідеться про соціальні цінності, властиві певному суспільству на 
конкретному історичному етапі розвитку. 

При цьому слід зазначити, що дитинство – не просто перший, а й найбільш 
відповідальний етап: наріжним каменем формування здорової особистості постає 
базальне почуття довіри, внутрішньої визначеності, впевненості, що соціальний світ є 
безпечним і стабільним, а дорослі – турботливі та надійні. Завдяки цьому у дитини 
закладається основа для почуття «все добре», для появи почуття тотожності, для 
самоутвердження, (відповідно до сподівань інших). Власне раннє дитинство   може стати 
підґрунтям невротизації особистості. Психологічна травматизація починається з свідомих 
чи неусвідомлених спроб найближчого оточення (батьків) подолати ідентичність дитини, 
зруйнувати її ще не тривку автономію, викликаючи сором, сіючи сумніви, 
необґрунтовано вимагаючи.  

Почуття недовіри до світу, емоційного незадоволення, навіювана батьками та 
вихователями ущербність породжують невпевненість у собі, психічний застій, почуття 
меншовартості. Зростаючи в атмосфері недовіри, дитина, ставши дорослою, намагається 
ізолюватися від суспільства. Позиція, яку займають батьки стосовно дитини в сім’ ї 
істотно позначається на формуванні самототожності дитини.  

У теорії сімейних систем М. Боуена слабка особистісна диференційованість членів 
сім’ ї може розглядатися як клінічний синдром, а особа, котра представляє симптоматику 
негативної ідентичності (байдужа, узалежнена від алкоголю, співузалежнена), 
розглядається як сигнал патології життєдіяльності сім’ ї,   носій чи причина 
дисфункційності закритої сімейної системи. У відкритій сімейній системі висока 
диференційованість «Я» її учасників. Інформативне поле такої родини відкрите i для її 
членів, i для зовнішнього середовища. Ідентифікаційні процеси дитини відповідають 
логіці соціалізації особистості – емоційна ідентифікація з батьками, з родиною, 
ідентифікація з однолітками та групою, статево-рольова ідентифікація тощо. Відкрита 
сімейна система забезпечує почуття самоцінності окремого індивіда, адекватності 
первинної самооцінки, послідовності у вербальній поведінці та природі вчинків. А 
закрита сімейна система призводить до відчуття залежності самооцінки конкретного 
індивідуума від сімейних «авторитетів», процесів творення шаблонів у взаємних 
контактах, учинків, опосередкованих волею авторитетних членів сім’ ї. Зрозуміло, що 
процеси ідентифікації учасників закритої сімейної системи утруднені та суперечливі.  

В умовах закритої сімейної системи важко віднайти психологічну рівновагу (через 
постійну напругу, переживання стресу, почуття провини, викликане батьками, що або не 
дозволяють дітям діяти самостійно, проявляти власну ініціативу, або ж ігнорують 
волевиявлення дитини щодо творчості, задоволення пізнавальних духовних потреб). 
Сім’я, де обмежена свобода, – по суті, дисфункційна; нереалізовані функції батьків 
певною мірою заміщуються, а процес ідентифікації ускладнюється, набуває негативних 
ознак через неприязнь до батьків, сором, страх, що їх переживають діти. Наслідком у 
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дітей стає конфліктність з оточенням, статево-рольова невизначеність, імпульсивність 
поведінки, соціальне наполягання. 

Соціальне наполягання, підтекстом якого є садистичні тенденції особистості, 
спонукає особу до вертикальної мобільності, пошуку можливостей підсилити значущість 
власної особистості шляхом фізичної, моральної чи інтелектуальної експлуатації; 
просування по статусній драбині, утвердження соціально-статусного інтелекту.  

Важливе прикладне значення в концепції Еріксона має його позиція щодо 
необхідності психолого-педагогічного супроводу особистості на етапах вікових 
переходів, побудови певних «мостів», які психологічно поєднували б  попередній етап з 
наступним. Надзвичайно важливо, щоб такі «мости» «будувалися» батьками, вчителями, 
оточенням без помилок і прорахунків. 

За аналогією, можна стверджувати, що такі ж мости важливі для особистості на 
етепах суспільних змін (переходів), суспільно-історичних зламів. Розглядаючи «вибір 
ролей» як засіб осмислення навколишнього середовища та світу, Еріксон вважав, що ті 
висновки, які він отримав, аналізуючи психологію дитини, можна застосувати для 
дослідження масової «патології ідентичності». Саме «масова незадоволеність», стан 
«емоційно кризи» значної кількості населення породжують почуття тривоги, страху, 
спустошеності, руйнують єдність між людьми, здатність до порозуміння. Еріксон звернув 
увагу громадськості , що в окремих випадках «патологія ідентичності» обирає як єдиний 
засіб самоствердження індивіда його уперте бажання «стати нічим». 

З огляду на те, що далеко не завжди життєвий досвід зіставний із власними 
уявленнями про себе та дозвілля, існує постійна необхідність реконструкції особистої 
ідентичності, поєднання змін та стабільності. Формування когніцій про себе і світ – 
«організація значень особистості», згідно з теорією Guidano, відбувається у поєднанні з 
емоційною диференціацією на підставі «емоційних схем». Семантичні значення та 
емоційні схеми у процесі життєвого досвіду індивіда формують прототипові «ядерні 
картини». Зв'язок «ядерних картин» між собою відбувається у формі «скриптів», які є 
виявом стабільного відчуття самості та світу й основою програми життя індивіда. 
Екзестинційною структурою ідентичності є рівень духовності індивіда. Критеріями 
психологічного здоров’я на цьому рівні (за визначенням І. Галецької) є сенсожиттєві 
орієнтації та почуття когеренції, визначальну роль у системі яких відіграє відчуття сенсу 
буття [1]. 

Відчуття сенсу буття передбачає адекватне відображення людиною часово-
просторових ознак своєї життєдіяльності, можливостей виходу за межі будь-якої наявної 
ситуації, можливостей для прояву креативності, вільного вибору проекту свого життя. 
Інформаційна доба істотно змінила часово-просторові виміри людського буття, а новий 
комп’ютерно-інформаційно-системноконтрольований суспільний устрій явив нові 
параметри для встановлення «Я-ідентичності», нову соціокультурну парадигму. 
Комп’ютерне павутиння непомітно стало частиною самої особистості, перетворилося в 
систему життєдіяльності.  

Епоха комп’ютерного індивіда висвітлила нові перспективні проблеми розвитку 
ідентичності. «Психологічні дослідження засвідчують специфічні впливи кіберкультури 
на молодь. Занурення індивіда в технологічний простір формує нові взаємовідносини 
«кіберспейсу». Цей простір і інформаційно насичений, але буттєво обезлюднений. 
Проявом такої технологічної реальності є феномен кіберпанка, для якого притаманний 
особливий штучний за походженням світогляд. Це дає змогу молодій людині 
реідентифікуватися не лише від суперечностей, а й від цінностей сучасної соціокультури, 
виступає набагато сильнішим захисним механізмом, ніж відомі внутрішньопсихологічні» 
[2, 247]. Кіберзалежність усе більше вражає молоде покоління. Сучасний дошкільник 
розпредмечує для себе комп’ютерну мишку значно швидше, ніж реального сірого 
гризуна, а казки з монітора для нього привабливіші, ніж із вуст бабусі. Це веде до 



 220 

формалізації та стереотипізації стосунків з оточуючими, згортання соціального інтересу, 
безцільне проведення часу (байдужість, бездіяльність) поза комп’ютерною реальністю. 
Адже нове покоління комп’ютерів здатне підводити молоду людину до функціонування у 
віртуальній реальності як об’єктивно існуючій. При цьому  людина  i поводиться 
відповідно до цінностей віртуальної реальності. Отже, втеча у світ техногенної 
реальності та відхід від співбуттєвої спільності становить новий контекст проблем 
ідентичності людини [2]. 

Практичні психологи уже сьогодні відчувають дефіцит психотерапевтичних методів 
впливу у відновленні соціальної ідентичності так званих жертв кіберкультури. Без 
сумніву, це нова площина індивідуального замовлення, де замовником є конкретне 
оточення індивіда (батьки, родичі). 

Таким чином, зміст психолого-педагогічного супроводу особистості в період 
переживання кризи ідентичності має бути спрямований на формування, організацію 
позитивного зростання: когніцій, емоцій, мотиваційно-ціннісного ядра, духовності 
особистості, на подолання перешкод у формуванні справжньої ідентичності. 
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TTHHII RRDD  SSEECCTTII OONN  SSUUMM MM AARRYY  
 

Section III «Philosophical problems of human nature, health and spirituality», 
elucidates the philosophical and ideological views on the evolution of human ideas 
about body and health, on the relationship of man with the surrounding world. The 
authors accentuate the importance of the spiritual component of health which is a 
fundamental basis for the formation of a new worldview (M.  Goncharenko and 
others). 

G. Apanasenko fully justifies division of valeology according to the topic of 
research into medical (sanology), pedagogical and psycho-valeology. New directions 
are «eniology» (laws of energy-information exchange of the human body and the 
environment), «ethnovaleology» etc. In his opinion, according to the hierarchy of the 
system «Man» it is necessary to distinguish three components of health: spiritual, soul 
(mental) and somatic (physical), and «social» health is a manifestation of all 
hierarchical levels of the system «Man». Developed by G. L. Apanasenko the method 
of rapid assessment of the level of health is recognized as the most informative and 
accessible method for health monitoring for all specialists. 

According to T. Kuydina the problem of spiritual development of the young 
generation requires a comprehensive study of various branches of sciences, particularly 
pedagogy, valeology, social pedagogy, philosophy, culturology and others. These 
branches of scientific knowledge are anthropocentric in nature and consider human 
spirituality as the basic factor of human existence. 

The main ideas of spiritual education, topical issues of education of children and 
youth, based on Christian values are summarized by O. Kekosh. The author believes 
that they will contribute to overcoming stereotypes of pedagogical way of thinking. 

Considering the relationship of the individual and society and the processes of 
identification, the authors N. Skotna and O. Kvas indicate their role in achieving 
harmonic ratio between the human’s own perception and the perceptions of others, 
between social and individual self. The violation of the harmony of social relations, 
social and individual causes growth of neurotization, the proliferation of different 
forms of identity in the modern society. 

M. Modlinsky and A. Znayda propose a method called Graphics-Number based on 
number series designed to normalize the information richness of a human, their health, 
and acceleration of thinking and increase of concentration of consciousness – 
perception. 

M. Odrekhivskyi and M.Matys offer social and personal cognitive approaches to 
the management of human health. Social cognitive approaches to the management of 
human health include: formation of national and regional health innovation systems, 
creation of innovative health enterprises, systems of artificial intelligence, man-
machine systems and technologies. Some systems can perform the role of intellectual 
complexes that implement the interaction of natural and artificial intelligences. The 
study of personalized approaches to the management of human health is proposed on 
the basis of the study of psychosomatic reactions of the person to stress. The proposed 
approaches to management of human health can be the basis of building intelligent 
systems for diagnosis, prognosis and management of human health. At the same time 
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they should be focused on improving the resilience of social systems and the condition 
of the human body. 

E. Bulich, I. Muravov teach the basic principles of valeology and prospects of 
implementing knowledge of human health in medicine, establish a protective action of 
the disease, show the possibility of transition towards effective health strategy based on 
the knowledge on human health.  

In this section V. Gorchakov offers ways of introducing reliable methods of 
information medicine (method radio-aisthēsis) into the practice of specialist-
valeologists.  

Humanity is in active movement, there is a new system of life, and the old fades 
into the background. L. Popova describes this period as that of chaos, i.e. the transition 
of the old order in the other. Therefore, according to the author, it is topical to search 
new prisms of vision of life. There are three main aspects of the changing 
consciousness of humanity, systems of social control and health aspect and the 
personal immortality of humans. 
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SECTION IV  
 

MEDICAL-BIOLOGICAL ASPECTS OF THE CONSERVATION 
AND STRENGTHENING OF HEALTH  

 
 
 
 
 

Chapter 30. RISKY HEALTH BEHAVIOURS RELATED TO AIDS   
AMONG YOUNG PEOPLE   

 
B. WANOT, B. SKUZA, A. BISKUPEK-WANOT  

Additional information is available at the end of the monograph  
 

Changes in understanding health and disease as well as in emphasising the importance of 
healthy behaviour in the process of improving health resulted in the fact that man has become 
jointly responsible for their health as well as the health of their loved ones. Every person needs 
support, which can be provided by e.g. a nurse. Their mission is to help a person to maintain 
and regain health. What is more, the nurse has, apart from their traditional roles, new tasks 
connected, among other things, with health education, health counselling and health                   
promotion [1]*. 

Shaping health behaviours through education, a person has influence on their health in terms of 
its maintenance and improvement. Is it possible to have control over one’s own health during the 
AIDS pandemic spreading all over the world with thousands of people infected a day? 

Since schools are the most important place for providing education about HIV/AIDS for 
children, they can lead to a considerable reduction in further spread of HIV infection [2]. 

AIDS stands for «Acquired Immunodeficiency Syndrome». The causal agent behind the 
disease is a microbe called the HIV (Human Immunodeficiency Virus). 

There are three main routes of HIV infection: 
– during sexual contact with an infected person (this is the most common way of 

spreading HIV); 
– due to infected blood entering the bloodstream of a healthy man (transfusion of infected 

blood, using needles and syringes which were used by HIV-infected people); 
– during pregnancy, birth or breast-feeding, the mother infected with HIV may infect 

the child [2, 3]. 
It is not possible to become infected with the virus in daily contacts, both professional and 

social by: touching another person, shaking hands, hugging, kissing, swimming in the same 
pool, using the same toilet, using everyday objects, towels or books. When meeting basic 
hygiene standards, one can safely live in the same house or work with an infected person. HIV 
is not transmitted through coughing or sneezing. You cannot become infected from dogs, cats or 
other animals. Mosquitoes and other insects do not transmit the virus. There is a certain risk of 
HIV infection concerning the use of a shared razor or a toothbrush owing to the fact that traces 
of blood may be found on them – even if they cannot be seen with the naked eye [3]. 

The progression of the disease is faster in children than in adults. Since the first symptoms 
and the course differ in many respects from the disease pattern in adults, a separate 
classification of HIV / AIDS has been proposed for children. 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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The most common symptoms in children infected: 
– lymphadenitis, hepatomegaly and splenomegaly; 
– swollen salivary glands; 
– weight loss; 
– chronic diarrhoea, recurring or continuous fevers; 
– impairment of mental and physical development; 
– oral candidosis (recurring; may be the first sign of infection); 
– mouth ulceration; 
– molluscum contagiosum and viral warts [4]. 
Help to people living with HIV/AIDS can be ensured by comprehensive care, which 

consists of: 
– diagnosis, treatment, and direct care of the patient and his family 
– educating health professionals and the family 
– counselling as well as social, religious and emotional support 
– financial help (medicines, medical supplies, underwear, food, clothing) 
– legal aid 
– prevention 
– infection control 
– programmes aimed at the community promoting the acceptance of people infected [2, 

5]. 
The most effective element of prevention is education. 
Prevention can have different levels: 
1. Prevention of the first stage involves health education, preventing the emergence of the 

disease by increasing individual immunity to the disease or eliminating factors which are 
detrimental to health. At this stage, activities may be directed to the individual, the environment 
or the society in their environment. 

2. Prevention of the second stage (the preclinical stage of the disease) is the early 
detection and treatment of the disease. 

3. Prevention of the third stage (the full development of the disease) involves restoring 
the patient to health or functional ability [6, 7]. 

Preventive measures aimed at limiting the spread of the virus call for sexual abstinence, 
faithfulness in a relationship, using condoms, single use of needles (by intravenous drugs users). 
They also encourage treatment of sexually transmitted diseases. However, for millions of 
women, especially in developing countries, their decisions and behaviour are limited by socio-
economic conditions. Poverty and human rights violations encourage risky behaviour, 
prostitution, criminal acts and drug use, regardless of their knowledge about HIV. In addition, 
extreme poverty restricts access to medical care, appropriate treatment and medication. 

Sex education does not encourage sexual activity. On the contrary, it raises awareness of 
the risks and dangers. Such education is most successful with students who are not sexually 
active. Some young people who have already had their sexual initiation change their behaviour 
and decide to act safely. Young people also have contact with alcohol and drugs, which fosters 
risky behaviour and increases the probability of HIV infection. In order to develop proper 
attitude in students and teach them how to avoid infection, providing information about the 
disease is essential. To broaden students’ knowledge, it is necessary for them to play an active 
role in the learning process e.g. though participating in discussions, brainstorming, case studies, 
role playing, group work. Using only one method of teaching seems not enough. As a result, 
several methods should be combined, e.g. an informative lecture and a discussion. In order for 
participants to ask questions willingly and express their thoughts freely, classes should be 
conducted in a safe and friendly atmosphere. Teaching will not be effective in the atmosphere 
of fear and uncertainty connected with the disease. The educator should encourage and inspire 
young people to constantly broaden their knowledge. Teaching prevention requires from an 
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educator considering many intimate issues – sexuality, practising risky sexual behaviours and 
using means of protections (condoms). It is of vital importance to instil appropriate attitude 
towards HIV-infected people in young people – opposing discrimination and isolation as well 
as respecting human rights. Preventive measures would be far more effective if AIDS were 
treated like any other chronic disease. The information should be supported with aids such as 
posters, photos, films, slide presentations, brochures, leaflets, cartoons or comics. 

Apart from knowledge and dispelling apprehension, young people should acquire skills of 
problem-solving, coping with stress, decision making, communication, negotiation, 
assertiveness and the ability to refuse alcohol and drugs. 

HIV infection and falling ill with AIDS are two major social problems on a global scale. The 
basic method of prevention is promoting healthy-oriented behaviour, education about the channels of 
the transmission of HIV infection and the methods of protection against infection. Risky health 
behaviours increase the risk of HIV infection (casual sex, drug addiction, alcoholism). 

In order to avoid HIV infection through sexual contact, it is advised to abstain from sex and 
have sexual intercourse with only one partner. People who decide to have casual sex should use 
condoms. It is worth keeping in mind that condoms do not fully protect against infection. 
However, they significantly reduce its risk. Since it is unlikely that prostitution will be 
eliminated, it may be a good idea to have prostitutes under systematic medical care as well as to 
spread the knowledge about HIV / AIDS. 

It is particularly important to instil safe sexual behaviours in young people. 
Drug users should use their own sterile needles and syringes. Drug addicts should also have 

easy access to sterile needles and syringes. Ideally, the equipment should be provided free of 
charge. Education should also be aimed at drug addicts’ sexual partners as they are also at risk 
of HIV infection. 

HIV infection can be transmitted in health care institutions, e.g. in blood donation centres. 
These centres eliminate blood from infected donors through surveys, medical examinations and 
testing blood with the use of immunoenzymatic tests. 

Examples of HIV prevention include: the possibility of free HIV tests without providing 
personal details; free and anonymous medical advice; creating consultation, diagnostic and 
treatment centres as well as preventing and eliminating sexually transmitted diseases. 

According to WHO, preventive measures should start with primary schools and be a part of 
their curriculum 

Adolescence is a time in the life of a person witnessing the transformation of a child into an 
adult. Changes are quick and easily discernible. The process of growing up is complicated and 
is connected with many areas of personality. Apart from biological, mental and emotional 
maturation, there is also the social one. It involves the development of social consciousness, i.e. 
forming assessment, beliefs and moral attitudes as well as preparing for a specific social role 
and undertaking social activities, e.g. work in youth organizations. 

This is the time when young people shape their views on the principles and norms of behaviour 
in interpersonal contacts. Moral and emotional attitudes are developed in adolescents due to their 
own experiences, observation of life, upbringing and standards. This is the time of contrariness 
toward their parents and teachers. Changes in relation to their family occur - the crisis of denying 
parental authority, conflicts with their parents and the weakening of emotional bonds. Adolescence is 
the cause of many difficulties for children as wells as their parents and teachers. Young people want 
to assume the role of an adult as quickly as possible. It is visible in dressing fashionably, using make-
up, smoking cigarettes and drinking alcohol. They fight for their rights, satisfy their needs and make 
free decisions. When they encounter resistance from adults, especially their parents, they turn away 
from them and seek support in their own peer group [8, 9]. 

Nicotine, alcohol and intoxicant addiction are a huge social problem. A lot of people fall 
victim to these addictions and, as a result, young people are excluded from school, work and 
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family life. Informing about the harmful consequences of alcohol, tobacco and drug use does 
not always have the desired effect. 

More effective are actions which entail: 
– explaining the mechanism of the addiction and the complexity of the problem; 
– showing ways of coping with stress; 
– developing the ability to make responsible decisions; 
– developing the ability to cope with difficult life situations; 
– developing personality traits favouring abstinence; 
– developing assertiveness [2]. 

Supporting the development of a student's personality will make them a person coping well 
with difficulties and making rational decisions concerning things like alcohol, drugs etc. 

Both drug addiction as well as alcohol addiction are behaviours characterised by high health 
risk. Excessive use of intoxicants is a problem on a smaller scale than alcoholism, but because of its 
health and social impact as well as the growing trend, it is one of the most serious forms of social 
pathology in Poland. The Society for Prevention of Drug Abuse estimates that the first contact with 
addictive substances is between the age of 12 and 16. The negative consequences of drug abuse 
include health, the human psyche as well as social, legal, economic, cultural and ethical spheres. 
Drug addiction is most common among young people, emotionally immature people as well as 
people who have difficulties in interpersonal relations as well as poor adaptation mechanisms. These 
people often come from broken or incomplete families. 

Taking intoxicants can be the result of: 
– curiosity; 
– willingness to experience well-being; 
– easing stress and anxiety resulting from e.g. failures at school, low self-esteem; 
– protest and opposition to the norms and values recognised socially; 
– willingness to impress and to be accepted by a group of peers; 
– social pressure, e.g. encouraging to burn marijuana; 
– preventing or eliminating withdrawal symptoms. 
Alcohol abuse also causes physical and psychological dependence and a gradual increase in 

tolerance. It takes a considerably longer period of time, even up to several months, to become 
addicted than in the case of opiates. It is a loss of control which cannot be restored even as a result of 
therapy. A person cannot be cured of alcoholism. Compulsive drinking leads to the loss of the ability 
to manage one’s own life. Alcohol is toxic to the human body e.g.it causes cardiac arrhythmia, 
gastritis and duodenitis, hepatic steatosis and cirrhosis, psychosis, dementia and haematological 
disorders. 

Young people usually drink alcohol in situations such as private social gatherings, truancy 
and camps. One of the reasons of alcohol consumption is the desire to impress and please their 
peers, problems with alcohol in the family or a poor relationship with their parents. Alcohol is 
readily available and present at every social gathering of young people. It does not occur to 
them that drinking has something to do with addiction. Alcohol consumption seems to be 
something ordinary and relaxing to them. Addiction develops unnoticed and it can last several 
months or even years. Drinking alcohol by teenagers has a detrimental effect to their life and 
the development process, the ability to learn, memory, logical reasoning. It also reduces 
motivation to achieve goals. Youth becomes addicted to alcohol quicker than adults. Alcohol 
has a relaxing effect and according to young people it is an antidote to home and school 
problems. It fosters the belief that nothing bad can happen to them. 

It leads to risky behaviours having very serious consequences, e.g. road accidents. The 
weakening of the will and the ability to make reasonable decisions as well as total relaxation 
and a lack of moral restraints favour casual sexual contacts, which lead to HIV infection [2]. 
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The main task of health education is the ability to make the right choices connected with 
leading a healthy lifestyle. A young person should be prepared for full, effective and 
responsible adult life. 

The school nurse is usually the only qualified health care professional at school working 
every day. Therefore, they should initiate work on the prevention of addiction and cooperate 
with teachers in all activities. 

The work of a nurse is supposed to be done at three levels of addiction prevention (primary, 
secondary, tertiary). 

Measures taken in primary prevention: 
– participating in educational programmes conducted by the school 
– limiting the practice of administering medicines to students in medical offices in case 

of, commonly occurring, headache or nervousness 
– cooperation in creating a friendly atmosphere for everyone 
– creating a place in which the student will receive, if need be, support, information and 

help in solving difficult problems. 
Measures taken in secondary prevention: 
– early identification of students at risk of drug addiction, e.g. children playing truant, 

coming from dysfunctional or alcoholic families as well as the ones making theft. 
Measures taken in tertiary prevention: 
– early identification of students using intoxicants regularly or experimentally, e.g. 

paying attention to track marks being signs of needle insertion, the appearance and the 
behaviour of a given student, their spending time in secluded places of the school 
building, obtaining information about the student's family environment [7]. 

When broaching the HIV / AIDS subject, the issue of giving first aid to harmed people 
cannot be ignored. Children and young people are taught at school how to give first aid. 
Therefore, they need to know how to take precautions, e.g. when providing help at school or 
during extracurricular activities. 

It should be noted that the HIV virus, similarly to the hepatitis virus, is contact infection, 
i.e. there must be a way for the virus to penetrate into the human body. It is therefore necessary 
to protect any kind of cuts or abrasions using appropriate dressings. Currently, there are special 
first aid masks on the market which are placed on the mouth of the person being rescued and 
which protect against infection. In case of contact with the blood of the victim, it is necessary to 
wash hands and other exposed skin surfaces. Soiled clothing should be removed. It is also 
essential to seek the help of an adult. 

 
 
 
 
 

Chapter 31. THE PROBLEMS OF THE CARERS LOOKING AFTE R PEOPLE 
SUFFERING FROM ALZHEIMER DISEASE 

 
K. MIZERSKA, J. WIATROWSKI  

Additional information is available at the end of the monograph  
 

Introduction. The aging of society will result in a dramatic increase of the age-related 
incidence and the effects of Alzheimer's disease will be acutely felt not only by the patients but 
also by their families, carers and the whole population. 

According to the research conducted in the United States, Alzheimer's disease is listed as 
the fourth most common cause of death among American adults. Approximately 25 % of those 
patients die of malnutrition, partly due to forgetting about the consumption of food, but also 
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because of the fact that the disease prevents the patient from carrying out simple operations, for 
instance it can cause restrictions on one's ability to swallow [1, 2]*. 

The cause of death of more than half of patients suffering from Alzheimer's disease is 
bronchopneumonia. Other reasons mentioned include cerebrovascular disease, heart and 
circulatory system disease. 

Approximately 16 million people suffer from Alzheimer's disease around the world, in 
Poland, according to some estimates, this number is about 250 000. Alzheimer's disease affects 
5 % of people aged over 65 years. It is estimated that the incidence of Alzheimer's disease at a 
younger age happens once every 4 cases. Therefore, regardless of the balance of one's account, 
profession, social or political status/function, one in four of us will be a patient and every next 
the carer. Clinically, Alzheimer's disease is diagnosed based on neurological examination and 
psychological tests indicating the progressive deterioration of memory and intellectual 
functioning [3]. The disease begins insidiously and usually family members are unable to see 
the first symptoms, which include: 

– decreased activity, 
– diminished interest in work, home, the household chores,repeated problems in 

remembering things, 
– aversion to contact people, 
– problems with eloquence, loosing strand of thought, forgetfulness of words, loss of 

sense of time and place. 
Each of us sometimes forgets about something, for example, where we put the keys or if 

we turned off the gas or iron. One should start to worry when this happens very often, many 
times during the day. 

Methods of research: survey, research, document’s research, observation. 
The patient’s environment. Problems at work may also be the cause to worry, especially 

those that lead to the need for early retirement. Moreover, a serious  deterioration of the quality 
of daily activities performance such as cooking, shopping, driving a car may become the reason 
to worry as well. The brain examination of a patient who died of Alzheimer's disease reveals a 
reduced number of the cerebral cortex cells [5, 6]. 

Histopathological examination reveals a large number of the senile plaques and neurons 
with neuro-fibrillar degeneration, particularly in the hippocampus and cerebral cortex. In 
addition to those changes, there are also Congo red amyloid cerebrovascular changes. 

Beta-amyloid deposits form the so-called core of the senile plaques. Usually, postmortem 
studies reveal a decrease in the number of nerve cells in the range of 40 to 60 % and the 
reduction of the number of connections between the nerve cells. 

In the United States Alzheimer's disease is now recognized on the 3rd place in terms of the 
money spent on treatment, just after cancer and heart disease. Dementia of the Alzheimer type 
is one of the main causes of disability among the elderly and is classified as one of major public 
health problems in the United States and the Scandinavian countries. The direct costs of the 
healthcare incurred, in case of a single patient, were estimated from $ 16,000 to $ 40,000 
whereas indirect costs at $ 175,000. The increase in costs is associated with the disease 
progression [7]. 

Demographic forecasts indicate that in the future every fourth elderly person will be 80 
years old or even older whereas nowadays, it is one person in seven. Every year approximately 
450,000 people die because of Alzheimer's disease in the United States. The population of 
Poland is approximately 40 million. The aging process can be observed in Poland, the main 
reasons for that are: the declining birth rate and simultaneously the lengthening of the average 
human lifespan [8, 9]. 
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Alzheimer's disease may last from 8 to 14 years. Even the most physically and mentally 
resilient caregivers may not be able to look after patients for such a long time without help of 
others. It is said that there is a significant excess of mortality among caregivers. Long-term care 
makes them feel burnt out and may result in depressive and neurotic disorders. The caregiver 
needs regular help of institutions which were established for that purpose, for instance Social 
Welfare Centres. This assistance may also be expressed by the cordiality and kindness of 
relatives, friends and strangers. Caring for relatives with Alzheimer's disease can be very 
exhausting both physically and mentally, especially when one is aware of the inevitability of the 
disease progress. The most difficult thing is to survive together with a close person whose 
aggressive behaviour is the result of his/her illness. Caregivers often feel helpless and 
powerless, abandoned by all. Approximately 70% of carers suffer from constant stress and 50 % 
from depression (based on the research conducted by Alzheimer's Association in the USA in 
2004) [9]. 

Rest and respite from the care of the sick are a very important need of the caregiver. The 
carer must be able to leave the house even for a few days so that he can regain his physical 
strength and enhance his psyche. Regaining the physical and mental strength will significantly 
influence the quality of care provided for patients. Relatives and other people have to look after 
patients in order to make it possible for the caregivers, to give their bodies and minds some rest 
[10, 11]. 

To discuss the care of patients with Alzheimer's disease the following information should 
be taken into consideration in order to know how to prepare the working conditions and 
environment for the caregivers: 

Alzheimer's disease makes it necessary to prepare the patient's immediate environment, 
apartment and house to ensure his safety. All the changes you want to make can not be too 
radical or violent because they can cause the patient's  confusion and may scare him. If the 
patient is  left alone in an apartment, it is needed to facilitate the flat to make it  safe and 
friendly for the patient [12]. 

For this reason: 
– remove any obstacles to the patient: remove rugs and mats to prevent him from 

slipping, secure the stairs, remove (or move closer to the wall) smaller pieces of furniture, put 
small items, trinkets, porcelain, etc. away; 

– lock up sharp objects, matches, documents, keys to the apartment, car keys, bills, 
drugs, chemicals and cleansing agents;  

– Prevent the  patient from the access to the following machines: Lawn mowers, food 
processors, blenders, soldering iron and so on; 

– switch off  the gas and water when the patient is alone at home;  
– remove all door latches and hooks to make it impossible for the patient to lock 

himself from the inside;  
– it is necessary to install the handles in the bathroom and, if possible, to replace the 

bathtub and install a shower cubicle  which is safer and more comfortable for the patient and the 
caregiver;  

– there should be anti-skidding mats installed in the bath and in the bath cubicle; 
– Use-by date of all products at home has to be checked in order to prevent the patient 

from eating unhealthy things. 
To facilitate the patient's orientation, it's worth to mark the route from his room to other 

places by lights and signs (e.g. on the door of the bathroom, toilet, the kitchen, the front door 
there should be some drawings and inscriptions placed, they will facilitate the patient's 
identification of a particular place) [13, 14]. 

– a wall clock with large dial and clearly marked numbers and a calendar should be 
placed in sight of the patient, it will help the patient in time orientation, 
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– it is also helpful to use a board, where the reminders and information for the patient 
can be visibly placed, 

– important phone numbers should be placed on the telephone. 
The care over the patient with Alzheimer's disease will be facilitated through the precise 

planning of everyday activities and tasks and through performing them at the same time during 
the day. Regular lifestyle will help to avoid unforeseen circumstances, it will increase the 
patient's sense of safety and it will help the caregiver with coping with numerous 
responsibilities. Good planning and organization of the day will allow the caregiver to find time 
to rest [15]. 

If the patient is able to dress himself, one shouldn't worry about minor setbacks or get upset 
when getting dressed takes too much time. Do not help the patient if it is not necessary. When 
the patient leaves the house, it is worth to sew in his clothes the  information with the phone 
number of the caregiver. The patient's outfit should be reviewed in terms of practicality and 
convenience. Replace the suit with the tracksuit, a shirt with a  blouse without buttons, lace-up 
shoes with shoes without laces. The patient should participate in those activities and should be 
convinced they are done for his own good and convenience [16]. 

If it is necessary, it is crucial to prepare the patient's clothing and to limit the help in giving 
the items of clothing. With the progression of the disease the patient will not be able to cope 
alone and getting dressed will be too complicated for him. The ailing person has to look 
esthetically and clean. Grooming should be a routine and a planned activity. Some patients may 
stop paying attention to hygiene or even may not want to take a bath or shower. Therefore, they 
should be encouraged to wash themselves and that's why it is important to create a peaceful 
atmosphere associated with the hygiene activities. It's crucial not to rush the charge. If the 
patient uses bathtubs, a special bench and anti-skidding mats will facilitate the washing process. 
The lying patient can also be washed in bed, a carer can ask a district nurse  to be taught how to 
do it. Moreover, men will also need some help with shaving [17]. 

It is very important for the patient to be fed on a regular basis. There is no special diet used 
in Alzheimer's disease, however, the patient has to eat a variety of nutritious products and drink 
plenty liquids. The patient should take any medication under control. It's essential to remember 
that the patient's assurances of taking the drug shouldn't be trusted. 

Even the use of special boxes for drugs may be unreliable. Looking after the patient with 
Alzheimer's disease can be a heavy burden for the caregiver not only physically, but first of all 
mentally. For this reason, the carer should not neglect his own needs. Care must be organized in 
a way which makes it possible for the caregiver to contact other people, to go out, go on a trip, 
holidays, to the cinema or have some free time to read [17, 18]. 

Results. There are various problems while taking care after people with Alzheimer’s 
Disease. Apart from higiene problems, its crusial to remember about the regular use of 
medicines by those patients. The next significant problem is the phisical and mental rehabilition 
of the patients Moreover it’s necessery to organize 24h care for the  above mentioned people. 
Therefore it’s valid to share the care with other members of the family and professionals( 
nursers) in order to avoid the strain of the main carer. 
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Chapter 32. ELECTROKINETIC INDEX OF BUCCAL EPITNELIUM 
CORRELATED WITH SOME FUNCTIONAL AND METABOLIC 

PARAMETER  
 

V. FIL’, I. KYRYLENKO, I. POPOVYCH  
Additional information is available at the end of the monograph  

 
Introduction. Biological age is considered a basic component of occupational health, 

which has a close relationship with clinical and professional longevity. In terms of biological 
age are known to age-related changes specific physiological systems of the body are compared 
to the average population parameters. Sensing the changes in the human body «after the fact», 
the concept of biological age is limited prognostic capabilities, but on the basis of possible 
development of correction most likely or those that have already occurred, adverse changes in 
human account of the maximum number of factors that affect his health. So, definition of 
biological age can be an example of general biological («gerontologic») pre- and no-
nozological diagnosis. According to the dynamics of biological age to judge the effect on 
integratedbody as unfavorable and rehabilitation [10]*. 

Known for a number of parameters of the body, which through regression equations 
derived can assess biological age. These are clearly subordinate to age-related changes include: 
body mass index, body fat content, dry weight, basal metabolism, vital capacity and maximum 
ventilation, minute volume of blood pulse wave velocity distribution in the arteries, blood 
pressure, force muscles, maximal oxygen uptake, the state of the neuro-muscular system and 
sense organs, urinary excretion of 17-ketosteroids, glomerular filtration rate of creatinine and 
urea, blood levels of triglycerides, cholesterol, glucose, urea, ALT, salivary secretory activity of 
the stomach glands, electrokinetic mobility buccal epithelium cell nuclei, etc. [cited by: 10]. 

We chose it at the last marker of biological age, which is the basis of the device «Biotest». 
According to the authors [4, 8, 9], electrophoretic mobility of cell nuclei of animals naturally 
varies under various external influences, including decreases under high temperature, UV 
exposure and inhibitors of protein synthesis and nucleic acids, while under the influence of 
stimulants increased biosynthesis. In human cell nuclei electrokinetic mobility buccal 
epithelium (named as Electrokinetic Index) almost linearly decreases with aging. However, it is 
reduced to a state of fatigue in different diseases, and reduction measure associated with 
severity of disease and successful treatment at this rate is reduced to a level typical for this age 
group. We were very impressed that when the device patenting his main purpose was stated 
rapid testing efficiency rehabilitation of human health, particularly in resort. 

Materials and methods. Under a observations were 23 men by age 24 – 70 years with chronic 
pyelonephrite in the phase of remission. At a receipt, first they determine the rate of electronegative 
nuclei of buccal epithelium by intracellular microelectrophoresis on the device «Biotest» (Kharkov 
State University), according to the method described [4, 8]. Then estimated the state of the vegetative 
regulation by the method heart rate variability (HRV) [1, 3], using a hardwarily-programmatic 
complex «КардіоЛаб+ВСР» («ХAI-МЕДИКА», Харків). At last determined content in plasma of 
blood Cortisol, Testosterone and Triiodo-thyronine (by the ELISA method with the use of analyzer 
«Tecan» from Oesterreich and corresponding sets of reagents from ООО «Aлкор Биo», СПб, РФ); 
lipide spectrum of plasma: total cholesterol (by a direct method after the classic reaction by Zlatkis-
Zack) and content of him in composition of α-lipoproteins (by the enzyme method after precipitation 
of notα-lipoproteins); prae-β-lipoproteins (expected by the level of triacylglycerides, by a certain 
meta-periodate method); β-lipoproteins (expected by a difference between a total cholesterol and 
cholesterol in composition α-and prae-β-lipoproteins) according to instructions [2] with the use of 
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analyzers «Reflotron» (BRD) and «Pointe-180» (USA) and corresponding sets of reagents. In 
addition used routine Stange’s and Hench’s Tests and calculated Baevskiy Adaptation Potential. 
After 9 – 11 days all testes repeated. 

For statistical analysis applied doubles, regression and canonical correlation analysis using 
the software package «Statistica 5.5» [5]. 

Results and discussion. First of all we confirned closely correlation between Metric Age 
and Electrokinetic Index (Fig. 1). 

Regression
95% confid.

EKI = 84,3 - 0,842*MA

Correlation: r = -0,891
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Fig. 1. Correlation between Metric Age (axis X) and Electrokinetic Index (axis Y) 
 

It is detected that Biological Age is more or less than Metric Age (Fig. 2). 

Regression
95% confid.

BA = 14,8 + 0,677*MA

Correlation: r = 0,891
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Fig. 2. Correlation between Metric Age (axis X) and Biological Age (axis Y) 
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Detected moderately negatively correlation (Fig. 3) between Biological Age and 
Baevskiy’s Adaptation Potential, for calculation of which used Metric Age, Body Weight, 
Height, Heart Rate and Blood Pressure. 

 

Regression
95% confid.

EKI = 76,0 - 10,83*BAP

Correlation: r = -0,464
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Fig. 3. Correlation between Baevskiy’s Adaptation Potential (axis X) and 

Electrokinetic Index (axis Y) 
 

However correlation between Electrokinetic Index and Stange’s Test is positively (Fig. 4). 
 

Regression
95% confid.

EKI = 27,8 + 0,253*Stange

Correlation: r = 0,515
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Fig. 4. Correlation between Stange’s Test (axis X) and Electrokinetic Index (axis Y) 
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Two parameters together determines Electrokinetic Index on 28 % (Table 1, Fig. 5) 
 

Table 1. Regression Summary for Dependent Variable: EKI 
 

R=0,573; R2=0,329; Adjusted R2=0,281; F(2,2)=6,85; p=,004;  
Std. Error of estimate: 10,5 % 

 
 Beta St. Err. 

of Beta 
B St. Err. 

of B 
 

t(28) 
p-

level 
Intercpt   51,84 15,64 3,31 0,003 

Stange’s Test 0,381 0,175 0,19 0,09 2,17 0,038 
Baevskiy’s AP -0,285 0,175 -6,64 4,09 -1,62 0,116 
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Fig. 5. Correlation between Stange’s Test (axis X), Baevskiy Adaptation Potential (axis Y) 
and Electrokinetic Index (axis Z) 

 
Among parameters HRV strongest directly correlates with Electrokinetic Index markers of 

vagal tone RMSSD (Fig. 6), HF (r=0,45), SDNN (r=0,43), DX (r=0,36), however inversely with 
markers of sympathetic tone AMo (r=-0,44), Baevskiy’s Stress Index (r=-0,41) and relative PS 
VLF HRV (r=-0,38). 

RMSSD and VLF determines Electrokinetic Index on 31% (Fig. 7, Table 2), and together 
with Baevskiy’s Stress Index measure of determination increasing tо 33 % (Table 3, Fig. 8). 
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Regression
95% confid.

EKI = 35,8 + 0,305*RMSSD

Correlation: r = 0,508
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Fig. 6. Correlation between RMSSD (axis X) and Electrokinetic Index  
(axis Y) 
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Fig. 7. Correlation between RMSSD (axis X), PS VLF (axis Y) and Electrokinetic Index  
(axis Z) 
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Table 2. Regression Summary for Dependent Variable: EKI 
 

R=0,585; R2=0,343; Adjusted R2=0,312; F(2,4)=11,2; p=10-4; Std. Error of estimate: 9,4% 
 Beta St. Err. 

of Beta 
B St. Err. 

of B 
 

t(43) 
p-

level 
Intercpt   45,52 4,91 9,28 10-6 
RMSSD 0,455 0,126 0,273 0,076 3,62 10-3 
VLF% -0,296 0,126 -0,199 0,085 -2,35 0,023 

 
 

Table 3. Regression Summary for Dependent Variable: EKI 
 

R=0,612; R2=0,374; Adjusted R2=0,329; F(3,4)=8,4; χ2
(3)=19,9; p<10-3; Std. Error of 

estimate:9,3 % 
 

 Beta  St. Err. 
of Beta  

B St. Err. 
 of B  

 
t(42)  

p-
level 

Intercpt   53,0 7,1 7,49 10-6 
RMSSD 0,296 0,166 0,178 0,100 1,78 0,08 
VLF% -0,338 0,127 -0,227 0,086 -2,65 0,01 
Stress Index -0,237 0,163 -0,018 0,012 -1,45 0,15 
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Fig. 8. Canonical correlation between parameters of HRV (axis X)  
and Electrokinetic Index (axis Y) 
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Completely expected was found negativelycorrelation Electrokinetic Index with Plasma 
Colesterol (Fig. 9) as well as Klimov’s Atherogenicity Coefficient (Fig. 10), which together 
determines its on 56 % (Table 4, Fig. 11). 

Regression
95% confid.

EKI = 100,5 - 11,2*CHOL

Correlation: r = -,610
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Fig. 9. Correlation between Plasma Cholesterol (axis X) and Electrokinetic Index (axis Y) 
 

Regression
95% confid.

EKI = 59,8 - 5,93*KAGC

Correlation: r = -0,603
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Fig. 10. Correlation between Klimov’s Atherogenicity Coefficient (axis X)  

and Electrokinetic Index (axis Y) 
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Table 4. Regression Summary for Dependent Variable: EKI 
 

R=0,761; R2=0,580; Adjusted R2=0,560; F(2,4)=29,6; p<10-6; Std. Error of estimate: 7,5 % 
 

 Beta St. Err. 
of Beta 

B St. Err. 
of B 

 
t(43) 

p-
level 

Intercpt   100,45 9,05 11,1 10-6 
Cholesterol -0,482 0,103 -8,865 1,887 -4,70 10-4 

KAGC -0,473 0,103 -4,654 1,010 -4,61 10-4 
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Fig. 11. Correlation between Plasma Colesterol (axis X), Klimov’s Atherogenicity Coefficient 

(axis Y) and Electrokinetic Index (axis Z) 
 

However Plasma Testosterone (Fig. 12) and Cortisol (Fig. 13) (but not Triiode-thyronin) 
determines Electrokinetic Index positively. 
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Regression
95% confid.

EKI = -12,0 + 2,25*TEST

Correlation: r = 0,712

TESTOSTERONE, nM/l

E
K

I, 
%

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

63

66

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 
 

Fig. 12. Correlation between Plasma Testosterone (axis X) and Electrokinetic Index (axis Y) 
 

Regression
95% confid.

EKI = 26,1 + 0,03556*CORT

Correlation: r = 0,630
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Fig. 13. Correlation between Plasma Cortisol (axis X) and Electrokinetic Index  

(axis Y) 
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In summary model of multiple regression with stepwise excluding are currently two last 
parameters as well as Plasma Testosterone and relative Power Spectral VLF HRV, which 
together determines EKI on 73 % (Table 5, Fig. 14). 

 
Table 5. Regression Summary for Dependent Variable: EKI 

 
R=0,868; R2=0,754; Adjusted R2=0,730;F(4,4)=31,4; χ2

(4)=58,9; p<10-5;  
St. Err. of estimate: 5,9 % 

 
 Beta St. Err. 

of Beta 
B St. Err. 

of B 
 

t(41) 
p-

level 
Intercpt   36,8 13,8 2,66 0,011 

Testosterone 0,573 0,108 1,816 0,341 5,33 10-5 
Cholesterole -0,410 0,087 -7,525 1,604 -4,69 10-4 

Klimov’s AGC -0,306 0,087 -3,013 0,853 -3,53 0,001 
PS VLF 0,235 0,103 0,158 0,070 2,27 0,028 
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Fig. 14. Canonical correlation between neuro-endocrine and metabolic parameters (axis X) 

and Electrokinetic Index (axis Y) 
 

Thus, Electrokinetic Index of buccal epithelium really rellects neuro-endocrine regulation 
and metabolism of Cholesterol. 
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Chapter 33. THE INFLUENCE OF AFLATOXIN  ON HUMAN HE ALTH 
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Розділ 33. ВПЛИВ АФЛАТОКСИНІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
 

Г. Л. АНТОНЯК, Н. К. ГОЙВАНОВИЧ, О. О. ВОЛОШАНСЬКА 
Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 

 

Постановка проблеми. Безпека продуктів харчування та запобігання їхньому 
забрудненню мікроорганізмами, такими як мікроскопічні гриби (мікроміцети), привертає 
значну увагу в аспектах охорони здоров’я та екології людини. Гриби-мікроміцети 
небезпечні тим, що у процесі метаболізму вони здатні синтезувати отруйні сполуки – 
мікотоксини, які шкідливо впливають на здоров’я людей і тварин, ослаблюють імунний 
захист організму, а за певних умов і концентрацій можуть спричиняти важкі отруєння, 
які називають мікотоксикозами [1, 5, 7, 11]*. Захворювання людей, зумовлені вживанням 
продуктів, заражених мікроскопічними грибами, відомі з давніх часів. Зокрема, ще в 
китайських письменах (приблизно 1100 років до н.е.) виявлені повідомлення про 
шкідливу дію грибів спориння, або ріжків пурпурових (Claviceps purpurea), а епідемії 
ерготизму – отруєння людей через забруднення зерна нейротоксичними компонентами 
ріжків (ергоалкалоїдами) відомі в Європі ще з ІХ ст. На сьогодні встановлено, що 
здатність до синтезу мікотоксинів виявляють близько 250 видів грибів-мікроміцетів. 
Кількість ідентифікованих мікотоксинів нині обчислюється сотнями й постійно зростає 
[7, 14, 21]. На думку експертів, мікотоксини – це найнебезпечніші забрудники харчових 
продуктів і кормів. За надходження в організм людини і тварин ці сполуки можуть 
виявляти загальнотоксичний, імуносупресивний, алергенний, дисбактеріозний, 
тератогенний, ембріотоксичний, дерматонекротичний ефекти, індукують генетичні 
порушення та процеси канцерогенезу [8, 13, 18, 22, 31]. 

Гриби, які синтезують ці шкідливі метаболіти, широко розповсюджені в 
компонентах природного середовища, їхні спори виявляють у повітрі житлових 
приміщень, особливо, вогких та підтоплених водою. Найрозповсюдженіші продуценти 
мікотоксинів – представники родів Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Alternaria та ін. [7]. 
Варто зазначити, що джерелом надходження мікотоксинів в організм людини може бути 
і рослинна їжа, і продукти тваринного походження (м’ясо, яйця, молоко), якщо тварини 
споживають засмічений мікроміцетами корм. Така особливість зумовлюється тим, що в 
організмі тварин зостаються залишки неметаболізованих токсинів, а деякі мікотоксини 
під час метаболічних перетворень можуть утворювати ще небезпечніші речовини [33]. 
Тому комплекс превентивних заходів повинен охоплювати не лише запобігання 
потраплянню мікотоксинів у продукти харчування людини, а й профілактику 
забруднення грибами-продуцентами корму сільськогосподарських тварин та 
детоксикацію цих шкідливих речовин у рослинних кормах.  

До найнебезпечніших природних токсинів належать афлатоксини – група подібних 
за структурою метаболітів деяких видів грибів роду Aspergillus (переважно А. flavus і 
A. рarasiticus). Найбільш розповсюджений токсин з цієї групи – афлатоксин В1 (AFB1), 
який виявляє значний вплив на організм людини і тварин, а крім того, характеризується 
канцерогенними властивостями [1, 3, 4]. 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 



 242 

Метою цієї статті було проаналізувати вплив мікотоксинів на організм людини і 
тварин, розглянути основні метаболічні ефекти афлатоксинів і способи профілактики 
забруднення цими речовинами й грибами-продуцентами продуктів харчування та кормів. 

Джерела надходження мікотоксинів в організм та їх шкідливі ефекти. Як 
свідчать результати наукових досліджень, основним джерелом надходження 
мікотоксинів в організм людини є контаміновані цими речовинами продукти рослинного 
походження (злаки, насіння, горіхи, висушені фрукти й овочі, боби тощо), а в організм 
сільськогосподарських тварин (птиця, свині, коні, велика рогата худоба) – рослинні 
культури, вражені токсиногенними грибами. Споживання забруднених мікромiцетами та 
мікотоксинами харчових продуктів або кормів призводить до розвитку гострих і 
хронічних мікотоксикозів, які супроводжуються пошкодженням функцій печінки, нирок, 
шлунково-кишкового тракту, серця, кровотворної, імунної, центральної нервової та 
репродуктивної систем [17, 18, 20, 24, 28].  

Згідно з оцінкою, проведеною Комісією ООН з проблем харчування та сільського 
господарства (FAO), мікотоксини щорічно забруднюють майже 25 % світового врожаю 
зернових культур. Контамінацію мікотоксинами сільськогосподарської продукції 
виявляють і в країнах, які розвиваються, і в країнах з високим рівнем економічного 
розвитку. Шкідливі властивості та рівень токсичності цих речовин змінюються залежно 
від способу надходження в організм людини і тварин (через травний тракт, дихальну 
систему, шкіру), хімічної структури і концентрації. Водночас вияв токсичності 
мікотоксинів залежить від віку та фізіологічного стану організму [5, 7, 11]. 

В Україні причини виникнення та механізми розвитку мікотоксикозів почали 
досліджувати в 30-40-х роках ХХ ст. через масові захворювання коней і великої рогатої 
худоби. Ще в ті роки встановлено, що причина низки захворювань полягає в розвитку на 
зерні та інших рослинних кормах грибів (таких, як Stachybotrys atra, Dendrodochium 
toxicum, Fusarium sporotrichiella), які виявляють токсичні властивості в зв’язку зі 
здатністю до синтезу отруйних речовин. Упродовж 30-тих років ХХ ст. ідентифіковано 
аліментарну токсичну алейкію, що розвивається після споживання хліба, випеченого з 
ураженого грибом Fusarium sporotrichiella зерна. Для цього захворювання характерні 
дегенеративні й некротичні зміни клітин кісткового мозку, аплазія кровотворної тканини. 

Нині встановлено структуру, досліджено властивості багатьох мікотоксинів, 
опрацьовано методи виділення їх із природних джерел, ідентифікації та кількісного 
визначення. Інтенсивно вивчають біологічні ефекти й біохімічний механізм дії цих 
речовин. До таких мікотоксинів належать афлатоксини, охратоксини, фумонізини, 
трихотецени, патулін, цитринін, пеніцилова кислота та ін. 

З наявних у науковій літературі даних відомо, що мікотоксини спричиняють різні 
види токсичності. Вони можуть діяти ембріотоксично (афлатоксини, охратоксин А, Т-2 
токсин, зеараленон), тератогенно (пінетрум, рубратоксин, патулін), мутагенно 
(лютеоскірин, лугурозин), канцерогенно (афлатоксин В1, стеригматоцистин, 
грізеофульвін) [1, 7, 27, 29, 34]. Водночас показано, що окремі мікотоксини діють 
вибірково на певні органи і системи. Наприклад, афлатоксини найвиразніше впливають 
на печінку, охратоксини і цитринін – на нирки, ерготоксини – на нервову систему, 
зеараленон – на репродуктивну систему, патулін виявляє тератогенну та 
імуносупресивну дію. Однак часто характер дії цих сполук неспецифічний, і вони 
можуть впливати на клітини різних тканин і органів, а токсичні ефекти посилюються за 
одночасного надходження до організму декількох мікотоксинів. До того ж, більшість 
мікотоксинів шкідливо впливають на імунну систему, зменшуючи стійкість організму до 
захворювань, знижуючи продуктивність тварин. 

Інтоксикація організму людини може відбуватися не лише через споживання 
забрудненої мікроміцетами їжі, а й через ураження токсиногенними грибами 
травмованих ділянок шкірного покриву, слизових оболонок, вдихання забрудненого 
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їхніми спорами повітря, що часто відбувається в осіб із пригніченою функцією імунної 
системи. За таких умов розвиваються мікози, пов’язані з пошкодженням шкіри та її 
придатків, слизових оболонок, а у важких випадках – порушенням діяльності внутрішніх 
органів (легені, стравохід), нервової системи, опорно-рухового апарату. 

У літературі наявні повідомлення про те, що надходження мікотоксинів з повітрям, яке 
вдихають, значно небезпечніше для організму, ніж надходження цих речовин через травний 
тракт [21, 34]. Концентрація мікотоксинів, за якої відбувається розвиток токсичних ефектів, 
на порядок менша за умов їхнього проникнення в організм через дихальні шляхи, ніж за умов 
споживання з їжею. Вдихання повітря, засміченого спорами мікроміцетів (на поверхні та 
всередині яких виявляються мікотоксини), а також фрагментами міцелію, зумовлює розвиток 
захворювань дихальної системи та алергічні реакції в організмі людини [29]. Особливу 
небезпеку в цьому аспекті становлять гриби Aspergillus spp. та Penicillium spp., які 
спричинюють розвиток гіперчутливого пневмоніту, астми, легеневого мікозу. Зокрема, гриби 
роду Aspergillus є збудниками аспергільозів – великої групи захворювань – від алергічних 
бронхолегеневих хвороб до небезпечних для життя патологічних станів [36]. Відомо, що 
один з основних збудників аспергільозу, A. flavus, може вражати різні органи – шкіру, очі, 
легені, нирки, серце [29, 36]. Алергічні реакції в організмі людини спричиняють також інші 
групи мікроміцетів. Велика кількість спор і фрагментів міцелію грибів, які зумовлюють 
розвиток алергії, та продуцентів мікотоксинів часто виявляється у повітрі житлових 
приміщень, що робить їх особливо небезпечними. 

Загроза інтоксикації організму мікотоксинами значно зростає через їхню високу 
стійкість до дії різних чинників, таких як кип’ятіння, обробка мінеральними кислотами, 
лугами та іншими хімічними речовинами. До того ж, мікотоксини в організмі можуть 
метаболізуватися до токсичніших похідних, утворювати кон’югати, які не виявляють 
звичайними методами досліджень. 

Забруднення мікотоксинами сільськогосподарської продукції може відбуватися за 
невідповідних умов збирання та зберігання врожаю. Потенційну небезпеку для використання 
в харчуванні людини і тварин становить вогке й пошкоджене зерно, оскільки волога і 
механічне ушкодження сприяють росту й інвазії грибів – продуцентів мікотоксинів [30]. 

Афлатоксини – небезпечні забруднювачі продуктів харчування та кормів. Серед 
токсичних речовин, які синтезуються в клітинах мікроскопічних грибів, особливу увагу 
привертають афлатоксини – подібні за структурою метаболіти деяких видів грибів роду 
Aspergillus. Як харчові отрути ці сполуки вперше ідентифіковані в 60-тих роках ХХ ст., 
коли в Англії спалахнула невідома на той час хвороба свійської птиці, та спостерігали 
масовий розвиток раку печінки у форелі, яку вирощували в аквакультурі. В обох 
випадках тварин годували кормом, який містив муку з насіння арахісу і бавовника [1, 5, 
22, 29, 35]. Як з’ясувалось, речовина, що спричинила розвиток цих захворювань, була 
продуктом метаболізму гриба A. flavus, яким був забруднений корм тварин. Від видової 
назви гриба походить і назва токсину – афлатоксин. Тепер відомо, що афлатоксини 
продукує й інший вид гриба – A. parasiticus, а також, як вважають, гриб A. nomius [7]. 
Група афлатоксинів охоплює 16 подібних за хімічною структурою термостійких 
органічних сполук. Виділяють чотири основні види афлатоксинів (В1, В2, G1 і G2), які 
відрізняються деякими властивостями та рівнем токсичності [1, 7, 36]. Головним із них є 
афлатоксин В1, який виявляє різнобічні токсичні ефекти в організмі людини і 
представників різних класів хребетних тварин. Крім того, цей токсин є найпотужнішим 
гепатоканцерогеном з усіх відомих на сьогодні природних сполук [24]. 

Гриби-продуценти афлатоксинів широко розповсюджені в природі. Зокрема A. flavus, 
сапротроф, який здатний рости на різноманітних органічних субстратах, є одним з 
найпоширеніших ґрунтових грибів і тих, що побутують у житлових приміщеннях. Його 
виявляють всюди: на рослинних залишках, листі дерев, напівзігнилій деревині, зерні, 
бавовні, компості, мертвих тваринах, тілі хворих людей і тварин, а також у повітряному 
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середовищі всередині і зовні приміщень, у вентиляційних системах [25, 36]. Хоча 
оптимальна температура для розвитку A. flavus становить 28–37° С, він може розвиватись 
у широкому інтервалі температур (12 – 48° С). Температурна толерантність істотно 
сприяє патогенності гриба щодо людини і теплокровних тварин [36]. 

Відомо, що A. flavus може вражати сільськогосподарські рослини, наприклад 
кукурудзу (маїс) та інші зернові культури, бавовник, арахіс, атакуючи однодольні та 
дводольні рослини, інфікуючи насіння, яке утворюється і на надземних пагонах, і під 
землею [7]. Ураження грибом рослинних культур, переважно, відбувається перед 
збиранням урожаю. Цьому сприяють посуха, інвазія комах-шкідників та інші екологічні 
чинники [19, 30]. Показано, що A. flavus інфікує колосся і качани злакових рослин, 
коробочки бавовника, стручки арахісу після пошкодження їх комахами або механічним 
шляхом [25]. За сприятливих для росту гриба погодних умов A. flavus колонізує паростки 
зернових та олійних культур, качани кукурудзи, зумовлюючи їхнє руйнування і гниття. 
Загалом, треба зазначити, що висока температура середовища і стрес – це два основні 
фактори, які найбільше сприяють ураженню рослин цим грибом [32]. 

Гриби Aspergillus spp. і токсичні продукти їхнього метаболізму забруднюють 
продукти харчування людей (хлібні злаки, рис, маніока, горіхи, арахіс, перець, спеції 
тощо), особливо в країнах, які розвиваються (табл. 1), і корм сільськогосподарських 
тварин [25, 34]. Основним джерелом надходження афлатоксинів в організм тварин є, як 
вважають, три види забруднених грибами-продуцентами кормів: зерно (кукурудза, 
ячмінь, овес, пшениця), насіння бавовнику, арахіс [30].  

 
Таблиця 1 

Забруднення афлатоксинами продукції, що надходить на світовий ринок [7, 34] 
 

 
Країна  

 
Продукт  

Частота виявлення 
афлатоксинів  
у зразках, % 

Рівень 
забруднення, 

ppb 
Aргентина маїс  19,6 + 
Банґладеш маїс 67 33,0 

зерно хлібних злаків 38,3 0,2–129,0 
продукти з арахісу 67 43,0–1099,0 
арахіс  27 43,0–1099,0 

Бразилія 

сорго  12,8 7,0–33,0 
Китай зерно хлібних злаків 76 >20,0 
Коста-Ріка маїс 80 >20,0 
Кіпр арахісове масло 56,7 >10,0 

горіхи (фундук) 90 25,0–175,0 
арахіс, гарбузове насіння  82 + 
соєві боби 35 5,0–35,0 
спеції  40 >0,250 

Єгипет 

грецькі горіхи 75 15,0–25,0 
Гамбія  арахісовий соус + 162,0 
Гватемала  суміш «Incaparina» 100 3,0–214,0 
Гана арахіс 12,8–31,7 + 

18 >30,0 червоний перець 
59 + 

сушені скибки айви  23,14 96,0–8164,0 
арахіс 21 >30,0 

Індія 

маїс 26 >30,0 
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продукти з ячменю 12 26,0 Корея  
продукти з зерна хлібних 
злаків 

19 74,0 

Кувейт  молоко 6 >0,2 
Португалія йогурт 18,8 19,0–98,0 
Малайзія  пшениця 1,2 >25,62 

87,8 5,0–465,0 Мексика  зерно хлібних злаків 
58,5 >20,0 

зерно хлібних злаків 45 25,0–770,0 Нігерія  
каші з маїсу 25 0,002–19,7 

Кватар фісташки від 8,7 до 33 >20,0 
Сенегал  арахісова олія 85 40,0 

сир 12,28 + Туреччина 
фундук, фісташки + >4,0 
маїс 29 1–100 Уганда  
арахіс, маніока 12 >100 

Примітка: + – наявність (точні дані не вказані).  
 

Рівень забруднення афлатоксинами сільськогосподарської продукції може збільшуватись 
за невідповідних умов зберігання врожаю. Сприятливими для синтезу цих речовин у клітинах 
токсиногенних грибів є температура 24 – 35° C і висока вологість [34].  

Загалом за рекомендаціями Управління з контролю за харчовими продуктами і 
лікарськими препаратами США (FDA, Food and Drug Administration) максимальні 
концентрації афлатоксинів у продуктах харчування людини і кормах тварин не можуть 
перевищувати, відповідно, 20 нг/г і 300 нг/г (табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Допустимі рівні афлатоксинів у харчових продуктах і кормах за рекомендаціями 
FDA [1] 

 

Продукти і корми Концентрація, нг/г 

Всі харчові продукти крім молока 20 

Зерно для молодих тварин і молочних корів 20 

Зерно для м’ясних порід худоби, свиней і дорослої птиці 100 

Зерно для свиней, що закінчують ріст 200 

Зерно для м’ясної худоби, що закінчує ріст 300 

Бавовникове борошно (як компонент кормів) 300 

Всі корми, крім зерна 20 

Молоко 0,5* 
Примітка: * – афлатоксин М1. 
 

Шкідливий вплив афлатоксинів на організм людини і тварин. Надходження 
афлатоксинів із продуктами харчування або кормом спричиняє розвиток афлатоксикозу – 
захворювання, яке може протікати в гострій або хронічній формі. Гострий афлатоксикоз 
виникає за високого рівня надходження афлатоксинів в організм. Симптомами хвороби є 
порушення функцій печінки, некроз, цироз, а у важких випадках – гостра печінкова 
недостатність і смерть [18, 25, 28, 34]. Отруєння афлатоксинами супроводжується 
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підвищенням температури тіла, швидкою жовтяницею, набряками кінцівок, блюванням, 
змінами в процесах травлення, збільшенням печінки. 

Результати епідеміологічних досліджень свідчать про численні випадки гострого 
отруєння людей афлатоксинами (часто з летальним кінцем) в країнах з низьким рівнем 
економічного розвитку (Кенія, Індія, Малайзія, Таїланд) [19, 29, 33]. В одному з перших 
повідомлень про випадки афлатоксикозу у людей вказувалось про спалах цього 
захворювання в Західній Індії 1974 року. Від отруєння, яке охопило понад 150 селищ, 
постраждало 397 осіб, з яких 108 загинули. Випадок гострого отруєння людей 
афлатоксинами трапився в Кенії 2004 року внаслідок споживання забрудненого 
маїсового зерна. Цей випадок вважають найважчим за проявом симптомів інтоксикації та 
найбільшим за кількістю жертв (померло 125 із 317 людей, що захворіли) з усіх, 
зареєстрованих нині [19].  

Випадки гострого отруєння афлатоксинами з швидким перебігом і високою 
смертністю виявляють і у сільськогосподарських тварин (велика рогата худоба, свині, 
птиця). В уражених тварин виявляють набрякові, жирові й некротичні зміни в печінці, 
пошкодження нирок і травного тракту, ламкість капілярів, геморагії [3, 18, 23, 24, 27]. 
Подібні зміни спостерігають і за експериментальних умов у лабораторних тварин, риб.  

Відомо, що афлатоксини виявляють не лише загальнотоксичну, а й канцерогенну 
дію, насамперед у клітинах печінки (як вказувалось, одним із найнебезпечніших 
канцерогенів є AFB1). Гепатоканцерогенні ефекти характерні для хронічного перебігу 
афлатоксикозу, коли ці токсини надходять в організм у невеликій кількості впродовж 
довгого часового періоду. Так, тривале надходження цих токсинів із харчовими 
продуктами – основний чинник, який зумовлює розвиток карциноми клітин печінки, 
особливо в регіонах, ендемічних за захворюванням на вірусний гепатит В. Випадки 
гепатоцелюлярної карциноми реєструють в Кенії, Сенегалі, Свазіленд, Мозамбіку, 
Уганді, Індії, Китаю, Мексиці [23, 36]. Деякі вчені вважають, що поширення 
гепатокарциноми в тропічних країнах може спричинятися вживанням арахісу та 
кукурудзи, забруднених афлатоксинами. В африканських країнах це захворювання чітко 
корелює із вмістом афлатоксинів у продуктах, які складають добовий раціон населення. 
Найчастіше афлатоксинами бувають забруднені арахіс, горіхи, а із злаків – кукурудза. 
Під час аналізу зерна встановлено, що вміст афлатоксинів у зернині знижується від 
периферії до центру ендосперму. Якщо концентрацію афлатоксинів у зерні прийняти за 
100 %, то у борошні 1-го ґатунку вона становитиме 60–75 %, 2-го – 135 %, у висівках – 
370 – 391 %, а у борошні вищого ґатунку – 24 – 49 % [11]. 

Водночас афлатоксини за тривалого надходження в організм навіть у малій 
концентрації є сильними імуносупресивними чинниками. Показано, що під впливом цих 
токсинів пригнічуються реакції клітинного імунітету, зменшується інтенсивність 
фагоцитозу, знижується рівень утворення комплементу (C4), інтерферону, IgG, IgA. До 
того ж, за таких за умов може пригнічуватись набутий шляхом вакцинації імунітет до 
деяких хвороб [5, 30]. Тривалий вплив афлатоксинів може підвищувати сприйнятливість 
організму не лише до інфекцій, а й до процесів канцерогенезу [7]. 

Наявні дані про те, що афлатоксини можуть переходити через плаценту від організму 
матері до плода. Зокрема, у Таїланді під час аналізу крові новонароджених дітей та їх 
матерів виявили афлатоксини (AFB1, AFG1) у концентрації 0,064 – 13,6 нмоль/мл (в 
середньому 3,1 нмоль/мл) у 17 із 35 досліджених зразків пуповидної крові та в 6 із 35 
зразків крові матерів (в середньому, 0,62 нмоль/мл). У Сьєра Леоне, де реєструють високі 
показники дитячої смертності, дослідили 8 зразків сироватки крові породіль та 64 зразки 
крові з пуповини і виявили афлатоксини, відповідно, в 75 % і 91 % зразків [11].  

Джерелом надходження афлатоксинів в організм людини є не лише рослинна їжа, а й 
продукти тваринного походження. Такі продукти можуть містити вказані токсини за 
порушення умов їхнього зберігання, а також у випадках згодовування тваринам кормів, 
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засмічених мікроміцетами, що трапляється на тваринницьких фермах. Експериментально 
доведено, що за таких умов афлатоксини накопичуються у м’язах, внутрішніх органах і 
жировій тканині тварин, молоці, яйцях. Однак кількісний показник процесу переходу 
афлатоксинів із кормів у тканини тварин, а отже, і в продукти харчування людини, є 
різним. Найвиразнішу залежність спостерігають між вмістом афлатоксинів у кормах та у 
коров’ячому молоці. Відомо, що в організмі корів афлатоксин В1 метаболізується з 
утворенням похідної сполуки – афлатоксину М1 (AFM1), який виділяється з молоком. 
Афлатоксин М1, як і інші афлатоксини, виявляє токсичні ефекти в організмі людини. 
Тому під час контролю якості молока і молочних продуктів значну увагу приділяють 
аналізу вмісту в них цього мікотоксину. За нормами, прийнятими Європейською 
спільнотою, максимальні рівні афлатоксину М1 в молоці й молочних продуктах не 
можуть перевищувати 50 нг/кг [7]. 

Проте афлатоксини можуть потрапляти в молочні продукти й під час переробки 
сухого молока, в якому (за умов неправильного зберігання) часто поселяються гриби 
роду Aspergillus, у тому числі, продуценти афлатоксинів. Тому молочні продукти можуть 
містити не лише AFM1, а й інші афлатоксини. За даними FAO, молоко, яке поступає на 
ринок у різних країнах, часто забруднене цими токсичними речовинами (кількість проб, 
у яких виявляють афлатоксини В1 і М1, коливається від 4 % до 75 %). Під час 
проведення таких досліджень найбільший рівень забруднення молока афлатоксинами 
реєструють в Ірані, а найменший – у Німеччині та США. Слід зазначити, що обробка 
молока (пастеризація, стерилізація) не зменшують рівень AFM1 у молочних продуктах 
[26, 32].  

На сьогодні остаточно не встановлено, яка кількість токсичних метаболітів, що їх 
продукують гриби-мікроміцети, надходить в організм людей із забрудненими 
продуктами харчування. Також не встановлений показник допустимого рівня 
надходження в організм людини афлатоксинів. Багато вчених вважають, що безпечних 
рівнів мікотоксинів немає, оскільки навіть у незначній кількості ці речовини виявляють 
шкідливу дію, а крім того, здатні накопичуватись в організмі людини.  

Профілактика розповсюдження токсиногенних грибів і мікотоксинів. Як 
вказувалось, значна частина світового врожаю зернових і олійних культур щорічно 
забруднюється небезпечними для здоров’я людини і тварин мікотоксинами, види й 
концентрація яких у сільськогосподарській продукції істотно залежать від погодних 
умов, сезону та інших екологічних чинників. Розповсюдження токсиногенних грибів і 
мікотоксинів завдає господарствам значних економічних збитків через зниження 
поживної цінності кормів, загибель і захворювання тварин, підвищення їхньої 
сприйнятливості до мікозних, бактеріальних і вірусних хвороб, а також витрати на 
проведення лікувальних і профілактичних заходів. Контролювати процес утворення 
мікотоксинів токсиногенними грибами та рівень забруднення цими отруйними 
речовинами продуктів харчування та кормів надзвичайно важко. Це пов’язано з впливом 
багатьох біологічних і кліматичних чинників на забруднення мікотоксинами 
сільськогосподарських продуктів. Тому виявлення, видалення та знешкодження 
токсиногенних грибів на різних стадіях отримання сільськогосподарської продукції є 
ефективними засобами для запобігання розповсюдження мікотоксинів у харчових 
ланцюгах (рис. 1). 

Оптимальний спосіб контролю забруднення мікотоксинами – це профілактика, що 
може досягатись за рахунок зниження рівня грибкової інфекції під час вирощування 
сільськогосподарських культур на основі застосування відповідних способів 
культивування, швидкого висушування зерна, використання відповідних консервантів [5, 
11, 29]. У плані профілактики ураження рослин токсиногенними грибами важливе 
значення має система агротехнічних заходів, яка передбачає впровадження сівозмін та 
використання для посіву ранніх сортів культур, стійких проти інвазії патогенних грибів, 
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запобігання механічним ушкодження посівного матеріалу. Для знезараження зернової 
маси проводять максимальне видалення дрібних, пошкоджених шкідниками і 
травмованих зерен застосуванням повітряно-решітчастих сепараторів. 

Після збирання врожаю істотними чинниками, що визначають рівень утворення 
мікотоксинів, є вологість, температура, тривалість термінів зберігання зерна. Для 
припинення життєдіяльності грибів зерно слід негайно висушити до вмісту вологи 13 – 
15 % та охолодити вентилюванням до температури зберігання. Проведено багато 
досліджень із застосуванням фізичних, хімічних і біологічних методів з метою 
запобігання росту токсиногенних грибів, видалення мікотоксинів або зменшення їх 
вмісту, руйнування або детоксикації токсинів у продуктах харчування та кормах [6, 9, 10, 
15, 35]. 

 

 
 

Рис. 1. Чинники, що впливають на розповсюдження мікотоксинів у трофічному 
ланцюзі [7] 
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У виробництві кормів широко використовують інгібітори – низькомолекулярні 
органічні кислоти (бензойна, пропіонова, оцтова, мурашина) та їхні солі. Однак ці 
кислоти не є фунгіцидами і, отже, не викликають загибелі грибів-продуцентів. Тому на 
основі пропіонової кислоти створені нові, менш агресивні фунгістатичні речовини з 
використанням інертних носіїв, на яких адсорбовані пропіонова кислота або суміш 
кислот. Зменшити інтенсивність утворення токсинів і стабілізувати їхній рівень у зерні 
можна підтриманням відповідного газового складу середовища. Зокрема, зниження 
вмісту кисню або підвищення концентрації СО2 та N2 у повітрі значно зменшує рівень 
розвитку грибів-мікроміцетів на зерні під час зберігання та інгібує синтез афлатоксинів, 
охратоксину і Т-2 токсину. Показано, що бутилований гідроксианізол (БГА) – фенольний 
антиоксидант – пригнічує ріст токсиногенних представників родів Aspergillus, Fusarium і 
Penicillium [7, 35, 36]. 

Крім того, досліджували можливість застосування кухонної солі для контролю 
вмісту гриба А. flavus в зерні арахісу. Результати свідчать, що в низькій концентрації 
хлорид натрію стимулює утворення афлатоксинів, а у високій – інгібує ріст грибів і 
продукування токсинів [7]. Вважають, що за високої концентрації хлорид натрію може 
негативно впливати на доступність води, необхідної для росту грибів і продукції 
токсинів, окрім того, високий вміст іонів Na+ зумовлює порушення процесів 
мембранного транспорту іонів у клітинах гриба. 

Природні сполуки рослинного походження традиційно використовують для 
збереження продуктів в азійських країнах, зокрема, у Японії та Індії. Показано, що 
екстракти деяких рослин здатні пригнічувати ріст токсиногенних грибів і, отже, 
утворення мікотоксинів [16, 30]. Зокрема, ефірні олії кориці, м’яти, базиліка, материнки, 
епазоту, гвоздики, чебрецю спричиняли повне гальмування росту грибів на зерні 
кукурудзи [22, 29]. Під час дослідження впливу ефірних олій із тайських трав на ріст А. 
flavus і A. parasiticus та виробництво афлатоксинів на картопляно-декстрозному агарі й 
кукурудзі показано, що з 25-ти аналізованих рослин ефірна олія з бетелю (Piper betle) 
виявляє найбільший інгібувальний вплив на ріст грибів. Отже, натуральні рослинні 
екстракти можуть забезпечити альтернативний спосіб захисту харчових продуктів або 
кормів від грибкових забруднень. 

Якщо не вдається запобігти забрудненню рослинної продукції токсиногенними 
грибами, застосування різних способів видалення або знешкодження мікотоксинів дасть 
можливість отримати продукти з обмеженим вмістом цих шкідливих речовин [5, 33]. У 
багатьох експериментальних працях досліджували різноманітні хімічні сполуки, 
включаючи численні кислоти, луги, альдегіди, оксиданти та деякі газоподібні речовини, 
на здатність руйнувати або інактивувати мікотоксини. Зокрема, показано, що ефективний 
метод детоксикації афлатоксину в забрудненому зерні кукурудзи та інших кормах – 
обробка аміаком або солями амонію [34].  

У низці досліджень установлено, що багато мікроорганізмів негативно впливають на 
виробництво афлатоксинів у конкурентному середовищі. Зокрема, суміш різних штамів 
Lactobacillus пригнічує ріст гриба А. flavus і перешкоджає виробництву афлатоксинів [7]. 
Гриб Rhizopus oligosporus, який використовують у приготуванні темпи (індонезійський 
коржик з ферментованих соєвих бобів), також пригнічує ріст А. flavus і A. parasiticus та 
утворення афлатоксину [26]. Подібну дію виявляє гриб Ganoderma lucidum (рейші), який 
понад дві тисячі років використовують у традиційній китайській медицині, а тепер 
вирощують в країнах Азії та Північній Америці через його лікувальні властивості [31]. 

Відомо, що гриби роду Trichoderma (такі як T. viride і Т. harzianum) інгібують ріст і 
розвиток патогенних грибів. Зокрема, такі ефекти виявляються щодо A. flavus і Fusarium 
moniliforme. Здатність атакувати патогенні гриби зумовила використання представників 
Trichoderma spp. як потенційних чинників біологічного контролю. Вважають, що 
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антагонізм грибів роду Trichoderma щодо інших мікроорганізмів базується на здатності 
до синтезу антибіотиків і специфічних ферментів та до мікопаразитизму [7]. 

Що стосується зменшення негативного впливу мікотоксинів за умов їхнього 
надходження в організм тварин, то з цією метою нині використовують речовини 
ендогенного впливу, які в більшості випадків застосовують разом з кормом. Їх можна 
поділити на 3 групи: а) речовини з адсорбційними властивостями; б) речовини 
мікробного та ферментного походження; в) речовини, які стимулюють обмінні процеси 
та виявляють антиоксидантні ефекти в організмі тварин [2, 6, 7, 9, 15]. Перспективним 
засобом профілактики афлатоксикозу є застосування сорбентів, таких як алюмосилікати, 
що особливо активно адсорбують полярні мікотоксини, зокрема афлатоксини [10, 12]. 

Висновки. Наведені відомості свідчать про те, що забруднення продуктів харчування 
мікотоксинами створює потенційну загрозу здоров’ю людини. Особливу небезпеку 
становлять афлатоксини, які належать до високотоксичних речовин, а крім того, виявляють 
віддалені ефекти (мутагенний, канцерогенний). Тому стратегічною проблемою нині є 
контроль забруднення мікотоксинами сільськогосподарської продукції, розробка способів 
зменшення рівня розповсюдження токсиногенних грибів у продуктах рослинництва. 
Профілактика інфікування рослин токсиногенними грибами, зокрема, із застосуванням 
методів біологічного контролю – це найефективніший спосіб запобігання утворенню 
афлатоксинів та забрудненню цими сполуками продуктів харчування. 
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В поиске истины каждый врач хотел бы иметь более простые и менее опасные 

методы диагностики и лечения заболеваний, которые были бы более информативными и 
эффективными. 

До настоящего времени процесс обследования и лечения пациента состоит из 
определенных этапов:  

1. Анамнез.  
2. Предварительный диагноз  
3. Лабораторно-инструментальное обследование. 
4. Диагноз.  
5. Назначение лечения.  

Весь этот процесс занимает внушительный период времени. 
Сегодня, группой украинских исследователей разработан и создан прибор, 

позволяющий объединить и сократить перечисленные этапы. 
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Аппарату дали название «комплекс спектрально-динамический» (КСД). Это новое 
достижение в сфере диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний с 
использованием новых технологий. 

Аналоги, зарегистрированные в РФ, имеют только диагностическую составляющую, 
и зарегистрированы они как диагностические приборы, а КСД имеет действенные, 
подтвержденные клиническими испытаниями лечебные возможности и зарегистрирован 
как лечебно-диагностический аппарат. 

Данная медицинская технология синтезировала предшествующий опыт развития 
медицины, фармакологии, физики, биологии, химии, философии. Здесь используются 
начала корейского метода су-джок-терапии, история которого исчисляется столетиями, 
гомеопатии и аллопатии, которые являются основополагающими в современной 
медицине, волновой физиотерапии, которая активно применяется последние десятилетия 
и, наконец, достижения в области квантовой физики, биофизики и нового 
развивающегося научного направления – синергетики.  

Так как эта область знаний новая, мы можем поделиться нашими наработками в этом 
направлении. Запись информации ведется в пассивном режиме, что позволяет 
анализировать естественный фон клетки (органа, организма в целом, любого объекта 
неживой природы). Невмешательство в естественные внутриатомные процессы (т.е. КСД 
не нарушает то, что измеряет), работа с низкими энергиями являются революционным 
прорывом в измерительных технологиях, относящихся к волновым процессам. 

Исследуемый объект рассматривается не просто как открытая динамическая система, 
но как интегральная система иерархически распределенных открытых динамических 
недетерминированных систем с индивидуальными аттракторами движения и 
собственными, перекрестно связанными, бифуркирующими флуктуациями. А для 
спектрального анализа сигнала от биологических и небиологических объектов и систем 
применен новый вид анализа – метод wavelet-преобразований. 

Диагностика проводится путем сравнивания спектров человека (их записывается 
несколько) со спектрами стандартов органов и их заболеваний, этиологических факторов, 
микроэлементов, аллопатических и гомеопатических препаратов и т.д., которые введены 
в базу спектров компьютера, насчитывающих более 25 тыс. 

Лечение происходит путем воздействия слабого электромагнитного излучения, 
которое включает в себя набор частотных спектров. Эти спектры производят 
направленные  волновые преобразования в организме человека, что приводит в итоге к 
лечебному эффекту без применения лекарственных препаратов 

В ходе работы с КСД существенно расширяются возможности врача, так как аппарат 
оказывае помощь не только в быстрой постановке диагноза, но и в локализации 
первопричин заболеваний.  

Благодаря своим уникальным свойствам, КСД позволяет: 
– оценивать состояние органов и систем пациента и диагностировать 

патологические процессы (включая скрытые), в том числе воспалительные, 
дегенеративные, токсические и другие; 

– оперативно выявлять широкий спектр причин заболеваний (инфекционных, 
паразитарных, аллергических, психогенных и других); 

– осуществлять индивидуальный подбор любых лечебно-профилактических 
средств; 

– выявлять риски заболеваний и проводить первичную индивидуальную 
профилактику. 

Система анализирует составляющую собственных колебательных процессов 
(моноспектров) с организмом (аутоспектры) и происходящими в них взаимодействиями. 
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Очень важно подчеркнуть, что аппарат КСД, кроме диагностики и лечебного 
воздействия, дает возможность получения обратной связи, отражающей результат 
примененного лечебного воздействия на пациента.  

Человеческий организм представляет собой сочетание взаимодействующих 
многомерных энергий. Разбалансировка этих энергетических систем приводит к 
патологическим изменениям, которые проявляют себя на физическом, эмоциональном, 
ментальном и духовном уровнях. Эти нарушения могут быть восстановлены посредством 
коррекции баланса структур тонкой энергии  средствами волновой медицины. И этого не 
нужно ждать завтра, потому что оно уже есть сегодня, потому что перед вами – ваше 
здоровье и продуктивное долголетие – комплекс спектрально-динамический (КСД). Надо 
признать, что лекарственные препараты и хирургия приносят помощь и исцеление 
многим тысячам больных. Эти методы помогли справиться с многочисленными 
заболеваниями, в том числе и эпидемическими. Но, к сожалению, существует много 
недугов, для которых современная медицина не может предложить полноценного 
лечения, толи в силу отсутствия достаточно эффективных лекарственных препаратов, 
толи из-за неясности патогенетических процессов, происходящих в организме. В течение 
многих лет мы пытались найти диагностические методы и терапевтические средства, 
которые были бы менее опасными, нетоксичными и вместе с тем более эффективными 
для пациентов. Именно это и было одной из основных причин нашего стремления понять 
истинную природу патогенеза заболевания. Мы пришли к выводу, что ключом к 
современным медицинским знаниям и пониманию всех сложных межклеточных, 
межорганных взаимоотношений являются волновые процессы. Они более полно 
объясняют причины болезней и позволяют разработать более совершенные методы их 
диагностирования и лечения [1, 2]*. 

«Вокруг  нас – в нас самих, всюду и везде, без перерыва, вечно сменяясь, совпадая и 
сталкиваясь, идут излучения различной длины волны – от волн, длина которых 
счисляется десятимиллионными долями миллиметра, до длинных, измеряемых 
километрами. Все пространство ими заполнено. Нам трудно, может быть, и невозможно 
образно представить эту среду, космическую среду мира, в которой мы живем и в 
которой – в одном и том же месте и в одно и то же время – мы различаем и измеряем по 
мере улучшения наших приемов исследования все новые и новые излучения». Так видел 
современный мир В. И. Вернадский [5].  

Человек постоянно взаимодействует с полями – электромагнитным, гравитационным, 
магнитным полем Земли. С биофизической точки зрения организм самого человека 
представляет собой открытую биоэнергетическую  полевую систему. Для полноценного ее 
существования огромное значение имеют электромагнитные процессы, постоянно 
протекающие как в окружающем нас мире, так и внутри организма и соответственно на их 
стыке. Каждый организм создает свое биополе очень сложной конфигурации, которое 
постоянно изменяется в зависимости от психического и физического состояния человека и 
его взаимодействия с окружающим миром. Таким образом, биополе человека – это 
взаимодействие окружающих человека полей с его собственным полем, которое меняется в 
зависимости от изменения внешних и внутренних факторов. Волновая природа среды 
обитания человека и самого человека привела к использованию волновых процессов для его 
нужд, в том числе и медицинских [3]. 

Появилось новое направление в науке, которое занимается изучением 
информационных потоков в живых организмах на различных уровнях их организации, 
законов, по которым происходят их функционирование, передача информации от одного 
объекта к другому, ее восприятие, обработка и хранение. Это системная информационно-

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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волновая (энергоинформационная) медицина. Информационной она названа потому, что 
переносится информация; волновая потому что носителями этой информации являются 
волновые колебания, распространяющиеся в пространстве и времени в виде волновых 
процессов; системная потому что одновременно лечебное и диагностическое воздействие 
осуществляется на весь организм: на все его органы, ткани и системы [4].  

О современной медицине можно говорить много как хорошего, так и не очень. 
Хорошего – за то, что она проделала большую работу по изучению механизмов развития 
заболеваний. Однако основное внимание, к сожалению, уделяется изучению лишь 
механизмов развития болезней на микроскопическом (молекулярном) уровне. Плохого – 
за то, что она основана на ньютоновской модели, рассматривающей человека в виде 
сложнейшей биологической машины, состоящей из плоти, крови, протеинов, жиров, 
нуклеиновых кислот и т.д. Совершенно не учитывается тот факт, что человеческий 
организм представляет собой систему многомерных энергетических полей, находящихся 
в состоянии непрерывного взаимодействия. 

Волновые процессы являются наиболее распространенными и, быть может, наиболее 
важными в природе: свет – волна, звук – волна, электричество – волна, магнитное поле – 
волна. Распространенность волновых процессов определяется: 

– во-первых, тем, что любые физические, химические, биологические и 
психические процессы сопровождаются электромагнитными (и не только) 
волновыми процессами; 

– во-вторых, элементарные частицы вещества принято рассматривать как 
волновые объекты.  

Процессы в физических, химических и биологических системах в науке принято 
подразделять на два класса. 

К первому классу относятся процессы в замкнутых системах. Они ведут к 
установлению равновесного состояния, которое при определенных условиях отвечает 
максимально возможной степенью неупорядоченности.  

Ко второму классу относятся процессы в открытых системах, в которых 
просматриваются динамические явления, ведущие к самоорганизации. 

Подавляющее большинство реальных систем – открытые. Это значит, что они 
обмениваются энергией, веществом и (или) информацией с окружающей средой. К 
такого рода системам относятся биологические и социальные системы [6]. 

Любой живой организм представляет собой иерархию автономных подсистем, в которой 
исходящие от верхнего уровня сигналы управления не имеют безальтернативного характера 
команд, подчиняющих себе активность всех индивидуальных элементов более низких 
уровней. Вместо этого от высших уровней иерархии поступают сигналы, которые 
предопределяют переход подсистемы от одного режима функционирования к другому. 
Иерархическое устройство сложных живых систем, представляющих собой ансамбль 
связанных подсистем более простого строения, позволяет избежать неустойчивости и 
нежелательной динамики, которые неизбежно возникают в сложных системах с жестким 
централизованным управлением. Особенность биологических систем заключается в том, что 
они способны к самоорганизации, то есть к образованию и развитию сложных 
упорядоченных структур. Это не противоречит законам термодинамики, поскольку все 
живые биологические системы не являются замкнутыми и обмениваются ресурсами с 
окружающей средой. Энтропия (мера необратимого рассеяния энергии), служащая мерой 
беспорядка, может уменьшаться в открытых системах с течением времени. Необходимая 
предпосылка самоорганизации заключается в наличии потока ресурсов, поступающих в 
систему от внешнего источника и диссипируемого ею (диссипация – переход части 
упорядоченных процессов в теплоту (в конечном счете)). Именно благодаря этому потоку 
система становится активной, то есть приобретает способность к автономному образованию 
динамических (в том числе морфологических) структур [7].   
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Для организма процесс развития от зарождения до гибели называют онтогенезом. 
Онтогенез также может быть направлен к самоорганизации или к деградации. 

Важным классом динамических систем являются волновые процессы и волновые 
объекты, порождаемые этими процессами, в том числе и в биологических системах. 
Волновые объекты формируются благодаря синхронизации волновых процессов. 
Синхронизация зависит от двух факторов: силы связи и настройки по частоте. 
Существует два режима взаимной синхронизации двух автоколебательных систем: 
синфазный и противофазный. 

В обоих случаях разность фаз не в точности ноль (не в точности 2р), поэтому говорят 
о фазовом сдвиге между двумя колебаниями.  

Синхронизация может возникнуть лишь в автоколебательных динамических 
системах. Автоколебательной называют систему, преобразующую энергию постоянного 
источника в энергию колебаний. 

Существует широкий класс динамических систем – это, прежде всего, 
биологические, для которых состояния как полного беспорядка, так и полного порядка не 
могут быть реализованы. При этих условиях их функционирование просто невозможно. 
Для таких систем фундаментальным является понятие нормы упорядоченности. В 
медицине ему условно можно сопоставить понятие здоровья. Тогда процессом 
самоорганизации можно назвать процессы выздоровления и оздоровления [8]. 

Если удается установить для данной системы норму упорядоченности, то отклонения 
в обе стороны можно рассматривать как болезнь. Далее можно контролировать выбор 
методики коррекции (лечения).  

Выбор управляющих параметров представляет во многих случаях самостоятельную 
задачу. В связи с этим критерии степени упорядоченности должны предполагать и 
возможность контроля правильности сделанного выбора управляющих параметров. 

Наука, занимающаяся изучением процессов самоорганизации, возникновения и 
поддержания устойчивости и распада структур самой различной природы называется 
синергетикой. Она акцентирует внимание на согласованности взаимодействия частей при 
образовании структуры как единого целого. 

Энергоинформационная системная медицина представлена сегодня новейшим методом 
диагностики и лечения – информационно-волновым, воплощенным в наиболее совершенный 
лечебно-диагностический комплекс КСД. Сущность энергоинформационной системной 
медицины в целом и воздействия аппарата КСД на пациента в частности состоит в 
активизации естественных волновых механизмов в организме, направленных на 
восстановление и поддержание здоровья. 

Как было уже сказано, человек – это сложная иерархическая открытая система. 
Нарушения иерархической подчиненности подсистем по любым причинам приводят к 
изменениям психических, биологических, физических, химических, электромагнитных и 
других волновых процессов – и, как следствие, появляются разного рода заболевания. 
При патологии в организме образуются новые виды электромагнитных колебаний по 
типу дисгармоничных, которые нарушают систему регулирования процессов 
жизнедеятельности в целом. Внесение в открытую систему человека запрашиваемой 
энергии и информации с помощью комплекса КСД предопределяет нормализацию всех 
процессов в организме, увеличение запаса энергии, которую организм человека тратит на 
обеспечение собственной  безопасности, повышение жизнеспособности и собственных 
резервных возможностей, т.е. при помощи КСД можно активизировать процессы в 
организме либо их приостановить.  

Заложенные в организме процессы рассчитаны с математической точностью и 
обоснованы. Работает они, как уже было сказано выше, на основе воплощенных 
достигнутых человеком знаний в области волновой механики, теоретической физики, 
медицины. Новые познания приводят к философскому их осмыслению. Отсюда на 
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материальный мир, частичкой которого мы являемся, открывается новое видение 
триединства, состоящее из материи, энергии и информации. 

Говорить о волновой и информационной природе материи можно и нужно не только 
в аспекте макромира, но и микромира. Немецкий физик Фриц Альберт Попп доказал, что 
передача информации внутри клетки и между клетками осуществляется посредством 
фотонов – безмассовых квантов света, за которыми сегодня признается функция 
основных носителей информации. По отношению к ним видимая и осязаемая нами 
материальная действительность составляет микроскопически малую часть реального, 
существующего вокруг нас и внутри нас мира. Это означает, что мир вокруг нас и внутри 
нас насыщен и пронизан информацией. Ф. А. Попп доказал, что ДНК живых клеток 
накапливает биофотоны и затем может их отдавать в виде излучений. Ученому удалось 
не только доказать, что все живые клетки излучают фотоны, но и показать, что все 
биохимические реакции в живых организмах управляются и регулируются сверхслабым 
электромагнитным излучением [9]. 

Основываясь на открытиях настоящего времени, можно утверждать, что всё 
функционирующее в нашем мире подчиняется законам управления и регуляции, 
действующим в информационной сфере. Все процессы жизнедеятельности: процессы 
роста, развития, обмена веществ, болезни, здоровья, жизни, смерти хотя и протекают в 
материальной сфере, получают информацию из некой «надстройки», существующей вне 
нашего организма.  

Таким образом, информационная сфера стоит выше всех функциональных 
процессов, протекающих в материальной сфере, а это означает, что все функциональные 
процессы управляются из информационной сферы. 

Возникновению очагов воспаления или каких-либо других структурных изменений в 
организме предшествуют изменения энергетических и информационных потоков. 
Воспаление можно определить классическим способом (например, общим анализом 
крови), а можно его определить, записав спектр патологических частот, 
соответствующих воспалению органа, и потом сопоставить со спектром пациента. С 
момента возникновения патологических изменений в органе они возникают в организме 
в качестве информации. Благодаря КСД к этой информации появился прямой доступ. 

Любое вещество в живом организме должно постоянно находиться в резонансе с 
присущими ему частотами, чтобы гармонично включаться в общую колебательную 
систему как организма, так и окружающего его мира. С помощью аппарата КСД можно 
выбрать индивидуальную стратегию и тактику лечения с конечной целью – привести 
волновые колебания в органе в правильное, здоровое состояние. В результате 
воздействия в организме «стираются» патологические колебания и одновременно 
усиливаются гармонические «здоровые» колебания. Человек выздоравливает. 

Приведенные положения не претендуют на окончательное  решение вопроса о 
природе интересующих нас проблем. Однако их достаточно, чтобы осветить 
направление, которое нами избрано и которое нам дает полное право на оказание 
медицинской физиологической помощи больным практически с любыми заболеваниями. 
Хочется верить, что со временем информационная волновая терапия займет достойное 
место в общем арсенале оказания медицинской помощи. 
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність 

визначення біологічного віку обумовлена тим, що біологічна зрілість дітей та підлітків 
має реальну прогностичну цінність для диференційованого підходу на заняттях із 
фізичної культури і є одним із фізіологічних критеріїв відбору в циклічних видах спорту, 
а також критерієм управління спортивною підготовки юних спортсменів.  

Одним із напрямів покращення фізичного виховання учнів є використання 
диференційованого підходу на уроках фізичної культури як важливої умови оптимізації 
процесів навчання й виховання [3, 9]*. 

Досить важливою є реалізація цього напряму для дітей підліткового віку (через 
суттєві індивідуальні коливання темпів біологічної зрілості в осіб одного класу та статі) 
[9]. За наявними даними [12, 15], ця особливість яскраво простежується у хлопчиків 
одного пубертатного віку і паспортного віку, які можуть відрізнятися за темпами 
статевого дозрівання на 3 – 5 років [11], а в окремих випадках – і на 5 – 6 років [20]. 

Гетерохронність біологічного розвитку дітей впливає на варіативність прояву 
показників їх рухових  якостей [2, 4, 5]. 

Біологічний вік, як і календарний, є динамічною характеристикою стану організму, 
тобто відображає темпи індивідуального росту та розвитку організму, тому визначення 
співвідношення між паспортним та біологічним віком дітей і підлітків є актуальною 
проблемою для представників багатьох науково-практичних дисциплін (спортивної 
медицини, вікової фізіології, педагогіки, теорії і методики фізичного виховання та ін.) у 
науково-обґрунтованому використанні фізичних вправ для розвитку функціональних 
можливостей дитячого організму. 

Багато авторів доводять, що біологічний вік: а) відображає онтогенетичну зрілість 
дитини [6]; б) як вказують К. Tittel, H. Wutscherk [21], дає уявлення про працездатність, 
про характер адаптаційних реакцій на різні за обсягом та інтенсивністю фізичних 
навантажень; в) як стверджує Тімакова Т. С. [19], важливіший для спортивного відбору й 
орієнтації, ніж паспортний вік. 

За хронологічним віком неможливо повною мірою оцінити ступінь зрілості 
організму. Таким чином, використовуючи тільки показники календарного віку, 
неможливо розрахувати потрібне фізичне навантаження для певного віку [9]. Дані, 
отримані Ю. Портновим (1989), свідчать, що рівень фізичної та функціональної 
підготовленості юних спортсменів тісно пов’язаний із їх біологічним віком, а саме: що 
вищий бал біологічної зрілості, то вищими є показники фізичної підготовленості, проте 
виявлено різний ступінь впливу біологічного віку залежно від статі і виду спорту. 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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Доведено, що стать юних спортсменів з різною біологічною зрілістю здійснює більш 
важливий вплив на рівень фізичної та функціональної підготовленості юних спортсменів, 
ніж вид спорту. Встановлено, що застосування тренувальних навантажень у команді 
футболістів 14–15 років із різним за біологічним віком складом призведе до різного за 
величиною тренувального ефекту у ретардантів і акселератів на основі загальної 
позитивної динаміки показників фізичної та функціональної підготовленості. Найбільш 
високі темпи приросту виявлені у ретардантів, найменші – в акселератів. Це свідчить про 
необхідність диференційованого дозування фізичних навантажень з урахуванням 
біологічного віку  дітей, що займаються спортом.  

Інтенсифікація тренувальної діяльності на всіх етапах спортивної підготовки юних 
спортсменів  створює підвищений ризик розладів їхнього здоров’я на тлі несприятливих умов 
довкілля, шкільних чинників, а також підвищених фізичних та емоційних навантажень, що 
пов’язані із заняттями спортом [3]. Результати наукових досліджень свідчать, що рання 
спортивна спеціалізація сприяє швидкому росту спортивних результатів на ранніх етапах 
підготовки, проте є однією з головних причин різкого спаду спортивних результатів під час 
переходу з дитячого до юнацького спорту, призводить до передчасного вичерпання 
адаптаційних можливостей юних спортсменів [9]. У зв’язку з цим під час планування 
тренувального процесу та його суворої індивідуалізації, визначення оптимуму навантаження 
необхідною є оцінка  біологічної зрілості  спортсмена, що дасть змогу визначити комплекс 
тих показників, завдяки яким відбувається ріст спортивних результатів [6]. Однак проблема 
застосування диференційованого підходу у фізичному вихованні та спорті хлопців-підлітків з 
урахуванням різних темпів біологічного розвитку залишається недостатньо розробленою. 

Дослідження проведено згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри анатомії, 
фізіології та валеології Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка.  

Мета дослідження – узагальнити дані науково-методичної літератури у галузі 
досліджень біологічного віку для застосування диференційованого підходу у фізичному 
вихованні  та спорті хлопців-підлітків, проаналізувати методи і критерії оцінки біологічного 
віку хлопців пубертатного віку. 

Результати дослідження та їх обговорення. Біологічний вік (БВ) – це показник, 
виражений в одиницях часу шляхом співвідношень значень виміряних індивідуальних 
біомаркерів з еталонними середньопопуляційними кривими залежностей змін цих 
біомаркерів від календарного віку [2]. Критеріями оцінки БВ є морфологічні, 
функціональні, біохімічні, імунологічні, цитохімічні показники, значущість яких у 
визначенні ступеня дозрівання організму змінюється залежно від етапів постнатального 
онтогенезу. Паспортний вік наростає в усіх однаково.  Уявлення про БВ передбачає опис 
кількісної характеристики вікових змін різних органів і систем, обмінних процесів на 
різних їх рівнях (органному, клітинному, субклітинному), регуляторних механізмів, що 
забезпечують життєздатність організму. Найбільш повно, на наш погляд, історія цього 
питання висвітлена в роботах  Л. Бєлозьорової [7]. Сучасна наука послуговується певною 
класифікацією діагностичних методів. Основним гальмом реалізації проблеми диферен-
ційованого фізичного виховання є численність пропонованих методів оцінки біоло-
гічного віку. За даними літератури їх налічується дев’ять [2, 7, 8, 13, 16]. Визначення 
найбільш інформативного з них і розробка на цій основі адекватних для підлітків з 
різним біологічним віком методик дозування навантажень на уроці з фізичної культури 
має в сучасних умовах важливе теоретичне й практичне значення. 

Біологічний вік людини, його компонентний склад може цілеспрямовано 
коригуватися з метою зміни стану здоров’я людини засобами і фармакології, і фізичної 
культури [2]. Оцінка біологічного віку підвищує надійність прогнозу спортивної 
перспективності та розробки адекватних тренувальних програм для кожного конкретного 
індивіда [11]. Для пубертатного періоду характерні  важливі кількісні та якісні зміни у 
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структурі фізичного потенціалу юних спортсменів. Ці зміни впливають на такі рівні 
розвитку як: 

• соматичний (опорно-руховий апарат); 
• фізіологічний (нервову, гуморальну, серцево-судинну, дихальну та інші 

функціональні системи); 
• моторики (рухових якостей, здібностей і навичок); 
• соціально-психічний (пам’ять, мислення, формування мотивації та інтересів). 
В. Дільмановим (1987) була запропонована схема загальних вимог до критеріїв  

визначення біологічного віку: 
– універсальність показників і зв’язок їх з хронологічним віком (цінність критерію 

прямо пропорційна межам вікового діапазону, в якому коректно й оперативно 
визначається біологічний вік);  

– прогресивний характер змін, що описуються показниками (що простіший  опис має 
вікова зміна ознаки, то ефективнішою є оцінка за нею); 

 – закономірність зміни показників (наявність зв’язків критеріїв біологічного віку з 
певними ендогенними механізмами розвитку і чіткі припущення про їх екзогенну 
обумовленість).  

 Розроблена класифікація методів визначення  біологічного віку за набором маркерів 
[2]. У нашій статті ми проаналізували  визначення біологічного віку  за анатомічними 
маркерами, діагностична цінність яких змінюється залежно від періодів розвитку дитини. 
Анатомічні маркери включають методи: 1) кісткової зрілості; 2) розвитку статевих ознак; 
3)  зубної зрілості. 

Для визначення біологічного віку дітей і підлітків доцільно використовувати метод  
так званої «зубної формули» – простий і доступний для тренера. «Зубна формула» 
враховує порядок, терміни прорізування і заміну зубів та є об’єктивним показником 
біологічного віку від 6 до 13 років, але в наступні роки її інформативність втрачається. 
Для оцінки «зубного віку» необхідно візуально визначити наявність або відсутність 
молочних зубів, стан і кількість прорізаних постійних зубів і результат порівняти зі 
стандартом. 

Відомо, що розвиток зубів в окремі вікові періоди має певні закономірності й 
відображає індивідуальні особливості росту й формування організму залежно від 
ендогенних та екзогенних факторів [2, 5]. З’ясовано, що у дітей із більш високими 
антропологічними показниками прорізування та заміна молочних зубів відбувається в 
більш ранній термін. «Зубна зрілість» певною мірою корелює із загальною кістковою 
зрілістю. Проте, на думку окремих науковців, не слід переоцінювати ступінь цієї 
залежності. Існує зв'язок між термінами прорізування зубів і фізичним розвитком. Так, 
прорізування постійних зубів відбувається дещо раніше у дівчаток, ніж у хлопчиків, за 
винятком перших молярів і медіальних різців, поява яких відбувається майже одночасно. 
У дівчаток тривалість прорізування коротша, ніж у хлопчиків. Найбільші розбіжності 
встановлені в термінах появи іклів, які прорізуються на нижній щелепі у дівчаток на 11–
12 місяців раніше, ніж у хлопчиків. Терміни та черговість прорізування в певною мірою 
залежать від умов середовища. У дітей із добре забезпечених сімей прорізування 
постійних зубів відбувається на 3,5 місяця раніше, ніж у дітей із неблагополучних сімей. 
У дітей, що живуть у районах із підвищеною концентрацією у воді фтору терміни 
прорізування постійних зубів затримуються. При гіперфункції щитовидної залози, при 
ранньому видаленні молочних зубів постійні зуби прорізуються раніше. Прорізування 
постійних зубів значною мірою визначається спадковістю. Терміни прорізування зубів 
більш постійні, ніж терміни осифікації скелету або розвитку вторинних статевих ознак. 
Дослідженнями  Є. Хрисанфової [1] на моно- і дизиготних близнюках було встановлено, 
що між індивідами однієї пари спостерігається більша схожість за зубною зрілістю, ніж 
за соматичною або кістковою. 
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За даними багатьох авторів, особливості диференціювання кісткової тканини, 
зокрема порядок і терміни появи точок окостеніння в окремих частинах скелета, 
об’єктивно відображають процеси розвитку організму дитини, визначаються 
рентгенографічно [11, 17].  

При аналізі рентгенограм із метою оцінки біологічного віку користуються порів-
нянням зі стандартними рентгенограмами, наведеними у спеціальних атласах. У літе-
ратурі ми не знайшли загальноприйнятої схеми для оцінки ступеня синостозування 
епіфізних зон кісток. На нашу думку, доцільно користуватися схемою Б. Никитюка та      
В. Безюка [17]. Відомо, що у дорослих процес старіння кісток виражається зміною ком-
пактного складу речовини (їх стоншенням), губчастого (зникненням окремих трабекул), а 
також зміною рельєфу зовнішньої поверхні кістки (поява кісткових виступів – 
остеофітів) [1, 17]. 

Діагностична цінність кісткової зрілості як критерію оцінки біологічного віку є 
високою. У дослідженнях І. Перевозчикова [1] було порівняно показник кісткової 
зрілості з результатами рухової підготовленості хлопчиків 12–13 років. З’ясовано, що із 
семи тестів, які характеризують рухову підготовленість підлітків, тільки показники 
кистьової динамометрії виявили достовірну кореляцію з «кістковим віком». 

Для оцінки біологічного віку в період статевого дозрівання зазвичай враховують 
розвиток первинних і вторинних статевих ознак. Із великої кількості різних схем, 
запропонованих для визначення біологічного віку дітей, найбільш поширені схеми           
В. Бунака, J. Tanner та ін. [1, 17]. Існує велика кількість схем, запропонованих 
іноземними авторами [20, 21], для оцінки біологічного віку. Найбільш поширена 
застосовується схема, яка передбачає оцінку двох ознак: у хлопців-пілітків – розвиток 
статевих органів і оволосіння лобка, у дівчаток-підлітків – розвиток молочних залоз і 
оволосіння лобка. Оцінка ознак ведеться за трьохбальною системою, причому число 
балів прямо пропорційне ступеню зрілості ознак. У роботах А. Островського, В. Стефко 
[2, 4] описана  схема  визначення стадій оволосіння у пахвовій западині (Ах) і на лобку (Р 
9), грудних залоз (Ма), а також віку настання першої менархе (Ме). Результати 
обстеження записуються у вигляді «статевої формули», в якій фіксується стадія розвитку 
ознаки. Для підлітків чоловічої статі ця формула – А, Р; для підлітків жіночої статі – А, Р, 
Ма, Ме.  

Для  оцінки критерію біологічного віку, на наш погляд, важливе значення мають дані 
про взаємозв’язок із  показниками різних систем організму. Відомо, що індивідуальні 
темпи статевого дозрівання впливають на організм підлітків. Цей вплив відображається  
у величинах соматометричних і фізіометричних показників [12, 16]. Підлітки, що 
випереджають ровесників за темпами статевого дозрівання, як правило, мають більш 
високі показники. Однак при аналізі темпів статевого розвитку у хлопчиків із 13 до 16 
років установлено, що найбільш інтенсивний ріст довжини тіла мали підлітки із середнім 
балом статевої зрілості. 

Отже, у численних дослідженнях показано [8, 10, 13, 18], що в підлітковому віці 
важливий вплив на динаміку фізичного розвитку, формування рухових якостей здійснює 
такий критерій біологічного віку, як індивідуальні темпи статевого дозрівання.  

Кожній людині притаманні одні й ті ж стадії розвитку, проте в термінах і темпах 
біологічного дозрівання спостерігаються  індивідуальні відмінності. Приблизно у 60–
65% дівчаток 11–13 і хлопчиків 13–15 років простежується нормальний рівень фізичного 
розвитку (медіанти), а 35–40% – це підлітки, які належать до акселерованого і 
ретардованого типів біологічного розвитку [1]. Статеве дозрівання вважається раннім, 
якщо перші його ознаки з’являються у дівчаток у віці 8–9 років, а у хлопчиків – у 10 
років. До середнього варіанта статевого дозрівання належать дівчатка з появою перших 
статевих ознак у 10–11 років при загальній тривалості цього процесу в середньому 5–6 
років, у хлопчиків – початок процесу у віці 12–13 років і завершення його до 18 років. 
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Про пізній початок статевого дозрівання свідчить поява перших  ознак у дівчаток у 13 
років і пізніше, а у хлопчиків – у 15 років [3]. 

Аналіз літературних джерел із проблем  вивчення впливу факторів БВ на процес 
становлення спортивної майстерності сприяв виявленню картини динамічних 
перетворень у процесі пубертатного розвитку спортсмена. Соматичні показники, фізичні 
якості і функціональні можливості організму розвиваються гетерохронно (це залежить 
від темпів пубертатного розвитку індивідів). З’ясовано, що плавці-спортсмени з 
нормальним і уповільненим типами статевого дозрівання проходять ті ж стадії розвитку, 
аналогічні акселератам, із запізненням на 1,5 – 2 роки [18]. Пубертатний період 
акселератів триває 4 роки і практично завершується до 14 років. Він характеризується 
бурхливим розвитком основних антропометричних і морфофункціональних показників у 
12 років. У цьому віці, на думку багатьох авторів, у дітей виникають сприятливі 
передумови для подальшого розвитку аеробних і анаеробних здібностей. До 13 років 
спостерігається значне підвищення функціональних можливостей. Період із 13 до 14 
років є ключовим, або сенситивним, у розвитку антропометричних, морфо-
функціональних і біоенергетичних показників. Темпи приросту більшості з них 
досягають максимальних значень. Після 14 років триває розвиток функціональних 
можливостей, особливо анаеробних, швидкісно-силових і силових. Дослідники                  
Т. Тімакова та ін. [19] вважають, що у плавців-нормотипів більш тривалий період 
пубертату, який завершується до 16 років. Розвиток антропометричних і 
морфофункціональних показників відбувається відносно рівномірно протягом усього 
пубертату. Піки приросту цих показників у сенситивні періоди з 11 до 12 і з 13 до 14 
років менш виражені, ніж у акселератів. Із 13 до 14 років відбувається бурхливий 
розвиток аеробних можливостей і силової витривалості, яке триває з меншими темпами 
приросту до 16 років. Після 15 років починається прискорений розвиток анаеробних 
можливостей організму. Вікова динаміка фізичного та функціонального розвитку є 
основним критерієм, що визначає терміни і зміст кожного чергового етапу тренування і 
відбору у процесі багаторічної підготовки. 

 Як зазначає в своїх дослідженнях В. Саламатін [18], найтриваліший період 
пубертату у плавців-ретардантів, який продовжується після 16 років. Із 11 до 13 років у 
ретардантів спостерігається рівномірний розвиток основних соматичних, морфо-
функціональних і біоенергетичних показників. Період із 13 до 14 років є сенситивним 
для більшості антропометричних, морфофункціональних і анаеробних показників. Після 
14 років спостерігається бурхливий розвиток аеробних можливостей організму. Після 16 
років до завершення пубертату спортсмени ретардованого типу здатні підвищити свій 
рівень функціональної, силової і швидкісно-силової підготовленості. Порівняльний 
аналіз темпів приросту  біологічної зрілості, соматичних, морфофункціональних і 
біоенергетичних показників плавців 11–16 років із різним типом статевого дозрівання 
показав, що темпи приросту БВ у акселератів значно вищі, ніж у нормотипів і 
ретардантів протягом усього пубертату (особливо в сенситивні періоди з 11 до 12 років і 
з 13 до 14 років). Темпи приросту цього показника у нормотипів менше виражені, ніж у 
акселератів із піками приросту також у 12 і 14 років плюс у 16 років. У ретардантів із 11 
до 14 років триває  рівномірне статеве дозрівання, після чого темпи приросту біологічної 
зрілості різко зростають до своїх максимальних значень у 15 років, помітно знижуючись 
(із 50% до 20%) до 16 років. Отже, на нашу думку, яка суголосна поглядам інших авторів, 
у вікові періоди, коли спостерігаються низький рівень біологічної зрілості, низький темп 
приросту фізичних якостей, недоцільно й неефективно проводити тренування, 
спрямовані на розвиток цих фізичних якостей, так як їх приріст буде незначним. Тому в 
перші роки багаторічної підготовки, коли фізичний розвиток відбувається дуже повільно 
(для хлопчиків – 9–11 років), доцільно акцентувати на вдосконаленні технічної 
підготовленості, оволодінні технікою рухових вправ. З’ясовано, що в кожному віці більш 
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зрілі юні спортсмени зазвичай мають деяку перевагу перед однолітками з нормальним 
або уповільненим темпами статевого дозрівання за рівнем розвитку силових здібностей, 
функціональної продуктивності і росто-ваговими даними. 

 Для тренера неважливо, в якому періоді перебуває його учень: перший має точно 
знати, яка з систем, що забезпечують точність руху, гнучкість або оптимальний приріст 
сили, найбільш сприйнятлива до конкретних тренувальних впливів. Правильно оцінити 
біологічний вік можна тільки при глибокому розумінні індивідуального онтогенезу, його 
закономірностей і механізмів. Важливо зрозуміти, як визначається тривалість кожного 
періоду у схемі періодизації. Також ще не з’ясована остаточно схема виникнення саме 
сенситивних періодів.  

За даними багатьох авторів [1, 12, 16], фізичні якості і результат їх тестування до 6–7 
років пов’язані із «зубним» віком, у більш пізні періоди – з термінами закриття зон росту 
кісток, проявом вторинних статевих ознак. Орієнтація й групування дітей за цими 
показниками дають у тренувальному процесі кращі результати засвоєння  фізичних 
вправ, ніж хаотичний підбір груп. Адже кожен етап становлення моторики дитини 
обумовлений розвитком певного відділу ЦНС. Це дає можливість оцінки біологічної 
зрілості дитини раннього віку за її руховою діяльністю («руховий вік»). Розвиток 
довільних рухів в онтогенезі здійснюється шляхом подолання вроджених рефлекторних 
реакцій і формування механізмів кортикального контролю, що дає змогу освоювати і 
здійснювати необхідні сенсомоторні координації як основу нових складно-
координованих рухів та навичок. При цьому периферійна ланка рухової системи дозріває 
значно раніше, ніж її центральні механізми. 

Оскільки фізичні якості дітей взаємопов’язані, досліджуваний вік необхідно 
оцінювати у взаємозв’язку з особливостями і динамікою сенситивних періодів. Через 
різний момент початку та кінця сенситивного періоду виникає питання про найбільш 
сприятливий час для розвитку конкретної фізичної якості. Отримані дані різних 
досліджень вказують на нерівномірний розвиток і виховання фізичних якостей у дітей,  
підтверджують наявність «своїх» сенситивних періодів розвитку не тільки упродовж 
життя, а й у кожному конкретному віці. Причому період до статевого дозрівання 
характерний більш точною оцінкою фізичних можливостей, пізніше в результати тестів 
вклинюється безліч медико-біологічних факторів [16].      

На думку науковців, індивідуальні темпи статевого дозрівання впливають на 
розвиток таких рухових якостей, як сила, швидкість, витривалість, а саме спостерігається 
позитивна кореляція між рівнем прояву фізичних якостей у рухових тестах (біг, стрибки, 
метання) і ступеня розвитку вторинних статевих ознак.  

У проаналізованих джерелах питання про наявність взаємозв’язку між показниками 
статевої зрілості хлопців (соматичні ознаки, рівень прояву основних рухових якостей) ще 
не з’ясовано остаточно, є відомості як про наявність, так і про відсутність між ними, або 
зворотної залежності. 

Ступінь зміни форми тіла, на думку Дж. Харісона, теж може бути мірою  біологічної 
зрілості. Однак така оцінка, як зазначають науковці, пов’язана з деякими труднощами, 
які не виникали при визначенні кісткової й зубної зрілості. Зміна форми тіла може бути 
використана для визначення віку лише в тому разі, якщо вдасться знайти показник, що 
був би повністю незалежним від дефінітивної форми. При визначенні кісткового й 
зубного віку ми  не зіштовхуємося із цією проблемою, тому що остаточна стадія 
розвитку цих структур однакова у всіх людей. Отже, аби визначення  біологічної  зрілості 
було дійсно ефективним, потрібно знайти таку комбінацію розмірів тіла, яка б 
змінювалася  з віком, але не залежала від остаточних розмірів і форми тіла. 

Розподіл учнів одного хронологічного віку на групи за морфо-функціональними 
показниками, за рівнем фізичного розвитку, найбільш поширений і зазвичай 
використовується в наукових дослідженнях із фізичного виховання [1, 17]. 



 262 

Мають місце суперечливі дані про залежність рівня фізичного розвитку та зрілості 
інших систем організму дітей і підлітків. Так, високий рівень фізичного розвитку не 
завжди збігається з функціональними можливостями кардіореспіраторної системи, не 
завжди супроводжується більш ефективними реакціями кровообігу, дихання на фізичне 
навантаження. 

Проаналізувавши анатомічні маркери для оцінки біологічного віку, простежуємо збіг 
результатів, отриманих при їхньому використанні. Літературні дані досить суперечливі. 
На думку багатьох авторів [1, 4, 12, 16], пояснення, можливо, міститься у різних строках 
закладки зазначених ознак – зачатки постійних зубів формуються в останні місяці 
внутрішньоутробного періоду, виникнення центрів окостеніння відбувається в 
основному упродовж перших десяти років життя, а статеві залози, гормональна дія яких 
викликає появу вторинних статевих ознак, починають активно функціонувати лише до 
другого десятиліття. 

В останні роки все частіше висловлюється думка про інформативну самостійність 
кожного із цих критеріїв, про відносно низький зв’язок між ними. 

Це, очевидно, або може бути наслідком специфічності факторів, що визначають різні 
аспекти морфологічної зрілості організму, або, імовірно, свідчить про неоднакову 
обумовленість її критеріїв генетичними впливами. 

Отже, науковці, пропонують для діагностики біологічного віку враховувати не 
ознаки, що відображають розвиток однієї системи, а комплекс морфофункціональних 
показників. 

Дослідники соматометричних показників дітей і підлітків зробили висновок про 
специфічність пропорцій тіла та їхню варіативність для кожної вікової групи, виділивши 
комплекс ознак, що характеризують «морфологічну пубертатність». Так була розроблена 
методика комплексної оцінки їхнього фізичного розвитку за ступенем морфологічної 
зрілості й морфофункціонального (фізичного) стану організму, що дає змогу визначити 
ступінь біологічної зрілості індивідуума [18].  

І. Бахрахом [6] і Р. Дороховим [11] запропонована схема діагностики соматичного 
статусу підлітків, що, на їхню думку, не тільки характеризує морфологічний компонент 
конституції підлітків, а й дає підставу діагностувати біологічну зрілість. Основою 
діагностики соматичного статусу підлітків є урахування загальних розмірів тіла і ступеня 
розвитку вторинних статевих ознак. Авторами встановлено, що між типом соматичного 
статусу й показниками фізичної працездатності підлітків у циклічних вправах 
швидкісного типу й на витривалість існує прямо пропорційний зв’язок. Тому розв’язання 
проблеми  диференційованого фізичного виховання дітей та підлітків, розвиток у них 
фізичних якостей, навчання спортивних умінь і навичок неможливі без з’ясування 
конкретного паспортного, біологічного і рухового віку. 

Отже, тільки комплексні знання морфологічних показників, що характеризують 
дитину, в поєднанні з функціональними параметрами дають вичерпний прогноз про 
розвиток її організму і уможливлюють кваліфіковану побудову навчально-тренувального 
процесу, здійснення відбору і орієнтації у видах спорту. 

Висновки. Визначення біологічної зрілості для хлопців пубертатного віку має   
прогностичну цінність для диференціювання навантажень на заняттях із фізичної 
культури для відбору в циклічних видах спорту і для керівництва спортивною 
підготовкою юних спортсменів. 
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Актуальність. Демографічна ситуація України характеризується низькою 
народжуваністю та високою смертністю, на жаль, за рівнем смертності ми випереджаємо 
всі країни Європи. Україна знаходиться у важкій демографічній кризі, зумовленої, як 
зменшенням чисельності, так і погіршенням якісних характеристик населення, і 
основним негативним чинником є загальний низький рівень здоров’я. Зростання бідності 
призвело до значного погіршення умов життя людей і зниження можливостей доступу до 
якісних послуг систем охорони здоров’я та освіти [6, 7, 10, 23]*. За останні десятиріччя 
населення України скоротилося до 42 млн, 54 % з них – жінки. Середній вік українок 
складає 43,1 р., при цьому, 4,6 млн, тобто кожна п’ята жінка, знаходяться в пізньому 
репродуктивному віці від 35 до 49 р., що обумовлює прискіпливу увагу суспільства в 
цілому, і медичної науки, зокрема, до цієї категорії населення. Не варто забувати про ряд 
соціально-економічних, суспільно-політичних, екологічних та інших факторів, серед 
яких: матеріальне забезпечення, рівень культури, національні звички, житлові умови, 
внутрішньо-сімейні стосунки, доступність медичної допомоги та інші фактори, що 
впливають тим чи іншим чином на здоров’я та якість життя жінки. В період, коли в 
країні відмічається негативний природний приріст населення, особлива увага до здоров’я 
жінок базується також на тому, що воно є фундаментом здоров’я майбутніх поколінь. 
Тому, вирішення проблеми по запобіганню захворюваності і смертності серед жінок, 
покращенню стану їх здоров’я та якості життя має велику актуальність та пріоритетне 
значення в умовах сьогодення [7, 8, 12]. 

Зміну соціального становища жінок у багатьох країнах світу, без сумніву, можна вважати 
одним із значних досягнень останніх років. Отримання освіти, кар’єра, досягнення певного 
суспільного статусу змусили змінити ставлення до такого найважливішого призначенню, як 
продовження роду. Відкладання народження дитини на більш пізній період життя призвело 
до того, що до моменту, коли жінка зважується на цей крок, її можливості в реалізації 
репродуктивної функції дуже обмежені [4, 17]. Ця проблема має соціальну обумовленість, так 
як все більше число жінок пізнього репродуктивного віку звертаються до гінеколога з 
бажанням народити дитину, і ця тенденція з кожним роком тільки зростає. Разом з тим, існує 
ряд медичних аспектів, що ускладнюють дітонародження в пізньому віці, а саме: стан 
соматичного та гінекологічного здоров’я жінок, що обумовлює можливість проведення 
лікування, функціональне старіння репродуктивної системи, незадовільна якість власних 
ооцитів, низький відсоток досягнення вагітності, проблеми виношування вагітності та 
народження здорової дитини. У зв’язку з чим, актуальною є оцінка ефективності лікувальних 
заходів і розробка алгоритму ведення даного контингенту пацієнток. Відомо, що до 30 років 
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ще повністю не завершено формування функціонування репродуктивної системи, саме у 
віковий період 30 – 40 років розвивається пік фізіологічних можливостей в репродуктивній 
системі [8]. У той же час, за даними літератури, у жінок старше 35 років частота безплідності 
зростає в два рази в порівнянні з більш молодими жінками, що обумовлено розпочавшимся 
зменшенням оваріального резерву і зниженням захисних механізмів виникнення мутацій [5]. 
Визначення біологічного віку пацієнток та співставлення його з хронологічним дозволяє 
прогнозувати можливість реалізації репродуктивного потенціалу у жінок пізнього 
репродуктивного віку. При цьому календарний вік не дозволяє об'єктивно оцінити темпи 
старіння організму [11]. Вважається, що при фізіологічному старінні організму його 
хронологічний і біологічний вік повинні збігатися. У разі випередження біологічним віком 
хронологічного можна припустити передчасне старіння, тобто мова йде не про фізіологічне, а 
про передчасне (патологічне) старіння. В багатьох дослідженнях підтверджена кореляція між 
передчасним старінням організма та розвитком багатьох патологічних станів. Проте зв’язок 
передчасного старіння з фертильної функцією залишається маловивченою [1, 3, 5]. 
Враховуючи, що в основі порушення функцій екстрагенітальних систем лежить 
невідповідність між календарним і біологічним віком, актуальним є вивчення впливу стану 
біологічного віку на фертильну функцію жінок [8]. 

Традиційно під старінням репродуктивної системи розуміють власне втрату 
репродуктивної і менструальної функції (менопаузу), а також «пременопаузу», що 
супроводжується значним зниженням здатності до дітонародження. Окремі ознаки 
старіння репродуктивної функції жінки починають проявлятися вже після тридцятиліття. 
До них можна віднести загальне зменшення здатності до зачаття в розрахунку на один 
менструальний цикл та збільшення ймовірності народження потомства з різними 
хромосомними аномаліями [13, 15, 16]. 

В останні роки проблема збереження фертильності у жінок пізнього 
репродуктивного віку активно вивчається практично в усіх розвинутих країнах світу. 
Однак, чітко не виділені ознаки, що свідчать про повноцінність власних яйцеклітин у 
жінки та можливості виношування вагітності, що ускладнює визначення конкретних 
рекомендацій по використанню ооцитів донора або програми сурогатного материнства, 
крім того, до теперішнього часу чітко не визначено поняття (критерії) оваріального 
резерву та функціонального стану яєчників, не виділені маркери оваріального резерву, не 
встановлені нормативні значення, характерні для жінок України. 

Як відомо, вагітність, що наступила у жінок пізнього репродуктивного віку, 
відноситься до групи підвищеного ризику внаслідок обтяженого соматичного стану 
здоров’я вагітної. У зв’язку з чим, актуальною є проблема раціонального ведення 
вагітності, тактики розродження, контролю за станом вагітної та плода. Важливою є 
також оцінка стану здоров’я народжених дітей. З одного боку, жінки пізнього 
репродуктивного віку соціально більш благополучні і здатні забезпечити повноцінний 
розвиток народжених дітей, а з іншого, медичної сторони, вік жінки є чинником, що 
сприяє народженню дітей з різними захворюваннями [13, 20, 21, 25]. 

Таким чином, на даний час традиційні методи оцінки здоров’я жінок пізнього 
фертильного віку не відповідають сучасному трактуванню здоров’я, що обумовлює повне 
фізичне, соціальне і психологічне благополуччя і спонукає до дослідження інтегральної 
характеристики фізичного, психологічного, емоційного і соціального функціонування 
людини, що відноситься до ряду основних прикладних завдань сучасної медицини. 

Мета. Оцінити деякі інтегральні показники якості життя жінок пізнього 
репродуктивного віку; визначити ефективність методів діагностики, лікування, що 
застосовуються в сучасних умовах; визначити напрями подальших наукових пошуків 
новітніх методів лікування, спрямованих на поліпшення якості життя жінок. 

Матеріали та методи дослідження. Основним методом обстеження було вибрано 
анкетування, проведене способом анонімного самостійного заповнення анкет. Нами 
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використана анкета оцінки якості життя, прийнята ВООЗ [9, 18, 19]. Жінки відповідали 
на поставлені питання самостійно й анонімно. Власне анкета складається зі 100 питань, 
спрямованих на з’ясування основних факторів, що впливають на якість життя. За 
визначенням ВООЗ, якість життя – це індивідуальне сприйняття своєї позиції в житті в 
контексті культурного середовища і системи цінностей, у якій проживає індивід, 
відповідно до його цілей, очікувань, стандартів і поглядів [2, 14, 22, 24], тобто ВООЗ 
трактує якість життя як «особисте відчуття його або її ролі в житті, в культуральному 
контексті і з позиції індивідуальної системи цінностей, а також його або її ставлення до 
цілей, очікувань і соціальних взаємовідносин» [26] (рис. 1). 

Рис. 1. Основні фактори оцінки якості життя 
 

Для оцінки якості життя вибрано 6 сфер життя (рис. 2):  
– фізичну (життєва активність, енергія, втома, біль, дискомфорт, сон, 

відпочинок);  
– психологічну (позитивні і негативні емоції, пізнавальні функції, самооцінка, 

зовнішній вигляд, рухливість);  
– рівень незалежності (працездатність, повсякденна активність, залежність від 

ліків і лікування);  
– суспільне життя (особисті взаємовідносини, суспільна цінність суб’єкта, 

сексуальна активність); 
– навколишнє середовище (побут, безпека, добробут, доступність і якість 

медичної та соціальної допомоги, забезпеченість, екологія, можливість 
навчання, доступність інформації); 

– духовність (релігія, особисті переконання).  
Кожна сфера поділена на субсфери, що передбачали по чотири запитання При цьому 

перше питання субсфери є, по суті, шкалою інтенсивності, друге – шкалою здатності, 
третє – шкалою частоти, четверте – шкалою оцінки. Для відповіді на питання 
передбачено 5 варіантів відповіді від «зовсім ні / ніяк / ніколи / анітрохи» до «дуже 
сильно / сильно / завжди / постійно». Перший варіант оцінюється в 1 бал, останній – у 5, 
але деякі питання необхідно підраховувати у протилежних значеннях [19, 22]. 
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Рис. 2. Основні сфери якості життя 
 

Результати дослідження та їх обговорення. Відповідно до поставленої мети й 
завдань дослідження, було обстежено 75 пацієнток пізнього репродуктивного віку (від 35 
до 49 років, у середньому – 42,3 ± 4,8). Більшість жінок працюють (домогосподарок 
тільки 19 %), а 14 % респонденток вважають себе безробітними, але бажають знайти 
роботу. Місця праці різноманітні й відповідають традиційній структурі професій, у яких 
зайняте жіноче населення; професійні досягнення також характеризуються різним 
ступенем – від власниць фірм до найманих робітниць. Нам була цікава власна, тобто 
суб’єктивна, оцінка респонденток стану соматичного й репродуктивного здоров’я, 
виявлення можливих етичних проблем при лікуванні, з’ясування власне знань 
респонденток про функціонування репродуктивної системи, здатності до зачаття в різних 
вікових категоріях, можливість виношування й народження здорових дітей. Дві третини 
жінок були міськими жительками зі всіх регіонів України. При більш глибокому аналізі 
отриманих даних з’ясувалося, що більша частина жінок, які проживають у сільській 
місцевості, – це городянки, котрі постійно мешкають у своїх заміських будинках. 

Серед опитаних тільки 17 % жінок оцінювали своє економічне становище вище за 
середнє, що дає змогу утримувати себе самостійно; інші визначали своє економічне 
становище як середнє і вказували, що можуть лікуватися тільки при матеріальній 
підтримці родичів.  

Структура сукупних доходів родин респонденток була різною, і це не завжди прямо 
пов’язане з фактичним складом родини. Майже в половини опитаних сімейні доходи 
складаються з їхніх особистих доходів і доходів чоловіка, однак це співвідношення 
нерівне. Лише у 15 % родин дохід жінки перевищував дохід чоловіка, в інших родинах 
ситуація зворотна – доходи чоловіків перевищували доходи жінок. 

Частина родин неспроможна утримувати себе самотужки, з допомогою тільки 
власних доходів, тому вони тому вони постійно користуються регулярною матеріальною 
допомогою від рідних і друзів. Таких родин 28 %, і лише половина з них складається із 
самотніх жінок. 82 % опитаних пацієнток перебували в шлюбі, у 75 % шлюб 
зареєстрований, в інших – цивільний, 18 % жінок не були одружені, однак із них 15 % 
мали постійного статевого партнера. Із усіх опитаних жінок 78 % мали повторний шлюб, 
у 22 % шлюб був першим, тривалість його коливалася від 2 до 28 років.  

Так, повторний шлюб був визначений як основна причина звернення до гінеколога у 
37 % пацієнток із труднощами при настанні та збереженні вагітності. 29 % респонденток 
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звернулися із приводу лікування безплідності ще в ранньому репродуктивному віці, 
однак тривале неефективне лікування протягом років у різних лікувальних закладах 
призвело до того, що за спеціалізованою допомогою ці пацієнтки звернулися вже в 
пізньому репродуктивному віці. Відстрочене дітонародження за бажанням жінки склало 
лише 19 %, тоді як у європейських країнах серед пріоритетів жінки на першому місці – 
кар’єра, а шлюб і народження дитини свідомо відкладаються на більш пізній період 
життя. У 7 % опитаних причиною звернення є загибель єдиної дитини.  

Нас цікавило також питання про поінформованість пацієнток про тимчасові 
параметри функціонування репродуктивної системи, про небезпеку виношування 
вагітності в пізньому репродуктивному віці й народження дітей із вродженою 
генетичною патологією. Хоча всі респондентки відповідали, що знають ці факти, однак 
при більш детальному аналізі з’ясувалося, що їхні знання недостатні. Далеко не всі жінки 
знали, що після 35 років різко знижується здатність до зачаття, а після 40 вона 
прогресивно зменшується до нуля. Респондентки орієнтувалися на популярні передачі й 
статті, що друкують сенсаційні репортажі про народження дітей у жінок після 
п’ятдесяти; при цьому вони не знали, що у таких випадках використовується донорська 
яйцеклітина. На їхню думку, науковий прогрес дійшов до такого рівня розвитку, що 
можна завагітніти у будь-якому віці. Більшість жінок (55 %) вважають, що стан їхнього 
здоров’я в момент опитування не заважає їм планувати вагітність (вони вважають себе 
«практично здоровими»). Наявність хронічних захворювань визнала лише кожна третя 
респондентка, переконана, що, хвороба перебуває у стадії компенсації й не є причиною 
відмови від лікування безплідності й виношування вагітності. 80 % жінок відповіли, що 
знають про проблеми, котрі підстерігають жінок під час виношування й народження 
дитини в пізньому репродуктивному віці; лише 10 % жінок відповіли, що їм нічого про 
цьому не відомо й ще 10 % не дали ніякої відповіді. Таким чином, переважна більшість 
жінок вважали себе здоровими і здатними благополучно виносити вагітність. Навіть ті, 
які мали різні соматичні захворювання, не були стурбовані попередженнями про 
можливе погіршення здоров’я під час вагітності.  

При аналізі результатів оцінки якості життя жінок пізнього репродуктивного віку 
найбільш зниженими виявилися показники у психологічній сфері і сфері суспільного життя, 
що відповідно склало 3,4 ± 0,24 та 3,8 ± 0,38 бала; найбільш високий показник зафіксовано в 
духовній сфері – 4,8 ± 0,08 бала. Зниження фізичного благополучча закономірно відмічається 
з віком: так, якщо у жінок віком 35 – 39 років рівень якості фізичного життя склав 4,7 ± 0,02 
б., то у віковій категорії 45 – 49 – тільки 2,8 ± 0,04 б. Рівень незалежності склав 4,1 ± 0,03 
бала, а у сфері навколишнього середовища – 4,3 ± 0,01 бала.  

Висновки. Отже, аналіз отриманих результатів дав підстави виявити деякі відмінності 
в ряді показників соціально-економічного стану жінок, що звернулися до лікарів. Ми також 
звернули увагу на те, що, на жаль, практично всі жінки пізнього репродуктивного віку під 
час первинних консультацій у гінеколога висловлювали незадоволення від спілкування з 
лікарем, який попереджає про імовірність негативного прогнозу настання й успішного 
виношування вагітності. Крім того, було відзначено, що пацієнтки, перебуваючи під 
впливом засобів масової інформації, мали хибні уявлення про можливості репродуктивної 
системи жінки. У переважній більшості випадків вони вважали, що можливість реалізації 
репродуктивної функції зберігається в повному обсязі до моменту настання менопаузи. 
Також спостерігається подекуди неадекватна оцінка власного соматичного й репродуктив-
ного здоров’я й можливість ускладнень, що можуть перешкоджати як зачаттю, так і вино-
шуванню вагітності. Без сумніву, відсутність бажаної вагітності спричиняла у більшості 
опитаних жінок психологічний і соціальний дискомфорт. 

Отже, реабілітація репродуктивної функції хворих є медико-соціальним завданням, 
що сприяє зміні якості життя цієї групи пацієнток. Незаперечним залишається той факт, 
що жінка в пізньому репродуктивному віці має таке ж право на народження дитини, як і 
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всі інші жінки. Маючи достатнє матеріальне забезпечення, вона може створити навіть 
більш комфортні і сприятливі умови для гармонійного розвитку дитини (як у 
психологічному, так і матеріальному плані) використовуючи увесь свій накопичений 
життєвий досвід і матеріальні можливості. Звичайно, питання про обмежений вік жінки, 
коли вона може стати матір’ю, залишається дискутабельним. Проведений аналіз дав 
підстави зробити висновок, що жінки пізнього репродуктивного віку соціально заможні 
для виношування, народження й виховання дітей. 
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Вступ. Валелоги-теоретики часто протиставляють валеологію медицині, але 

насправді вони тісно пов’язані та мають спільну мету – збереження здоров’я людини на 
певній території. Забезпечення якості життя, збереження та зміцнення здоров’я людини, 
формування установки на здоровий спосіб життя є непростими завданнями в сучасному 
світі і, зокрема, в Україні. Умови економічної та політичної кризи породжують у людей 
проблему напруженої адаптації до нових реалій життя, провокують синдроми вигорання, 
хронічної втоми, прихованої депресії, самодеструкції і формують різночинні патологічні 
субкультури й угруповання: наркогенні, кримінальні, алкогольні, споживацькі, політичні, 
гомосексуальні тощо [3]*.  

Проблемна адаптація до життя, бажання втекти від реальності, позбутися 
невдоволеності життям, стати щасливим за допомогою штучнї зміни своєї психіки 
спричиняє адиктивні розлади. Усі вони мають певні причини, предикторні стани: 
аномалії уроджених інстинктів, уроджені або набуті церебрально-органічні патології, 
розлади гормонально-метаболічного забезпечення процесів психічного та сомато-
статевого дозрівання у пубертатний віковий період. При цьому кожний індивідуум має 
характерний для нього набір негативних та позитивних адаптаційних чинників [2]. 
Шкідливі програми можна і треба змінити.  

При зменшенні рівня здоров’я, появі в ньому «дефектів» виникає хвороба. Формування 
стійких порушень саморегуляції та самоконтролю є основним особистісним фактором, що 
призводить до алкогольної та наркотичної залежностей. Це визначає провідну роль 
психотерапії для корекції поведінкової та психосоціальної дестабілізації у в зазначеного 
контингенту хворих. Велике значення мають методи народної медицини, фітотерапія, 

                                                 
*
For the convenience to the reader, the literature for all chapters is presented at the end of the monograph. 
Для зручності читачеві, література для всіх розділів подана в кінці монографії. 
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гомеопатія, методи детоксикації, стимуляція саногенезу, системи профілактичних і 
валеологічних заходів, але першою умовою є велике щире бажання хворого бути здоровою 
людиною, добровільне виконання пацієнтом режиму лікування – комплаєнс. Однак у 
більшості випадків доводиться користатися без фармакотерапевтичними методами.  

Основною проблемою при лікуванні алкогольної та наркотичної залежностей є мала 
ефективність протирецидивних програм (терапевтичні ремісії спостерігаються, за 
різними даними, у 6 – 25 % пацієнтів). Якісне проведення курсу протирецидивної терапії 
передбачає систематичний щоденний прийом певної дози лікарського препарату 
впродовж тривалого часу. Проте у пацієнтів дуже часто відсутня психологічна мотивація 
до здорового способу життя, що значно знижує кінцеву ефективність лікування. 
Найкращі результати завжди досягалися при максимальній індивідуалізації 
терапевтичного процесу і налагодженні продуктивних взаємовідносин між лікарем-
наркологом, пацієнтом та його близькими. Такий підхід відсіює пацієнтів із 
недостатньою мотивацією, осіб із психопатологічними проявами, а також тих, у кого 
відсутня підтримка з боку родичів, які часто теж є залежними. Таким чином, переважна 
більшість залежних не має можливості досягнути ремісії [1]. Альтернативою є 
застосування лікарських засобів пролонгованої дії, що забезпечує безперервність 
лікувального процесу та профілактику рецидивів захворювання.  

Проблемою розробки нових лікарських засобів (ЛЗ) пролонгованої дії на основі 
нових та відомих активних субстанцій займаються науковці кафедри технології 
біологічно активних сполук, фармації та біотехнології (ТБСФБ) Національного 
університету «Львівська політехніка».  

Проведені дослідження привели до розробки комбінованого ін’єкційного ЛЗ 
«Налтетлонг» пролонгованої дії на основі дисульфіраму та налтрексону для використання в 
протирецидивній терапії опійної наркоманії та хронічного алкоголізму [8]. 

Метою наших подальших пошуків є дослідження можливості використання як 
нових, так і вже відомих пролонгів дисульфіраму  для терапії алкогольної та наркотичної 
залежності, а також інших захворювань, поліпшення якості життя пацієнтів. 

Основна частина. Аверсивна терапія, заснована на застосуванні засобів, які різко 
підвищують чутливість організму до спиртних напоїв, залишається одним з основних методів 
лікування алкогольної залежності і входить до «Стандартів лікування». Для підвищення 
чутливості організму найчастіше використовуються препарати групи дисульфіраму (тетурам, 
еспераль, радотер), дія яких зводиться до блокування ферменту ацетальдегіддегідрогенази, 
який перетворює оцтовий альдегід (біологічно активний продукт метаболізму етанолу) в 
неактивний оцтовий ефір. У результаті в організмі накопичується оцтовий альдегід, який 
викликає цілий ряд украй неприємних симптомів і унеможливлює подальше вживання 
спиртного – так звану дисульфірам-алкогольну реакцію (або ацетальдегідний синдром). 
Реакція розвивається через 5 – 10 хвилин після вживання спиртного і проявляється 
підвщенням артеріального тиску, тахікардією, нудотою і блювотою, гіперемією шкірних 
покривів та почуттям печії, болями в ділянці серця, пульсуючим головним болем, шумом у 
вухах, запамороченням, нечіткістю зору, тривогою та страхом смерті. При тяжкому перебігу 
дисульфірам-алкогольної реакції гіпертензія може змінитися падінням артеріального тиску з 
розвитком ускладнень із боку серцево-судинної системи. Сьогодні для аверсивної терапії, 
крім різних форм дисульфіраму (Еспераль, Тетурам, Антабус), використовуються 
композитний (із вітамінами групи В) препарат «Лідевін» і «Ціанамід» (Колме). 
Дисульфірамовий ефект також є у деяких протипротозойних і антипаразитарних лікарських 
засобів (Метронідазол, Декаріс та ін.) [4, 15].  

Дсульфірам понад 50 років офіційно зареєстрований у майже всіх країнах світу як 
специфічний протиалкогольний ЛЗ. Незважаючи на протипокази та побічну дію, 
кількість рецептів на дисульфірам збільшується; тільки у США більше 200 тисяч 
пацієнтів приймають дисульфірам щодня [15]. Методологічні обмеження та 
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неоднозначність результатів досліджень не дають змоги чітко визначити, скільком 
пацієнтам дисульфірам дійсно допоміг, проте порівняльна характеристика ефектів 
дисульфіраму та Колме довела їх ефективність для 40 % пацієнтів [4].  

Таким чином, одностайної думки щодо ефективності аверсивної терапії досі не існує, 
однак в останні роки з’явилося багато наукових публікацій, у яких розглядаються інші 
аспекти фармакологічної дії дисульфіраму та можливості його застосування. 

У кінці 90-х років минулого століття були отримані наукові результати, що вказують 
на можливий вплив дисульфіраму на функціонування допамінергічної нейрон-
трансміттерної системи, який нівелює стимулюючий ефект задоволення, обумовлений 
алкоголем. Схожість механізмів стимулюючого ефекту задоволення алкоголем і 
наркотиками викликала ефективність дії дисульфіраму в лікуванні наркозалежних 
пацієнтів з алкогольною залежністю. У країнах ЄС були запроваджені спеціальні 
програми з метою оцінити значення дисульфіраму в лікуванні наркоманії. Одержані дані 
показують, що аверсивна терапія може бути методом лікування наркотичної залежності у 
пацієнтів з алкогольною залежністю (або без неї). Дисульфірам продемонстрував свою 
ефективність у дослідженнях при терапії кокаїнової залежності, а також при 
фармакотерапії зловживання кокаїном у хворих на опіоїдну наркоманію, які отримують 
замісну терапію метадоном, у тому числі і в тих, які зловживають алкоголем. Проведені 
дослідження показали прийнятний рівень побічних ефектів при лікуванні кокаїнової 
залежності з коморбідних алкоголізмом [4, 10].  

Сучасні дослідження довели ефективність використання дисульфіраму в комбінації з 
іншим ЛЗ для лікування супутніх залежностей. Наприклад, використання комбінації 
дисульфіраму з налтрексоном виявилось ефективним і безпечним при лікуванні 
алкогольної залежності в осіб із супутньою депресією та психічними розладами, а також 
супутніх наркотичної й алкогольної залежностей [13].  

Перспективною ін’єкційною формою дисульфіраму є відомий в Україні препарат 
«Тетлонг-250» – це ін’єкційний пролонг із терапевтичною дією близько двох тижнів. При 
комплексному протирецидивному лікуванні з використанням ін’єкційного ЛЗ пролонгованої 
дії на основі дисульфіраму «Тетлонг-250» повної терапевтичної ремісії вдається досягти 
приблизно у 70 % пацієнтів. Препарат показав також фармакологічну активність при 
лікуванні та формуванні терапевтичної ремісії у хворих опіоїдною наркоманією [7].  

Результати доклінічного вивчення токсичності та специфічної активності 
розробленого нами комбінованого ін’єкційного ЛЗ пролонгованої дії «Налтетлонг», який 
містить налтрексон і дисульфірам, свідчать про його виражену фармакологічну 
активність і помірну токсичність.  

Розпочаті  клінічні дослідження дослідної партії лікарського засобу показали, що 
застосування «Налтетлонгу» поліпшило психофізичний стан у більшості (89,3 %) 
пацієнтів за менший термін, він прискорював редукцію афективних, неврозоподібних, 
психопатоподібних, вегетативних порушень та сприяв зниженню патологічного потягу 
до психоактивних речовин та підвищенню комплаєнсу. Застосування комбінованого 
фармакотерапевтичного, психофармацевтичного і соціального підходів у лікуванні 
алкогольної та наркотичної залежностей уможливили досягнення стану повної ремісії та 
підтримку її стабільною протягом тривалого часу (до 2 років у 71,4 %) [8]. 

Оскільки алкогольна залежність часто супроводжується великою кількістю 
захворювань різних систем і органів, нами було здійснено прогнозування 
фармакологічної активності препарату Тетлонг-250 за допомогою відомої аналітичної 
програми Pharma Expert [10]. Прогнозовані та клінічно доведені терапевтичні ефекти 
дисульфіраму та його ін’єкційних пролонгів представлені на рис. 1, прогнозована 
токсичність та побічна дія – на рис. 2. 
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Рис. 1. Прогнозовані і клінічно доведені активності дисульфіраму  
та його ін’єкційних пролонгів «Тетлонг-250» та «Налтетлонг» 

Останнім часом усе більшу зацікавленість викликає можливість застосування 
дисульфіраму для лікування пацієнтів, хворих на рак [9, 11, 12, 14]. Перші доклінічні 
дослідження, пов’язані із взаємодією дисульфіраму з канцерогенами, були проведені ще 
у 70-х роках минулого століття. У 1979 р. в університеті м. Теннесі в дослідженнях на 
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щурах лінії Вістар було показано, що введення дисульфіраму до раціону помітно гальмує 
утворення раку сечового міхура [12].  

Починаючи з 2000 року проведено велику кількість біохімічних, цитологічних, 
біологічних, генетичних, доклінічних та клінічних досліджень, які показали, що 
дисульфірам сповільнює або припиняє ріст ракових клітин [14]. Механізм дії 
дисульфіраму на ракові пухлини є предметом багатьох сучасних досліджень. У 
міжнародній пресі з’явилася інформація про результати досліджень, які показали 
доцільність використання дисульфіраму в комбінації з іншими терапевтичними засобами 
при лікуванні таких захворювань, як рак простати, рак молочної залози, гліобластома 
(рак мозку) тощо [9, 11, 12]. 

 

 
 

Рис. 2. Прогнозована токсичність та побічні ефекти дисульфіраму 
 

Проведені нами спільно з Українською асоціацією з проблем наркоманії та 
алкоголізму дослідження застосування препарату «Тетлонг-250» для монотерапії 
пацієнта-добровольця з раком простати IV стадії дали підстави діагностувати: значно 
поліпшилися загальний стан та самопочуття хворого (концентрація простатичного 
специфічного антигена з 697 нг/мл знизилася до 12,6 нг/мл при нормі 4 нг/мл), що 
свідчить про необхідність проведення широких, рандомізованих, плацебоконтрольованих 
досліджень для вирішення питання його застосування в онкології при лікуванні різних 
захворювань [5]. Інший вид фармакологічної активності дисульфіраму, який викликає 
зацікавлення науковців, – імуностимулююча (імуномодулююча) дія. Пригнічення 
імунного статусу в осіб, залежних від наркотиків та алкоголю, пов’язано з виникненням 
групи ризику щодо розвитку ВІЛ-інфекції / СНІДу, частота яких у цієї категорії осіб 
коливається в межах 30 – 60 %. Дисульфірам рекомендований «Стандартами лікування» 
ВІЧ-інфікованих пацієнтів із супутніми алкогольною та/або наркотичною залежностями. 
Нарешті, в листопаді 2015 року у відомому медичному журналі «Lancet»  з’явилася 
публікація стосовно спільної роботи американських (Сан-Франциско) та австралійських 
науковців про успішне лікування ВІЛ-інфікованих антиалкогольним препаратом 
дисульфірамом,  який не викликав ніяких  побічних ефектів [6].  

Природно, що фармакологічні властивості ін’єкційних пролонгів дисульфіраму 
«Тетлонг-250» та «Налтетлонг» потребують подальшого вивчення. 
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Незважаючи на тривалий досвід застосування дисульфіраму, до цього часу немає 
єдиної думки щодо оптимальних доз препарату. Є різні схеми прийому пероральних 
форм дисульфіраму. Початкова доза становить 100 мг. Як підтримуюча терапія 
використовується 250 – 500 мг дисульфіраму на добу. 

У різних методиках зазначаються різні побічні ефекти при проведенні  аверсивної 
терапії дисульфірамом – порушення метаболізму (обміну вітамінів, протеїнів, 
мікроелементів), токсичні гепатити, інтоксикаційні психози, алергічні реакції тощо. 
Найбільш імовірні прогнозовані побічні ефекти дисульфіраму наведено на рис. 2. 
Багато науковців виділяють такі побічні ефекти дисульфіраму, порівняно із плацебо – 
головний біль, утомлюваність, безсоння і тривожність. Токсичні ефекти дисульфіраму 
є дозозалежними. Зважаючи на високий ризик побічних ефектів, у США максимальна 
підтримуюча доза дисульфіраму становить 200 – 250 мг на добу. Реакція організму 
залежить від дози лікарської речовини й алкоголю, а також від індивідуальних 
особливостей організму. Показано, що дисульфірам у дозі менше 250 мг на добу 
викликає лише легкі прояви аверсивної реакції, значній кількості пацієнтів потрібна 
доза дисульфіраму 1 г на добу. Проте незалежно від вибраної лікарської форми, 
рекомендований річний курс лікування налтрексоном складає від 3200 до 3700 мг. 

Щодо ефективності імплантів останнім часом західні науковці налаштовані досить 
критично, імплантація дисульфіраму не призводить до створення в крові необхідної для 
аверсивної реакції концентрації препарату.  

Розв’язати цю проблему дає змогу використання ін’єкційних пролонгів. Ін’єкційні 
пролонги «Тетлонг-250» та «Налтетлонг» – це не просто розчини дисульфіраму, це 
комбіно-вані ЛЗ, у яких розчинник є активним інгредієнтом. Використання комбінації 
кількох компо-нентів різної дії передбачає зменшення сумарної дозу діючих речовин, що 
полегшує побічні ефекти лікування і при цьому забезпечує надходження необхідної дози 
протягом тривалого часу. Крім того, ін’єкції зручні у застосуванні, немає потреби у 
стаціонарному лікуванні. Людина може налаштуватися на здоровий спосіб життя у 
звичному для себе оточенні.  

Об’єктивні дослідження свідчать, що терапевтичні програми, які включають 
тренінги контролю за стимулами, рольові ігри, розвиток комунікативних навиків, а також 
регулярне консультування спеціалістами достовірно поліпшує результати терапії 
дисульфірамом порівняно із плацебо. Поведінкова терапія, направлена на посилення 
аверсивної дії, допомагає посилює комплаєнс. Вона включає тренінг поведінки для 
підсилення мотивації, «домовленість» з пацієнтом, родичами та друзями, які мають на 
нього вплив, соціальну підтримку. Отже, комплексні програми з використанням 
комбінованої фармакотерапії (дисульфіраму та агоністів-антагоністів опіатних 
рецепторів, дисульфіраму й ціанаміду тощо), психофармацевтичного підходу та 
соціальних чинників сприяють швидшому досягненню стану повної ремісії та 
підтримують її стабільною протягом тривалого часу.  

І все ж таки найбільше значення для подолання алкоголізму мають валеологічні 
інформаційно-освітні та профілактичні програми, (наприклад, розроблена Українським 
науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи програма 
«Сімейна розмова»). Тільки цілеспрямована валеологізація населення допоможе 
прищепити йому потяг до здорового життя. 
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Висновки  
1. Ін’єкційні пролонги дисульфіраму значно поліпшують життя пацієнтів з 

адитивними розладами, а також змінюють якість життя їх близьких, родичів, 
оточуючих та колег.   

2. Вивчення властивостей відомих та нових лікарських форм дисульфіраму дасть 
змогу значно розширити спектр їх застосування у терапії різних захворювань.  

3. Лікування залежності – комплексна проблема, яка охоплює медичний, 
біохімічний, фізіологічний, психологічний, соціально-культурний та інші 
аспекти. Всебічне забезпечення населення багатоелементним позитивним 
валеологічним підґрунтям є одним з основних засобів протидії адитивним 
розладам.  
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Розділ 38. СТОУНТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ  
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Додаткова інформація є доступною в кінці монографії 
 

Вступ. Із моменту своєї появи на Землі людина прагне пізнати себе. Однак, 
незважаючи на численні зусилля, до цього часу не має остаточної відповіді на багато 
питань своєї сутності і буття. Передовсім це стосується здоров’я, безцінного багатства 
кожної людини зокрема, і всього суспільства загалом. Валеологія як наука та спосіб 
життя проголосила «Людино, пізнай та сотвори себе!». Особливо тісні стосунки 
складаються у валеології з медициною, але, на противагу останній, основним напрямом 
валеології є формування, укріплення та збереження здоров`я. 

Все у Всесвіті – це енергія, яка вібрує. Різниця тільки в діапазоні вібраційних хвиль. 
Кожен орган людського організму має свій вібраційний діапазон, працюючи в рамках 
якого, орган здоровий і функціонує нормально. Свій вібраційний діапазон є у кожного 
космічного тіла у Всесвіті, у кожної рослини, тварини і мінерала.  

Літотерапія, або лікування камінням, – це один із напрямів біоенергетичного впливу 
на тонку структуру людини. Ці дуже давні практики з часом утратили свою 
популярність. Але сучасна наука вже знайшла докази того, що камінь має властивості 
живого організму, але проявляються ці ознаки в уповільненому ритмі. 

Літотерапія є одним зі способів відновлення органів шляхом приведення вібрацій у 
правильний діапазон. 

 



 275 

 
 

Стоунтерапія включає лікувальні масажні процедури з гарячими (жадеїт) або 
холодними (мармур) каменями. Для різних ділянок тіла застосовують камені різної 
форми. Вплив гарячих мінералів розслабляє, активізує метаболічні процеси, прискорює 
рух лімфи і розширює судини. Холодні камені тонізують, викликають відтік крові, 
усувають запалення і застої. При цьому виді масажу важливо знати розташування 
біологічно активних точок, оскільки саме на них кладуть камені.  

Людська аура, або електромагнітне випромінювання тіла, охоплює у своєму спектрі 
всі кольори веселки. Порушення структури аури може призвести до розладу роботи 
систем організму. Метод кристалотерапії використовує властивості кристалів певного 
кольору (залежно від хвороби). 

Кристалотерапія з допомогою каменів заповнює пошкоджену ділянку аури. Деякі 
вчені вважають, що кристали відновлюють порушену частоту вібрацій людського тіла. 
Але доцільно використовувати тільки натуральні каміння, оскільки штучні не мають 
електромагнітного заряду та не впливають на порушену частоту вібрацій людського тіла. 

 

 
Метою нашої роботи було дослідити дію оніксу в поєднанні з міопластичним 

масажем на загальне самопочуття, емоційний стан, об`єктивні та суб`єктивні враження і 
зовнішній вигляд пацієнта. 

Основна частина. Онікс був відомий у Давньому Єгипті, Ассирії і Вавилоні. У Римі 
його застосовували для інкрустації і мозаїк. За легендою, в Єрусалимі в храмі Соломона 
стіни не мали вікон, але пропускали достатньо світла, бо були зроблені з цього каменю. У 
мавзолеї Гур-Емір у Самарканді з нього виконана обробка внутрішніх приміщень. 

Онікс – різновид агату з чергуванням плоскопаралельних шарів різного кольору, що 
варіюють головно від білого до чорного. Цей напівдорогоцінний мінерал – різновид 
халцедону. На відміну від інших агатів, шари оніксу контрастні за кольором. 
Склад – SiO2  з домішками оксидів металів (зокрема домішки магнію та міді дають 

темно-зелений колір, а суміш міді й заліза – світло-зелений, оксидів заліза – жовтий та 
бурий). 
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Фізичні властивості: 
а) за кольором виділяють арабський онікс (або власне онікс) – шари білі і чорні, 

карнеол-онікс – червоні і білі, сардонікс – бурі і білі, сірі та білі – халцедононікс, а також 
звичайний онікс із найрізноманітнішими поєднаннями кольорів, 

б) твердість оніксу – 6,5 – 7; 
в) щільність – 2,6 гр / см3; 
г) ступінь прозорості – просвічує до прозорого. 
Лікувальні властивості. Літотерапевти вважають, що онікс – це камінь-

концентратор, який  може «витягати» хвороби. У народній медицині існує думка, що 
онікс поліпшує роботу практично всіх внутрішніх органів (особливо сприятливий вплив 
цього мінералу на нирки та печінку), полегшує стан метеозалежних людей, зміцнює 
пам’ять. Онікс допомагає знімати стреси, полегшує біль, сприяє емоційній рівновазі і 
самоконтролю. Його застосовують при розладах нервової системи, депресіях, безсонні, 
при лікуванні хворіб серця. 

Вироби з оніксу підвищують потенцію, загострюють слух, омолоджують і 
зміцнюють пам’ять. Існує припущення, що якщо пити воду з оніксової чаші, то можна 
здолати втому і позбутися відчуття голоду. 
Магічні властивості. Із давніх-давен онікс вважався каменем вождів і борців. Він 

зміцнює пам’ять і охороняє від раптової смерті, замахів на життя. Онікс зміцнює духовну 
силу, сприяє подружньому щастю. Вважається, що він допомагає позбутися нерішучості, 
сором’язливості й підозрілості. 

Онікс – камінь літніх людей, яких він оберігає від самотності, допомагає легше 
переносити негаразди і з оптимізмом дивитися на майбутнє. 

В Індії онікс завжди вважався символом алану й удачі. Він забирає зайву енергію, 
заспокоює і примирює. 
Вплив на чакри. Онікс впливає на чакри, особливо на Маніпуру. 

 
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Доведено, що кристалічна структура сприймає, зберігає і відтворює інформацію, 

оскільки на процес кристалізації витрачається значна кількість енергії різних форм – 
фізичної (тиск, тепло тощо), хімічної та багато інших чинників, які надають кристалу 
достатній енергетичний потенціал. Завдяки цьому і виникає феномен 
енергоінформаційного обміну каменю з навколишнім середовищем. 

Ми виділили два основних напрями роботи з оніксом: 
– очищення;  
– терапія. 

Сеанс очищення виводить із тонких полів пацієнта негативну енергетику. 
Оскільки камені відповідають певним органам, найбільшу користь вони надають, коли 

перебувают у безпосередній близькості до хворого органа або його енергоканалу. Енерго-
канали основних органів розташовані на пальцях рук. Зелені мінерали носять на мізинці – це 
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канал серця. Червоні і помаранчеві – на безіменному пальці. Чорні, коричневі та білі 
непрозорі – на середньому пальці. Блакитні, рожеві фіолетові, сині прозорі – на вказівному. 

Із каменів можна зчитувати інформацію. Особливо уважно потрібно ставитися до 
антикварних старовинних каменів з історією. Наприклад, корал – це камінь-індикатор, 
що реагує на зміну стану господаря.  

Терапія відновлює енергетичний баланс, повертає здоров’я, наповнює пацієнта 
різними видами позитивної енергії. 

Загальний принцип біорезонансу може бути реалізований найрізноманітнішими 
способами: 

– дислокація по чакрах; 
– дислокація для балансування енергії «ян-інь» або тонких тіл; 
– аплікація або масаж хворого органа (його проекції) відповідними самоцвітами; 
– різні види масажу за допомогою спеціально оброблених мінералів і кристалів 

(акупунктурний, шиацу, косметичний тощо); 
– зарядження води і косметичних засобів; 
– стоунтерапія. 

Крім того, існує медитація із самоцвітами, яка задіює ментальний рівень для 
отримання необхідної інформації, встановлення зв’язку з тонким планом. Робота з 
простором – це корекція енергій приміщень, а іноді навіть окремих ділянок землі, або 
створення талісманів та амулетів. Для оздоровчого ефекту за методом Торсунова 
розробляються індивідуальні схеми носіння прикрас із метою лікування проблемних 
органів, а при необхідності – адаптації під нові потреби організму. 

Найважливішими енергетичними центрами в організмі людини є сім чакр, 
розташованих уздовж хребта. Як центри життєвої біоенергії вони визначають стан 
фізичного тіла і всього організму. Будь-які порушення в роботі чакр призводять до 
ослаблення біополя людини і викликають різні захворювання. 

Усі сім основних чакр з’єднані спеціальними каналами (Наді), по яких відбувається 
отримання і передача енергії в тілі. 

Ще в давнину індійські цілителі широко використовували вплив каменів для 
нормалізації роботи чакр. Кожен камінь має свій енергетичний заряд (Інь або Янь) і свою 
частоту вібрації, співзвучну з певною чакрою. Активізуючи або заспокоюючи певну чакру за 
допомогою накладання на неї певних каменів, можна впливати на перебіг хвороби. 

Маніпура в перекладі із санскриту означає «діамантове місце». Чакра розташована в 
ділянці пупка, на внутрішній стінці хребетного стовпа навпроти пупка. Маніпура 
символізує наше сонце – центр нашої особистої сили. Цією чакрою ми поглинаємо 
життєдайну і стимулюючу силу сонця, а в результаті встановлюємо активний зв’язок і 
рештою людства і з фізичним світом. Коли чакра заблокована або незбалансована, ми 
можемо відчувати смуток і загальний стан неврівноваженості. Якщо ж вона відкрита, 
наша здатність сприймати світло велика і впливає на все, що ми робимо. Ми відчуваємо 
себе щасливими, задоволеними. 

Гормональні залози, пов`язані з чакрою: підшлункова залоза і наднирники. Органи 
тіла, пов’язані з чакрою: органи зору, дихальна система і діафрагма, травна система, 
шлунок, підшлункова залоза, печінка, селезінка, жовчевий міхур, тонкий кишківник, 
надниркові залози, нижня частина спини і симпатична нервова система, анус, ноги. 

Проблеми і захворювання, що виникають через дисбаланс у чакрі: розумове та 
нервове виснаження, замкнутість, проблеми зі спілкуванням, камені в жовчевому міхурі, 
діабет, проблеми з травною системою, виразки, алергії, захворювання серця. 

Процес старіння організму з погляду фізіології розглядається як дегенеративні зміни 
тканин та клітин організму зі згасанням функціональних здібностей усіх систем та 
органів. Можна виокремити такі основні етапи дегенерації тканин: 

• залишкова напруга міофасції та її деформація від повсякденних рухів; 
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• компенсаторна напруга; 
• компресія судинного русла з погіршенням мікроциркуляції; 
• погіршення живлення та дихання клітин, застій міжтканинної рідини; 
• дегенерація клітин та переродження тканин (ущільнення, рубцювання, 

затвердіння). 
 

 
 

Ці процеси тісно пов’язані з роботою лімфатичної системи. 
Лімфа – прозора рідка субстанція, склад якої майже ідентичний плазмі крові. Лімфа 

рухається по судинах лімфатичної системи і циркулює в організмі людини за принципом 
знизу – вгору. Поряд з тканинною рідиною і кров’ю лімфа підтримує водний баланс в 
організмі, а також сприяє виведенню токсинів, бере участь у процесах метаболізму, 
забезпечує зв’язок між органами і тканинами. Застій лімфи, або лімфостаз, – це стан, 
спричинений порушенням лімфовідтоку і скупченням у тканинах міжклітинної рідини. 
Лімфостаз призводить до підвищення проникності і розриву лімфатичних капілярів, до 
утворення в судинах білкових коагулянтів – тромбів. Застій лімфи викликає хронічні 
набряки, гіпоксію тканин, порушення водно-електролітного балансу і метаболічних 
процесів, дистрофічні і склеротичні зміни. 

Найбільш характерними симптомами застою лімфи є: 
– набряки обличчя і кінцівок; 
– мішки під очима; 
– целюліт; 
– хронічні синусити (запалення носових пазух); 
– схильність до простудних захворювань; 
– точкові запалення шкірних покривів. 
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Лімфостаз може бути викликаний інфекційними та паразитарними інвазіями, 
підвищеним артеріальним тиском, травмами і шкірними хворобами, пухлинними 
процесами, променевою терапією. 
Наслідки застою лімфи та її очищення. При застійних явищах у лімфатичній системі 

відбувається накопичення шкідливих речовин – токсинів, від яких організм повинен 
позбутися. Через це лімфостаз супроводжується підвищеним навантаженням на ряд 
внутрішніх органів, зокрема на печінку, нирки і кишківник. Для виведення токсинів 
необхідно забезпечити хороший лімфодренаж і відтік міжклітинної рідини. 

Очищення лімфи показано при таких станах, як: 
– запальні захворювання органів малого тазу: цистити, аднексити, ендометрити; 
– алергічні ураження шкіри: атопічний дерматит, нейродерміт, екзема; 
– вірусні та бактеріальні інфекції верхніх дихальних шляхів; 
– ендокринні патології, передовсім чергу захворювання щитовидної залози, 

ожиріння і цукровий діабет; 
– порушення в роботі печінки і кишківника і, як наслідок, – недостатня 

детоксикація організму. 
Існує ряд методик із очищення лімфатичної системи, які включають дотримання 

дієти, вживання свіжих фруктів, овочів та їх соків за певною схемою, прийом настоїв 
лікарських трав. Вибирати метод очищення потрібно після консультації з лікарем. 

Для корекції вікових змін організму нами було використано метод лімфодренажного 
масажу, а саме сучасний його різновид – міопластику. 

Міопластика – авторська методика масажу, що дає змогу спеціалістові проникати до 
глибоких тканин без травмування, якісно проробляти кожний сегмент та виправляти 
деструктивні зміни, що виникають із часом. Зони впливу при міопластиці: 

– спина; 
– нижні кінцівки (при корекції ваги, целюліті, захворюваннях суглобів та 

судин); 
– живота; 
– грудна клітка (при захворюваннях хребта та дихальних шляхів, при корекції 

форми бюста) 
– голова; 
– обличчя. 

Нами було здійснено цикл міопластичних масажів – десять масажів ділянки спини, 
попереку, живота та стоп, а також десять масажів обличчя, шиї та декольте. Для 
комплексного впливу на організм пацієнта процедури проводилися з використання 
оніксу. Тривалість масажу становила до 1 години, кратність – через день. 

Перший вид міопластичного масажу починався з дихальної практики – «дихання 
животом» для стимуляції Маніпури. Потім проводився міопластичний масаж ділянки 
попереку, далі – спини, рук, шиї. У нас проводилися стимуляції Маніпури – масаж 
оніксом – починаючи з центру живота і на спині із цієї проекції. Для підсилення дії було 
використано ароматичні олії – бергамотову, лавандову, ялівцеву, олію ветівера, 
розмаринову. Масаж живота здійснювався двома круглими каменями оніксу білого та 
зелено-бурого кольорів. Сеанс закінчувався накладанням оніксу на центр живота та в 
ділянку епігастрії. Масаж стоп був завершальним етапом. 

Під впливом міопластичного масажу у зоні впливу спостерігалося поліпшення 
трофіки тканин, що, зі свого боку активізувало виведення продуктів метаболізму із 
застійних деструктивних зон. Потужний, глибокий масаж розм'якшував масажовані 
тканини, що стимулювало активне ділення клітин і вироблення фібробластами нових 
структурних волокон. Максимально посилений кровотік в опрацьованих тканинах 
викликав заміну деструктивних тканин більш молодими і здоровими. 
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Міопластика обличчя  спрямована на відновлення контуру обличчя, стимуляцію і 

відновлення тканин завдяки специфічному глибокому впливу на них. 
Процедура масажу здійснювалася за авторською методикою з використанням 

спеціально розробленого складу масажної олії для обличчя, або альгінатної маски. Як 
показала практика, хороші результати дали чергування олії з альгінатом. Зонами впливу 
були ділянки обличчя, шиї, декольте та верхня частина рук. Після цього проводився 
масаж  обличчя двома каменями оніксу білого кольору. Під час стимуляції потиличних 
лімфатичних залоз каміння оніксу нагрівалися та втрачали прозорість – ставали мутними. 

Після проведення масажу проводили очищення кристалу. Онікс поміщали на добу у 
сольовий розчин (1 стакан кристалічної морської солі на 1 літр води), потім промивали 
проточною водою. Зберігали в натуральній бавовняній тканині. 

Корекція овалу обличчя відбувалася шляхом: 
– розм’якшення і зменшення ущільнених деструктивних тканин, жирової, а 

також фіброзної та склерозованої волокнистої сполучної тканини; 
– стимуляції і відновлення скорочувальної здатності м’язів обличчя. 
Після завершення повного курсу із 20 сеансів масажу спостерігалася значна 

лімфодренажна дія – відбулося помітне омолодження та поліпшилася пружність шкіри 
спини, живота, шиї, обличчя, зменшились синці та набряки під очима, зменшились 
прояву куперозу на щоках. Окрім того, у пацієнта виявлено нормалізацію роботи 
шлунково-кишкового тракту та посилення сечовиділення, поліпшення сну, загального 
фізичного та емоційного стану організму, а відповідно, і якості життя.  

Лімфодренажний масаж має деякі протипокази: 
а) гострі запальні процеси в організмі; 
б) онкологічні захворювання; 
в) важкі серцево-судинні порушення; 
г) тромбофлебіт; 
д) схильність до кровотеч; 
е) вагітність та годування грудьми; 
є) психічні розлади. 
Висновок. Одержані результати свідчать про можливість застосування 

запропонованої методики широкому колу споживачів у програмі корекції вікових змін 
організму та для підтримки здорового способу життя.  
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FFOOUURRTTHH  SSEECCTTII OONN  SSUUMM MM AARRYY  
 
The section of the monograph «Medical-biological aspects of the conservation and 

strengthening of health» examines the phenomenon of health, which refers to the 
number of both local and global issues that are of vital importance for every individual, 
where pathological states can reach in the long term catastrophic consequences. Human 
health is seen as philosophical, social, environmental, biological and medical 
categories, as individual and social values. 

According to V. Dyachenko, the human body is a combination of multi-
dimensional energies, the imbalance of which leads to pathological changes, which 
manifests itself on the physical, emotional, mental and spiritual levels. These disorders 
can be restored directly by the correction of balance of subtle energy structures and 
means of information-wave medicine.  

In our opinion, given the importance of the issue of health, particularly of physical 
health as its component, the method of determining biological age in boys of pubertal 
age for a differentiated approach to physical education as a means of health promotion 
deserves attention. І. Kopko, V. Fil argue that the optimal values of the component 
loadings for each group will allow to increase the efficiency of physical training, and 
along with it the health of adolescents, which will improve physiological selection 
criteria for adolescents, in particular in cyclic sports. 

I. Ovchar reveals the essence of reproductive health and the mechanisms of its 
preservation, and assesses the quality of life of women of late fertility age. The author 
draws attention to the inadequate assessment of women of late fertility age of theirown 
somatic and reproductive health, the possibility of complications, which may prevent 
both conception and carrying of apregnancy.  

The modern society faces its strategic goal – finding ways to improve preservation, 
strengthening and formation of health of the generation as a whole and each individual 
in particular and prevent harmful habits. In this context, scientists considered 
«Injecting prologues of disulfiram or quality of life in additive disorders», prospects 
for the use of disulfiram and injectable prolong «Tetlong-250» and «Namelong» in 
therapeutic programs in the treatment of alcohol and drug dependencies and related 
diseases. 

In the section of the monograph Bartosz Wanot provides insight into HIV/AIDS 
and its impact on young people in the modern world. According to the author, the 
youth is an important group from the point of view of control of HIV/AIDS due to 
biological, economic and social factors, in particular: the initiation of sexual activity, 
high level of sexual activity, low level of awareness regarding safe sexual behavior, 
taste and drug use, the risk of involvement in prostitution and sexual exploitation, 
economic dependence, inflated property claims and inquiries, the lack of established 
system of values. The situation in different countries shows that HIV/AIDS related 
deseases reduce lifetime, increases demand for health services, exacerbates poverty, 
social inequality, orphanhood. The relationship between economic development 
policies and HIV infection is quite complex. On the one hand, the HIV/AIDS epidemic 
affects the economic development of the society, on the other hand, economic 
development is an important factor that contributes to the epidemic. 
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Authors G. Antonyak, N. Hoyvanovych, O. Voloshanska have analyzed current 
scientific data regarding the content of aflatoxins in food products providing 
information on the distribution and toxic effects of aflatoxins on the human body; ways 
of prevention aflatoxicoses in humans and animals. These data indicate that 
environmental contamination with aflatoxin, distribution in products of plant and 
animal origin poses a potential threat to human health. In Ukraine, the level of 
aflatoxins in food products is not sufficiently regulated. Therefore, the development of 
a system for monitoring the level of aflatoxins in foods and prevention of aflatoxicoses 
in humans is a pressing challenge of biological science. 

Thus, the main task of the modern society is to create such an educational system 
which would not only bring up people of education, but also maintain and strengthen 
their health through education. 
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MONOGRAPH  SUMMARY 
 

This monograph deals with the issues of the current state, directions and 
prospects for development of valeology (wellness). It focuses on contemporary 
problems of ecology, life safety and human health; modern health-educational aspects 
of technology; philosophical problems of human nature, health and spirituality; 
medical and biological aspects of the preservation and strengthening of health.  

There exists a relationship between the industry-related effect and deterioration 
of health of population in Ukraine which is reflected in this study. Therefore, a 
regression model is proposed for predicting morbidity rate depending on the amount of 
pollution. The authors estimate the amount of indirect technogenic losses in the 
national economy and propose a techno-soliton model.  

The issues of environmental safety of food and drinking water are also 
considered as well as seasonal variability in the hardness of natural waters and general 
regularities of the content of the main ions in natural waters. Physico-chemical 
properties of enterosorbents are important detoxicants for the human body in 
conditions of the polluted environment, thus the nature of their influence on the human 
body is disclosed. The fatty acid composition on complex nutraceutica-flax has been 
estimated and it has been found that the soil and climatic conditions of the Carpathian 
region are favorable for growing flax as a source of omega-3 and omega-6 fatty acids.  

The authors analyze bioactive action of inflorescences Matricaria recutita, their 
infusions and extracts on humans and animals. They propose ways of obtaining 
ecologically safe products. They study health aspects of assistance in case of an insured 
event and provision of insured health care services; define its role for the patient, 
medical institutions and insurance companies and consider evolution of development 
of services in the insurance market of Ukraine in modern conditions. 

Furthermore, the monograph theoretically substantiates and experimentally 
studies the system of formation of culture of health as a prerequisite of social formation 
of an individual student. It has been assumed that the health culture as an integrative 
personal education combines a responsible attitude to health, implementing a healthy 
lifestyle and the ability to enhance the living resources. The invigoration efficiency of 
the younger generation is possible providing that an entire system is created and a 
pressing issue of the graduate school is the lack of up-to-date teachers of health care 
and physical education. The authors do not only reveal the essence of methodological 
approaches to formation of health care environment of a comprehensive educational 
institution and  characterize its three-component structure but also share experience of 
extra-curricular institutions regarding the tasks of health care education through 
creation of a school model to promote health and disclose the content of components of 
a healthy lifestyle in an extra-curricular educational institution.  

The monograph analyzes forms and methods of training teachers regarding 
formation of the students’ health culture at Sukhomlinsky secondary school which was 
the first experience of valeological education not only in this country but in the whole 
world. It analyses a model of socio-psychological-medical-pedagogical support of each 
individual student developed, tested and implemented in the daily life of the Odessa 
children's home "Perlinka”. There is a need for preventive measures among school 
students in terms of obtaining information about the results of prophylaxis of iodine-
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deficiency disorders and tuberculosis. It is also necessary to implement the results of 
psychophysiological research of bioelectric indices of a student’s brain and 
scientifically and psychologically justify the use of innovative health-saving 
educational technologies in the educational process. 

The authors elucidate philosophical idea about human development, about the 
evolution of human knowledge about body and health, the impact on human health of 
the environment and its spiritual component, which comprise fundamental basis for the 
formation of a new outlook for creation of a theoretical basis for the health science and 
development of new methods of diagnosis and formation of human health. They 
propose social and personal cognitive approaches to the management of human health, 
which can be the basis of building intelligent systems for diagnosis, prognosis and 
health management of man focusing on improving the sustainability of social 
regulation systems of the human body, quantity and quality of health; basic principles 
and prospects of implementation of knowledge about human health in medicine. They 
establish the protective effect of diseases, the possibility of transition into effective 
health strategies based on human health, suggest ways how to introduce  reliable 
methods of information medicine (radiestesia method), which explain the mechanism 
of radiestesia at the physiological level.  

Major ideas of spiritual education, a challenging question of educating children 
and youth in accordance with the Christian values are highlighted in this monograph as 
well as generalizations that will contribute to overcoming stereotypes of pedagogical 
thinking. The process of identification helps to achieve a harmonic balance between a 
person’s own view and the perceptions of others, between a social and individual self.  

This paper considers the phenomenon of human health, which is seen as 
philosophical, social, environmental, biological, medical categories as an individual 
and social value. Human body is a combination of multi-dimensional energies, their 
imbalance leads to pathological changes, which manifest themselves on the physical, 
emotional, mental and spiritual levels.  

The method is proposed how to determine biological age in boys of pubertal age 
for a differentiated approach to physical education as a means of health promotion. The 
essence of reproductive health is shown and the mechanisms of its preservation. Life 
quality of women of late fertile age is evaluated. The ways are suggested to perfect the 
process of preserving, strengthening and formation of health of the generation as a 
whole and each individual in particular, approaches to prevention of harmful habits. 
The main task of modern society is to create such an educational system which would 
not only educate people but also preserve and strengthen their health. 

The book is intended for scientists, teachers and students in the field of biology, 
valeology, ecology, medicine, education, creation of innovative health and educational 
systems. 
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