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ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТУ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В 

ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ 
 
Валеологія як наука про здоров’я все глибше проникає в систему вищої 

освіти. Вона вчить студентів більш вдумливо ставитися до власного здоров’я, 
не роз’єднувати духовну спрямованість особистості та її фізичний стан, 
звертатися до філософії світосприйняття різних народів і розуміти глибокий 
взаємозв’язок між людиною і Всесвітом.  

Організм людини як відкрита саморегуляційна система, існуючи в 
матеріальному світі, зазнає різноманітних впливів з боку всіх форм матерії. 
Однією з таких форм є магнітне поле.  

Магнітне поле є видом матерії, за допомогою якого здійснюється 
взаємодія електричних струмів на відстані. Воно виникає лише під час руху 
заряджених тіл. Магнітне поле постійних магнітів також викликане рухом 
заряджених частинок в атомах речовини самого магніту. Дослідженнями 
встановлено, що магнітне поле діє лише на рухомі заряджені тіла і не чинить 
жодного впливу на нерухомі заряджені частинки. 

Механізм первинного фізико-хімічного впливу магнітних постійних і 
змінних полів на організм людини пояснюється так: до складу клітин 
організму входять макромолекули, що мають діамагнітні властивості. Їхня 
магнітна енергія може перевищувати енергію теплового руху молекул. Під 
впливом магнітного поля відбувається зміна орієнтації молекул ферментних 
білків відповідно напряму силових ліній магнітного поля. Збільшується 
проникність клітинних мембран, прискорюються окиснювально-відновні 
процеси, відбувається підвищення ферментативної активності і 
мікроциркуляції крові в тканинах. До магнітного поля найбільш чутлива 
центральна нервова система та гіпоталамічна область, в якій відбувається 
активізація метаболізму. Зміни в корі головного мозку залежать від режиму 
впливу: під дією постійного магнітного поля підсилюються процеси 
гальмування, а під дією імпульсного – процеси збудження. На дію магнітного 
поля реагують всі внутрішньоклітинні органели, але найбільше – мітохондрії. 

Разом з тим, розглядаючи фізичне тіло людини як складну 
самоорганізовуючу систему, в якій відбувається безліч біохімічних, 
біофізичних процесів, що забезпечують існування організму, певною мірою 
можна погодитися з концепцією, що живий організм є ліотропним живим 
кристалом. У ньому мають місце різноспрямовані потоки  іонів, електронів, 
рідин. Про це ж свідчать сучасні дослідження в галузі цитології і 
молекулярної біології. Усі ці потоки заряджених частинок обов’язково 
приводять до появи фізичних полів переважно електромагнітної природи. 

Є.Заремба і Г.Світлик (2001) вважають, що провідну роль у взаємодії 
магнітних полів з організмом відіграє нейро-гуморальна  система, завдяки 



якій незначний за енергією сигнал магнітного поля перетворюється на сильну 
реакцію організму. 

Надзвичайно цікаву точку зору з приводу взаємодії організму і 
електромагнітних полів виклав видатний радянський вчений Олександр 
Леонідович Чижевський.(1894-1964). Оригінальний його погляд на живі 
організми з точки зору їх електромагнітної природи. Зокрема, він вважав, що 
мікроорганізми є своєрідними електричними резонаторами і це властиво усім 
іншим організмам. Значний інтерес викликають начерки його теорії про 
електронну і магнітну взаємодію структурних елементів крові. Але 
найбільшої уваги, з нашої точки зору, заслуговують його роботи про 
космопланетарний зв’язок сонячних і біосферних процесів. О.Л.Чижевський 
розширив поняття “довкілля” до системи “Сонце – Біосфера”. У 30-ті роки 
виходить його робота “Епідемічні катастрофи і періодична діяльність 
Сонця”, в якій на базі статистичного аналізу автор виявив тісний 
взаємозв’язок між колективною реакцією великої маси організмів на 
приховані, але відчутні організмами зміни параметрів біосфери в період 
підвищеної сонячної активності. Учений звертає увагу на те, що епідемії не 
викликаються Сонцем, а лише управляються ним. О.Л.Чижевський виявив 
безпосередні зв’язки між коливаннями інтенсивності різноманітних процесів 
в живій природі та ритмами сонячної активності. Йому належить думка про 
те, що електромагнітні потоки від Сонця є своєрідним аналогом сигналізації 
по  нервовим каналам всередині організму. 

У наш час проводяться дослідження в галузі фізіології, біології, 
медицини по вивченню впливів сонячної активності на організм. Відомо, що 
Сонце є природним ядерним реактором, який постійно випромінює у 
навколишній простір потоки заряджених і нейтральних частинок різних 
енергій. Процеси, що постійно відбуваються в надрах нашої зірки, 
періодично підвищують або зменшують свою інтенсивність. Ці періоди 
становлять приблизно 11 років, саме в цей проміжок часу під впливом 
внутрішніх процесів та інших космічних об’єктів активність Сонця 
стрибкоподібно зростає. Сонячні спалохи супроводжуються викиданням 
потоків заряджених частинок, які значно перевищують швидкість руху 
звичайного сонячного випромінювання– “сонячного вітру”. При цьому 
магнітосфера Землі стискається вдвічі усього за 4-6 год. Виникає магнітна 
буря, яка триває приблизно 6 годин. Магнітні бурі здійснюють значний вплив 
на стан біосфери і на саму планету. Вони супроводжуються зливами, 
тайфунами, ураганами, землетрусами, повенями. З активністю Сонця зростає 
також соціальна активність у суспільстві, частішають прояви агресивності, 
збільшується кількість нещасних випадків на виробництві, в побуті, на 
транспорті. Це стає зрозумілим, оскільки людина, будучи генератором 
фізичних полів, всебічно взаємодіє з геофізичними полями. Магнітні бурі 
надзвичайно сильно впливають і на стан здоров’я людей. 

М.М.Каразян досліджував залежність виникнення захворювання 
інфарктом міокарда від активності магнітного поля Землі. Оскільки магнітне 
поле є всеохоплюючим і все проникним чинником, воно здійснює вплив на 



яскравість клінічного синдрому інфаркту міокарда. Встановлено, що тривале 
магнітне збудження викликає значне збільшення захворюваності протягом 
наступних двох днів. Дослідження показали, що якщо в магнітоспокійні дні 
добова захворюваність становила 1,6, то в магнітоактивні дні – 1,88. 
Одночасно досліджувалася чутливість до магнітних бур хворих інфарктом 
міокарда представників різної статі. Було встановлено, що більш чутливими 
до магнітних бур виявилися представники чоловічої статі, а за віковими 
категоріями серед хворих найбільш чутливими виявилися люди старше 
шістдесяти років. 

Останнім часом встановлено, що не лише хворі люди реагують на 
зміну магнітної активності. С.П.Мельников та ін. досліджували особливості 
реакцій-відповідей організму здорових людей на різкі зміни погоди та на 
магнітні бурі. Було обстежено 157 чоловік віком від 17 до 20 років, у яких 
визначався рівень загальної працездатності та витривалості. Виявлено, що у 
більшості піддослідних при значних змінах погоди відбувалося зменшення 
величини генерованих біострумів при одночасному підвищенні частоти 
пульсу. Результати експерименту дозволяють зробити висновок про те, що 
магнітні бурі здійснюють значний вплив на фізіологічний стан організмів, а 
також на загальну і розумову працездатність. Люди з переважанням тонусу 
парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи реагують на 
магнітні бурі швидше, ніж люди з високим рівнем працездатності та 
переважанням симпатичних реакцій.  

Необхідно вказати також на те, що на стан здоров’я людей впливають 
не лише термоядерні процеси, що відбуваються на Сонці, але і магнітне поле 
нашої планети. Відомо, що Земля є магнітом з північним (позитивним) та 
південним (негативним) полюсами. Вона заряджена негативно відносно 
оточуючого простору. Величина магнітного поля Землі в наших широтах 
дорівнює 0,5 ерстед. У процесі еволюції живі біологічні системи 
пристосувалися до існування в умовах магнітного поля такої величини. 
Магнітне випромінювання планети великою мірою визначає життєдіяльність 
організмів.  

У наш час вчені дійшли висновку, що на Землі є різноманітні системи 
енергетично поляризованих ліній, смуг, зон, які утворюють в сукупності 
глобальну каркасну сітку планети. Ця сітка має енергосилову природу і являє 
собою силові лінії, площини, енергетичні вузли, випромінювання яких 
поляризоване. Встановлено, що саме ті місця на Землі, які відповідають 
лініям гратчастої сітки, здійснюють негативний вплив на організм. Це так 
звані геопатогенні зони. При перебуванні людей на смугах прямолінійної 
гратчастої сітки, спрямованої на північ-південь, вони відчувають 
запаморочення, розумове виснаження, головний біль, порушення зору, слуху, 
психічні розлади, можуть спостерігатися серцево-судинні захворювання. Там, 
де смуги орієнтовані на схід-захід, людина може захворіти на хвороби 
запального характеру: артрити, ревматизм. При тривалому перебуванні 
людини у вузлах перетину сітки у неї можуть спостерігатися загальні розлади 



обміну речовин, захворювання нирок і жовчного міхура, інфаркти, рак 
легенів, гортані, шлунку, сечового міхура.  

Але вченими досліджувалися не лише ефекти впливів геомагнітних 
полів на організм людини, але і зворотні впливи, тобто, впливи значних мас 
людей на стан геомагнітного поля Землі. Ще в 70-ті роки ХХ століття 
професор М.Персінжер висунув гіпотезу “геопсихізму”, відповідно до якої 
великі групи людей, одночасно переживаючи значні і важливі події, 
утворюють загальну магнітосферу, яка може викликати зрушення 
геомагнітного поля Землі і призвести до землетрусів. Якщо ми 
проаналізуємо, наприклад, землетруси у Спітаку, нинішні землетруси в 
Афганістані та соціально-політичну ситуацію у відповідний період часу, то 
змушені будемо визнати наявність раціонального зерна в цій гіпотезі. 

З розвитком науково-технічного прогресу у найбільш розвинених 
державах світу став масовим діагноз хронічної втоми у найбільш 
працездатного населення цих країн. Причиною прояву цього синдрому вчені 
схильні вважати вплив на людський організм магнітних полів штучного 
походження, так званих “локальних бур” від телефонних капсул, плеєрів, 
динаміків радіоапаратури, електропобутових приладів, адже їх магнітне поле 
в зоні контакту з нашим тілом у кілька разів перевищує природний фон. Так, 
звичайне електролезо випромінює магнітне поле у 600-1500 разів більше за 
допустиму санітарну норму (0,2 мкТл). Такої сили магнітне поле згубно 
впливає на мікроциркуляцію крові, що особливо небезпечно для вагітних 
жінок та післяопераційних хворих. 

Отже, проаналізувавши різні аспекти впливу магнітних полів різного 
походження на організм людини можна зробити висновки: 

а) для запобігання негативного впливу на організм людини 
геопатогенних зон необхідно розміщувати робочі та спальні місця поза 
межами цих зон та застосовувати засоби, які б захищали організм від їх 
патологічної дії; 

б) оскільки більшість людей планети, окрім певного хронотипу, 
належить до однієї з груп: метеотропів (тих, хто реагують на  зміну погоди) 
та тих, хто реагують на магнітні бурі, кожна валеологічно освічена людина 
повинна знати свій тип і в період магнітних бур вести збережувальний режим 
життя; 

в) в зв’язку з тим, що на організм людини впливають магнітні поля, які 
випромінюються радіоапаратурою та побутовими приладами необхідно 
раціонально дозувати ці впливи та застосовувати доступні засоби захисту від 
них. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Дмитриев А.Н. Природные электромагнитные процессы на Земле. 
Горно-Алтайский государственный университет. – Горно-Алтайск, 1995. – 
С.254. 



2. Заремба Є., Світлик Г. Клініко-патогенетичне обґрунтування 
застосування магнітного поля в медпрактиці // Ліки України. – 2001.–№1. – 
С.36-37. 

3. Кармазин Н.М. Заболеваемость инфарктом миокарда в зависимости 
от активности магнитного поля Земли // Кровообращение. – 1981. – №1.– 
С.19-22. 

4. Ларіонов Т., Ларіонов Б. Магнітні обійми залізного віку // Науковий 
світ. – 2001. – №1. – C.12-13. 

 
 

 


	ЛІТЕРАТУРА:

