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Анотації:
Розглянуто головні характеристи-
ки, ознаки й чинники здоров’я орга-
нізму людини. Сформульовано де-
фініцію поняття “здоров’я”. Подано 
обґрунтування найважливіших 
ознак, процесів і явищ, які визна-
чають життєдіяльність і зумовлю-
ють стан здоров’я. Проаналізова-
на холістична модель побудови 
організму людини. Встановлено, 
що здоров’я людини є складною 
багатокомпонентною структурою. 
Доведено, що лікування не можна 
ототожнювати з оздоровленням; 
найбільшу ефективність оздо-
ровчого впливу може забезпечити 
комплекс різноманітних засобів, 
спрямованих на оздоровлення як 
тілесності, так і психічної, духо-
вної, культурної, соціальної та ін-
ших сфер життєдіяльності людини. 
Зазначено, що холістичний підхід 
дає можливість правильно оціни-
ти загальний стан людини, роль 
здоров’я в її житті й адекватно піді-
брати найбільш ефективні способи 
впливу на організм. 

Михеенко А.И. Конкретизация сущности 
понятия “здоровье” как методологиче-
ская основа практики оздоровления ор-
ганизма человека. Рассмотрены основные 
характеристики, признаки и факторы здоро-
вья организма человека. Сформулированы 
дефиницию понятия “здоровье”. Подано 
обоснование важнейших признаков, процес-
сов и явлений, которые определяют жизне-
деятельность и предопределяют состояние 
здоровья. Проанализирована холистическая 
модель построения организма. Установлено, 
что здоровье человека является сложной 
многокомпонентной структурой. Доказано, 
что лечение нельзя отождествлять с оздо-
ровлением; наибольшую эффективность 
оздоровительного воздействия может обе-
спечить комплекс разнообразных средств, 
направленных на оздоровление как телесно-
сти, так и психической, духовной, культурной, 
социальной и других сфер жизнедеятель-
ности человека. Отмечено, что холистиче-
ский подход дает возможность правильно 
оценить общее состояние человека, роль 
здоровья в его жизни и адекватно подобрать 
наиболее эффективные способы влияния на 
организм. 

Mikheenko О.І. Concretization of 
essence of the concept «health» as a 
methodological basis for the practice 
of healing the human body. Basic 
descriptions, signs and factors of health 
of organism of a man are considered. 
Formulated definitions of concept 
“health”. The ground of major signs 
is given, processes and phenomena 
which determine vital functions and 
predetermine the state of health. The 
holistic model of construction of organism 
is analysed. It is set that a health of man 
is a difficult multicomponent structure. 
It is well-proven that treatment can not 
be equated with making healthy. The 
complex of various facilities, directed 
on making healthy of corporalness, 
psychical, spiritual, cultural, social 
spheres of vital functions of man 
can provide most efficiency of health 
influence. It is marked that holistic 
approach is given by possibility it is 
correct to estimate the general state of 
man, role of health in his life and it is 
adequate to pick up the most effective 
methods of influence on an organism. 
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Вступ. 1

Загальновизнано, що визначення понять є однією 
з головних умов будь-якого дослідження. Розвине-
ність та виваженість термінологічного апарату є не 
лише ознакою ступеня науковості дисципліни, показ-
ником професійної компетентності та рівня кваліфі-
кації фахівця, а й становить основу, яка визначає за-
гальну характеристику й сутність проблеми, визначає 
об’єктивність дослідження, дозволяє сформулювати 
базові методологічні засади і скерувати подальшу ді-
яльність у правильному напрямі. Успішність оздоров-
лення людини значною мірою залежить від розуміння 
сутності здоров’я, чинників і процесів, які формують 
цей стан. Конкретизація сутності індивідуального 
здоров’я – одна з найголовніших методологічних про-
блем, вирішення якої дозволить розв’язати питання 
про шляхи та можливості практики оздоровлення ор-
ганізму людини. 

У науковому обігу існує широкий спектр тлумачень 
– від зредукованих до рівня технічного чи біологіч-
ного знання і до філософсько-релігійних. На сьогодні 
нараховується понад триста дефініцій здоров’я, авто-
ри яких використовують найрізноманітніші критерії, 
що, на їх думку, характеризують сутність здоров’я. 
Таке різноманіття визначень свідчить про відсутність 
єдиного підходу до цієї проблеми. Неодноразові спро-
би “виміряти” здоров’я наштовхувалися на складність 
феномену людини. 

У статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я 
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(ВООЗ) зазначається: “Здоров’я – це стан повного фі-
зичного, душевного та соціального благополуччя, а не 
тільки відсутність хвороби чи фізичних вад”. У Вели-
кому тлумачному словнику сучасної української мови 
поняття “здоров’я” визначається як стан організму, за 
якого нормально функціонують усі його органи; той 
чи інший стан самопочуття людини. Функціональне 
здоров’я визначається як соціальне поняття, яке поля-
гає в здатності виконувати соціальні ролі та обов’язки 
[3]. Однак наведені дефініції не можна визнати адек-
ватними. Під адекватністю в даному випадку слід ро-
зуміти здатність поняття найбільш повно відображати 
явища і процеси, які є визначальними для здоров’я 
людини. 

Безуспішність спроб дійти згоди пояснюється тим, 
що здоров’я людини є складною понятійною кон-
струкцією, тому досить важко стисло й однозначно 
виокремити її багатогранні аспекти. Інша причина по-
лягає в тому, що кожне визначення віддзеркалює ту 
чи іншу позицію, з якої воно розглядається. Таким чи-
ном, здоров’я було і залишається феноменом, склад-
ною інтегративною категорією, який сучасними до-
слідниками розглядається з різних, іноді діаметрально 
протилежних позицій. 

Дослідження виконувалося за планом НДР кафе-
дри здоров’я людини та фізичної реабілітації Інститу-
ту фізичної культури Сумського державного педаго-
гічного університету ім. А.С. Макаренка згідно теми 
“Теоретико-методологічні і організаційно-методичні 
проблеми здоров’я, фізичної реабілітації та корекцій-
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ної педагогіки” (№ 0107U002826). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження – сформулювати дефініцію 

поняття “здоров’я” з урахуванням усієї складності й 
різноманіття чинників, процесів і явищ, які формують 
цей стан. 

Завдання – визначити головні ознаки, характерис-
тики й чинники здоров’я організму людини; сформу-
лювати поняття “здоров’я” та обґрунтувати його се-
мантичне наповнення; окреслити найбільш ефективні 
шляхи та засоби впливу на стан здоров’я людини згід-
но дефініції цього поняття. 

Методи дослідження – аналіз та узагальнення да-
них науково-методичної літератури. 

Результати дослідження. 
У живому організмі безперервно відбуваються 

синтез і розпад речовин, атомний склад тіла постійно 
оновлюється. Сьогодні наука експериментально дово-
дить процес самооновлення за допомогою методики 
так званих мічених атомів. Нефахівцеві важко уяви-
ти, як швидко це відбувається. Деякі автори твердять 
навіть про “метаболічний вихор” обмінних процесів 
у живій матерії. Частина клітин постійно відмирає, а 
їхнє місце займають мільярди нових. І хоча зовніш-
ньо людина не змінюється, однак насправді організм 
схожий на будинок, в якому старі цеглини постійно 
заміняються на нові. Ці процеси, перебуваючи в стані 
відносної рівноваги, забезпечують життєві функції та 
відновлення енергетичних і структурних ресурсів ор-
ганізму. Ще за часів сивої давнини лікарям було зро-
зуміло, що для стійкого оздоровлення необхідно ство-
рити такі умови, за яких організм як система, здатна 
до саморегулювання і самовідновлення, самостійно 
зможе нормалізувати функції органів та систем, акти-
візувати відновлення тканин і таким чином подолати 
недугу. Організм сам прагне гармонії та рівноваги, 
треба тільки йому в цьому допомогти. 

На підтвердження зазначеного наведемо такий при-
клад. Кардіолог із Сан-Франциско доктор Орніш довів, 
що блокуванню коронарних судин у тяжко хворих на 
серцеві недуги можна запобігти. Не покладаючи вели-
ких надій на ліки та хірургію, група Орніша вдалася до 
простих фізичних вправ, психотерапії та суворої дієти, 
що знижує рівень холестерину в крові. Коли артерії 
сорока пацієнтів почали відкриватися, свіжий кисень 
потрапляв до серця, полегшуючи біль у грудях, зникав 
страх, зменшувався ризик ускладнень [6]. 

Методи Орніша викликали великий інтерес, 
оскільки для медичної практики такий підхід не при-
таманний. Раніше медицина не припускала й думки, 
що перебіг серцевої хвороби можна призупинити або 
навіть повернути назад. Будь-яке хронічне захворю-
вання розглядалося як стійке утворення, здатне зміню-
вати стан організму лише в бік погіршення. Натомість 
практика спростувала такий підхід. Сучасний погляд 
свідчить, що хворобу слід розглядати як процес, на-
прямок розвитку якого можливий як в один, так і в 
інший бік. У більшості випадків жива тканина здатна 
регенерувати, треба лише створити для цього необ-
хідні умови. Відкладання холестеринових бляшок є 

серйозним симптомом. Але ці бляшки також живуть 
і постійно змінюються, як і інші частини тіла. У них 
проникають нові молекули, потім залишають їх, до 
них потрапляє кисень і поживні речовини, постійно 
відбуваються процеси обміну речовин. Дослідження 
Орніша підтвердили той факт, що людський організм 
увесь час створює нове тіло. “Течуть наші тіла, як 
струмки, і матерія вічно відновлюється в них, як вода 
в потоці” (Геракліт). 

Отже, здоров’я не є постійним і незмінним, це ди-
намічний стан життєдіяльності людини, який харак-
теризується здатністю організму до саморегуляції та 
самовідновлення. 

Організм утворюється завдяки взаємозв’язкам 
своїх частин. Злагоджена взаємодія елементів організ-
му є першою та головною умовою життя і здоров’я. 
Слово “зцілити” буквально означає “зробити цілим”. 
Будь-яка неузгодженість процесів, що відбуваються в 
клітині, призводить до порушення гомеостазу і, зре-
штою, до руйнування клітини як єдиного цілого, тому 
при вирішенні оздоровчих завдань найбільш ефектив-
ним є холістичний (цілісний) підхід. 

Характерний для нового мислення холізм (грец. 
holos – ціле) ґрунтується не на деталізації, а на ці-
лісному уявленні про організм людини, в якому все 
взаємопов’язане і взаємообумовлене. Характер про-
явів цілого відзначається новими, емерджентними 
властивостями, які не притаманні окремим частинам 
чи елементам, але є такими, що виникають завдяки 
об’єднанню цих елементів в єдину, цілісну систему та 
внаслідок їх взаємодії за певної системи зв’язків. На-
приклад, можна детально вивчати властивості атомів 
водню й кисню, але так і не осягнути, якою ж є мо-
лекула води, бо з утворенням води виникає абсолют-
но нова потенційна ніша, що заповнюється новими 
рівнями енергії, у новому діапазоні виникають нові 
характерні частоти, створюється принципово інший 
рівень квантової організації природи [7]. Досліджен-
ня з’ясували, що дія одного ферменту, взятого окремо, 
суттєво відрізняється від дії того самого ферменту в 
комплексному поєднанні з іншими [8]. Звідси висно-
вок: схильність деталізувати стає на заваді розумінню 
явища як цілісного. Коли лікар констатує наявність або 
відсутність хвороб тільки в межах своєї компетенції, 
психолог обстоює психічне здоров’я, а вчитель фізич-
ної культури шлях до здоров’я вбачає у фізкультурно-
оздоровчому процесі, відбувається ігнорування холіс-
тичного підходу до проблеми здоров’я людини. 

В основі здоров’я лежить принцип взаємодії і вза-
ємозалежності кожної клітини, тканини, органу, сис-
теми органів. “Золоте правило здоров’я” полягає в 
тому, що в організмі людини має зберігатися “цілюща 
гармонія”. Результатом інформаційного збою є відсут-
ність гармонії, тобто хвороба. Слово “хвороба” можна 
використовувати тільки в однині, так само, як і слово 
“здоров’я”. Назва хвороби, як справедливо стверджу-
вав ще Гіппократ, має для лікаря лише другорядне 
значення. І хвороба, і здоров’я – явища, пов’язані зі 
станом людини в цілому, а не окремих органів і час-
тин тіла. При цьому безглуздо лікувати якийсь один 
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орган, конкретну “хворобу”, треба оздоровлювати 
весь організм у цілому, інтегративно. 

Отже, здоров’я – це не тільки відсутність зовніш-
ніх проявів хвороби, а й стан внутрішньої і зовніш-
ньої гармонії, коли структура організму безконфліктна 
та функціонує в оптимальному режимі. Нормальне 
функціонування організму передбачає підтримання 
гомеостазу, самозбереження та самовдосконалення 
соматичного і психічного статусу за оптимальної та 
гармонійної взаємодії всіх клітин, органів і систем фі-
зичного тіла. 

Згідно з холістичним підходом організм людини 
є частиною Природи та підпорядковується законам 
і процесам планетарного й космічного рівнів, пере-
буваючи в тісному взаємозв’язку з кліматичними, 
метеорологічними, біоритмологічними та іншими 
природними факторами. Буде великою помилкою вва-
жати, що організм людини відокремлений від навко-
лишнього середовища. Ще І.М. Сєченов зазначав, що 
життєдіяльність організму неможлива без довкілля, яке 
забезпечує його існування, і тому наукове визначення 
організму слід формулювати з урахуванням ролі 
середовища [2]. Характерно, що сьогодні цілісною 
одиницею живого вже не вважається тільки організм 
– життя зароджується “на стику” сприятливих 
зовнішніх впливів і майбутнього живого організму. 
Людина як невід’ємна складова природи пов’язана з 
нею тисячами невидимих на перший погляд зв’язків. 
Проте всі ці зв’язки, як струмочки, живлять організм 
людини найрізноманітнішими видами енергії. 

Деякі впливи довкілля, так звані сильні екологічні 
зв’язки, настільки важливі, що без них життя взагалі 
неможливе. Усім добре відомо, що життя неможливе 
без дихання. Життя вимагає систематичного надхо-
дження їжі і води. Серйозні порушення виникають у 
разі нестачі вітамінів – важливих регуляторів обміну 
речовин у тканинах. Крім поживних речовин, їжа має 
ще й інформаційно-енергетичну цінність, яка є най-
більш важливою характеристикою продуктів харчуван-
ня, особливо якщо про їжу говорять як про ліки, а не 
як про білки, жири, вуглеводи та калорійність. Будь-яку 
рослину можна розглядати як концентрат інформації, 
яка записується на її структурах із навколишнього се-
редовища і справляє регуляторний вплив на людський 
організм. Найцінніші вітаміни, мікроелементи та інші 
біологічно активні речовини (а також інформацію, 
енергію та речовину) містять лише продукти природ-
ного походження. Штучно виготовлені вітаміни та хі-
мічні препарати не містять цілющої природної інфор-
мації, тому зловживати ними небезпечно. 

Однак зовнішні впливи – це не тільки фактори, 
без яких життя не може довго тривати. Крім сильних 
екологічних зв’язків, є інші зовнішні впливи (слабкі 
екологічні зв’язки), які також абсолютно необхідні 
для повноцінного життя організму. На організм лю-
дини впливає ціла низка факторів: електромагнітне 
поле Землі і потік космічних випромінювань; сонячна 
радіація; температура повітря, його вологість, бароме-
тричний тиск, рух повітряних мас; біосферні та літос-
ферні процеси. Крім того, сама біосфера нашої пла-

нети утворює неоднорідне польове середовище, яке 
також справляє свій специфічний вплив на організм. 
Усі ці впливи, діючи на організм ззовні, взаємодіють 
із польовою організацією клітинних структур люди-
ни. У такому разі хвороба є процесом, що виникає в 
результаті порушення нормальних взаємовідносин і 
взаємозв’язків як у самому організмі, так і між орга-
нізмом і природними чинниками. 

Різноманітні природні фактори справляють потуж-
ний вплив не лише на фізичний, а й на психічний стан 
людини. Як свідчать численні факти, тривала ізоляція 
від природного середовища викликає не лише фізичні, 
а й психічні захворювання людей, не говорячи вже про 
падіння їхньої моральності. Тому й не дивно, що саме 
у великих містах спостерігається найбільша кількість 
захворювань на різні неврози та депресії, це є прямим 
наслідком відірваності людини від природи. 

Таким чином, здоров’я визначається адекватним 
і гармонійним інформаційним, енергетичним, речо-
винним обміном між організмом людини і природою 
(довкіллям). 

Провести чітку межу між критеріями “норма” і 
“патологія” практично неможливо. Між здоров’ям і 
хворобою існує ціла низка проміжних станів, які ви-
значаються рівнем зниження (підвищення) функціо-
нального потенціалу організму та зумовлюють відпо-
відний режим життєдіяльності, близький до здоров’я 
чи до хвороби. Це перехідний стан, який не можна 
назвати ні здоров’ям, ні хворобою. Багато людей пе-
ребувають саме в такому стані, причиною якого є різ-
ні чинники фізичної, хімічної, біологічної і психічної 
природи, які сприяють не тільки розвитку хронічних 
хвороб, але й таким розладам, як неврастенія, втрата 
апетиту, роздратування, головний біль, депресія тощо. 
Якщо не звернути на них уваги і не змінити спосіб 
життя – існує ризик серйозно захворіти. Йдеться про 
можливості резервно-компенсаторних механізмів ор-
ганізму. Для прикладу, систематичні заняття фізич-
ними вправами сприяють накопиченню резервних 
можливостей організму, а отже, підвищують рівень 
здоров’я людини. 

Здоров’я є не тільки складною медико-біологічною 
категорією. У ній віддзеркалюється і соціальна сут-
ність, соціальні умови і результати життєдіяльнос-
ті людини [4]. Докладаючи зусиль для досягнення 
мети, людина реалізує внутрішню потребу в актив-
ності. Відсутність активності, ініціативи суперечить 
людській природі. Задоволеність (незадоволеність) 
життям, своїм соціальним становищем, обраною про-
фесією чи заняттям, сімейним станом визначає гармо-
нію інформаційно-енергетичних процесів, що, у свою 
чергу, впливає на здоров’я. “Щоб наповнити змістом 
життя, важливо поставити перед собою складне і дов-
готривале завдання. Нам треба прагнути до мети, до-
сягнення якої вимагає напруженої праці. Відсутність 
такої мети – один із найпотужніших стресорів, який 
викликає виразку шлунка, інфаркт, гіпертонію чи про-
сто прирікає людину на безрадісне животіння”, – за-
значав канадський вчений Г. Сельє. 

Отже, виконання індивідом своїх біологічних і со-
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ціальних функцій також може слугувати показником 
здоров’я. 

Підсумовуючи зазначене, можна запропонувати 
таке визначення: здоров’я – динамічний стан жит-
тєдіяльності людини, який визначається: здатністю 
організму до саморегуляції, самовідновлення, під-
тримання гомеостазу, самозбереження та самовдос-
коналення соматичного і психічного статусу за опти-
мальної та гармонійної взаємодії всіх клітин, органів 
і систем фізичного тіла; адекватним і гармонійним 
інформаційним, енергетичним, речовинним обміном 
між організмом людини і природою (довкіллям), між 
людиною і суспільством; можливостями резервно-
компенсаторних механізмів; рівнем виконання біоло-
гічних та соціальних функцій. 

Ураховуючи викладене, найважливішим механіз-
мом оздоровчого впливу слід вважати досягнення 
рівноваги та гармонії між колосальною кількістю різ-
номанітних життєвих проявів, що властиві людині, а 
також збільшення резервних можливостей організму. 
Відповідно до холістичного підходу головну роль у 
процесі оздоровлення відіграють не лікарські засоби 
як такі. Існує безліч оздоровчих чинників, оскільки 
все, що нас оточує, так чи інакше впливає на люди-
ну, змінюючи рівновагу в організмі, порушуючи або 
відновлюючи гармонію. “Усе отрута, і все ліки”, – го-
ворили древні. Ліками може слугувати все що завгод-
но: склянка води чи соку, регулярні піші прогулянки, 
зубок часнику чи відвар трав, зміна клімату чи керу-
вання думками й емоціями, правильна постава чи за-
стосування водних процедур – усі ці прості складові 
повсякденного життя можуть ефективно працювати 
як ліки [5]. 

Зазначене дозволяє стверджувати, що застосуван-
ня фармакологічних препаратів і міцне здоров’я не-
сумісні. Сучасна практика лікування налаштована на 
війну з хворобою, де організм хворого виявляється 
своєрідним “полем битви” і зазнає найбільших втрат. 
Ліки борються з хворобою, але не можуть зміцнювати 
здоров’я. Усі штучно синтезовані речовини викривля-
ють нормальні фізіологічні функції організму, спричи-
няють дезінтеграцію енергетичних процесів, порушу-
ють гомеостаз, тому їх вживання загрожує здоров’ю 
у довгостроковій перспективі. Рятуючи хворого від 
однієї хвороби, лікар часто спостерігає, як пацієнт 
потерпає від іншої (одне лікуємо, інше калічимо) [1]. 
Не випадково ВООЗ вважає, що практика лікування 
офіційною медициною і фармакологією надто дорого 
коштують і є малоефективними. Значно дешевшою та 
ефективнішою є профілактика, пов’язана з покращен-
ням харчування, побуту і відпочинку кожної людини. 

Науково-технічний прогрес людства створює ілю-
зію всемогутності. Механічні погляди на Всесвіт і 
людський організм підживлюють сподівання винайти 
“чудо-ліки”. Фармацевтична промисловість виробляє 
і щоденно рекламує величезну кількість різних пре-
паратів. Яким є результат цього прогресу? Можливо, 
зменшилася кількість захворювань? Чи збільшилася 
тривалість життя людей? Ні. Навпаки, збільшилася 
кількість алергічних проявів, захворювань серцево-

судинної системи, злоякісних новоутворень. Ліки, до 
яких додається довгий список побічних ефектів, не 
можуть бути корисними для організму. 

Використання засобів сучасної медицини може 
бути виправдане, коли йдеться про екстремальні, кри-
тичні ситуації: отруєння, травми, опіки, загострення 
хвороби тощо. Саме невідкладна лікарська допомога 
переважно в таких ситуаціях дає медицині 8–10% за-
гальної кількості чинників, що визначають здоров’я 
людини. Справляючи потужний вплив, такі засоби 
максимально активізують організм на боротьбу за 
виживання. Утім подібна мобілізація повинна мати 
лише тимчасовий характер із подальшим віднов-
ленням функціонального потенціалу, приведенням 
власної біоенергетики в гармонійний стан, налашту-
ванням на саморегуляцію. Інакше ліки, підміняючи 
функції імунної системи, пригнічують і ослаблюють 
її. Ліки здебільшого діють лише на симптоми, знімаю-
чи біль як наслідок розладу. Якщо людина і надалі до-
тримується способу життя, який призвів до хвороби, 
не змінює своїх звичок, не змінюється як особистість, 
хвороба повертається, стаючи сильнішою. Подібна 
практика “лікування” робить людей залежними від 
аптеки і веде до деградації людства. 

Основним завданням фахівця з оздоровлення є від-
творення, вивчення й корекція здоров’я як способу і 
результату життєдіяльності людини, особливої форми 
цілісності. Вартим уваги є той факт, що всі східні ме-
дичні доктрини мають низку спільних рис. Вони трак-
тують медицину як превентивне мистецтво і є цілісни-
ми в найширшому розумінні. Згідно з цими вченнями 
кожна людина – це мікрокосмос із власним кругообігом 
речовин і багатокомпонентним балансом сил тонкого 
налаштування. Людина розглядається як частина Уні-
версуму, де її внутрішнє життя та зовнішні взаємовід-
носини і взаємозв’язки складають єдність. Керуючись 
цими уявленнями, лікарі намагаються заздалегідь ви-
явити порушення в цілісній системі, де тісно перепле-
тені душа і тіло. Вони вбачають своє завдання в тому, 
щоб відновити рівновагу і повернути гармонію за до-
помогою впливу як на фізіологічні системи (правильне 
харчування, рухова активність, дихальні вправи), так і 
на психічну сферу (медитація, релаксація, вольові на-
строї, аутогенне тренування), які однаково важливі 
для збереження внутрішньої рівноваги. Наприклад, у 
Стародавньому Китаї говорили: “Тільки поганий лікар 
займається лікуванням”. Традиційно китайці платили 
своєму лікареві, щоб він пильнував їх здоров’я, а якщо 
занедужували – припиняли платити як такому, що не 
виконував свою роботу належним чином. У результаті 
чисельність населення Китаю нині сягнула далеко за 
мільярд і продовжує зростати, а в Україні набирають 
обертів процеси депопуляції.

За статистикою, кожні 10 років життя виникають у 
середньому 3–4 хронічні хвороби. Патологія розвива-
ється поступово, роками. Гіппократ писав, що хвороба 
не звалюється на голову, як грім з ясного неба, вона є 
результатом тривалих порушень законів природи. По-
ступово розширюючись і накопичуючись, ці порушен-
ня раптово прориваються у вигляді хвороби, але ця 
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раптовість лише уявна. Сучасні вчені вважають, що від 
зародження більшості хронічних хвороб до моменту їх 
діагностування лікарем минає близько 20 років. Отже, 
коріння недуг зрілого віку знаходяться у дитинстві та 
юнацтві, тому розпочинати оздоровлення слід якомога 
раніше, не чекаючи появи симптомів хвороб. 

Висновки. 
Проблема здоров’я людини є однією з най-

більш складних комплексних медико-біологічних, 
соціально-філософських, психолого-педагогічних 
проблем сучасної науки. Аналіз холістичної моделі 
побудови організму людини дозволяє стверджувати, 
що найбільшу ефективність оздоровчого впливу може 
забезпечити тільки комплекс різноманітних засобів, 
спрямованих на оздоровлення як тілесності, так і пси-
хічної сфер життєдіяльності людини. Наявність тіс-
ного взаємозв’язку психічної та соматичної складової 
людського організму передбачає вплив на діяльність 
організму як з боку тілесності (фізичні вправи, хар-

чування, очищення, загартування тощо), так і з боку 
свідомості та психіки (орієнтація на духовні цінності, 
піднесений настрій, позитивні емоції, образно-вольові 
настрої, аутотренінг, молитва, медитація тощо). Певні 
емоції впливають на відповідні фізіологічні процеси 
в організмі, і, навпаки, певні фізіологічні процеси 
викликають відповідний настрій та емоції. Оскільки 
здоров’я людини є досить складною багатокомпо-
нентною структурою, холістичний підхід дає можли-
вість правильно оцінити загальний стан людини, роль 
здоров’я в її житті й адекватно підібрати найбільш 
ефективні способи впливу на організм. Універсаль-
ним і найбільш ефективним методом профілактики і 
лікування всіх захворювань є здоровий спосіб життя, 
основою якого є дотримання законів природи.

Перспективи подальшого дослідження полягають 
у деталізації чинників і процесів, які формують стан 
здоров’я організму людини в контексті їх практичного 
застосування. 
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