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Хронічні  неінфекційні  захворювання  (НІЗ)  стали  ключовою  медико-соціально-економічною  проблемою  всієї світової 
спільноти сучасного людства, на подолання якої спрямована левова частка науково-практичного потен- ціалу сучасної медицини. 
При цьому, незважаючи на значний науково-технічний прогрес у всіх медичних галузях, захворюваність  і поширеність  НІЗ на  рівні 
пандемії  зберігається в  значній  кількості країн,  включаючи  Україну,  і стає однією з провідних причин втрати працездатності, 
інвалідизації, смертності людей, у тому числі осіб, які не досягли віку старості. Ускладнення епідеміологічної ситуації інфекцією 
COVID-19 за рахунок зростання ризику не- сприятливого перебігу в коморбідних хворих на НІЗ додатково підкреслило 
важливість і актуальність цієї пробле- ми [1-3; 7; 8]. 

Безперечно,  лікар  як  кінцевий  продукт  вищої  медичної  освіти  є  головним  знаряддям  збереження  здоров’я людства.  
Задля  подолання  НІЗ  у  майбутньому  вже  сьогодні  необхідно  готувати  медичні  кадри  з  відповідними професійними 
компетенціями. Саме тому важливим і актуальним питанням сучасної медичної освіти залишається пошук новітніх ідейних трендів, 
акцентування на яких може стати основою для підготовки професійного лікаря- практика й науковця задля майбутнього подолання 
НІЗ у тому числі. Ураховуюче зазначене, наш авторський ко- лектив пропонує звернути увагу на два принципово важливі аспекти 
для подолання НІЗ і подальшого медичного прогресу: 1) необхідність системного медичного підходу для створення універсуму 
медичних знань шляхом уза- гальнення наявного фундаментального наукового надбання; 2) запровадження валеологічних 
компетенцій у те- перішніх і майбутніх лікарів як однієї з важливих професійних компетенцій. 

Фундаментальна наука постійно розвивається, накопичуючи новітні знання про будову й функціонування жи- вих біологічних 
систем, включаючи людину. Медицина як суто трансдисциплінарна галузь має постійно імплемен- тувати фундаментальне 
наповнення з боку фізики, хімії, біології, тощо до своєї системи знань. Саме від адекват- ного і своєчасного опанування нової 
наукової інформації викладачами вищої школи, від подальшого її аналізу з інтеграцією  в  єдину  систему  медичних  знань  
залежать  і  просування  у  створенні  єдиного  наукового  універсуму знань про людину, і якість освітнього процесу, що зумовлюють 
подальші науково-практичні тенденції розвитку га- лузі й збереження здоров’я людської популяції. 

У той же час, якою б значною кількістю фундаментальних знань не оволодів майбутній лікар, якщо він не опа- нував суті й 
значення феномена здоров’я, не здобув здоров’язберігальні компетенції й технології та систематично не втілює їх у власне життя, 



його не можна вважати лікарем, який буде здатен реалізувати завдання подолання НІЗ і збереження здоров’я нації в майбутній 
практичній роботі. Не може «запалити ідеєю той, хто не палає сам». Не може лікар, який сам не займається систематично 
фізкультурою, нераціонально харчується, уживає алкоголь і курить, поводиться аморально й неетично, довести вірність  цих 
принципів здорового способу життя пацієнтові. Тому запровадження валеологічних компетенцій у майбутніх лікарів має бути 
важливим трендом сучасної освіти також. До того ж, із роками лікарі, які не дотримуються основ здорового способу життя, самі 
стають такими ж хво- рими на НІЗ, як і їхні пацієнти – НІЗ «поглинають» усіх [2; 3; 8]. 

З метою валелогічного виховання медичної молоді й задля подальшого створення універсуму медичних знань зазначені аспекти 
втілюються в практичну діяльність кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти Полтавського державного медичного університету як фраг- менти виконання ініціативних науково-дослідних робіт 
за темами «Розробка алгоритмів і технології впровадження здорового способу життя у хворих неінфекційними захворюваннями на 
підставі вивчення психоемоційного стату- су»  (№  держреєстрації  0116U007798,  УДК  613:  616-052:  
159.942:  616-03,  термін  виконання  2016-2020  роки)  і 
«Розробка алгоритмів і технологій запровадження здорового способу життя у хворих на неінфекційні захворюван- ня  на  підставі  
вивчення  функціонального  статусу»  (номер  держреєстрації  0121U108237,  УДК  613:616-056- 
06:616.1/9-03,  термін  виконання  2021-2025  роки)  у  вигляді  щорічної  навчально-виховної  діагностичної  стратегії 
«Лікар у боротьбі з НІЗ: почни із себе» [2; 3; 8; 10]. 

За  результатами  виконаної  теоретичної  наукової  роботи  із  застосуванням  системномедичних  підходів  було зроблено висновки, 
що ключова основа патогенезу НІЗ – розлад енергетичного обміну на мікрорівні функціону- вання живої біологічної системи, 
перш за все за рахунок недостатності функції мітохондрій як основного джерела генерації енергії. Людський організм як складна жива 
біологічна система функціонує на всіх своїх ієрархічних рів- нях організації за рахунок перебігу магнітоелектричних процесів, 
забезпечуючи виникнення еволюційно визначених параметрів електричних потенціалів. Ключову роль у виробленні енергії, необхідної 
для забезпечення проце- сів життєдіяльності, виконують мітохондрії на клітинно-тканинному рівнях, м’язово-сполучна система – на 
тканинно-організмовому.  Науково  доведено,  що  нездоровий  спосіб  життя,  вплив  негативних  чинників  довкілля,  вікові зміни в 
організмі поступово призводять до зниження ефективності внутрішньоклітинного енергоутворення. Саме мітохондріальна  дисфункція  
різного  генезу  й  дефіцит  енергії,  що  виникає  при  цьому,  зумовлюють  подальший сценарій регуляторних, метаболічних і 
структурних змін. Зрозуміло, що формуванню патологічного процесу пере- дує  нормальна  адаптаційна  реакція, яка  згодом  
поступається  механізмам компенсації (маркери  передзахворю- вання), і лише потім виникає стадія зворотних змін у тканинах, яка 
завершується ураженням клітинних структур і переходом на стадію відносно й абсолютно незворотних морфологічних змін. У 
чинній системі охорони здоров’я лікар діагностує НІЗ при маніфестації захворювання за наявності морфологічних змін у тканинах, 
хоча патологія виникає набагато раніше, ніж з’являються клінічні й морфологічні зміни. Зазначена думка виникала в науковців і 
раніше,  але  нині  вона  має  доведене  наукове  фундаментальне  підґрунтя  у  вигляді  розуміння  електромагнітної феноменології 
обміну речовин із позицій саме системної медицини [1; 7]. 

У той же час активація утворення мітохондрій унаслідок дефіциту макроергів і збільшення потужності системи окисного ресинтезу 
АТФ на одиницю маси людського тіла є давно визнаними фундаментальними ланцюгами довготривалої  адаптації  при  фізичному  
тренуванні.  Також  доведено,  що  існує  загальна  ознака  стійкості  організму людини до несприятливих впливів – так званий 
«енергопотенціал біосистеми»: чим більше утворюється енергії на одиницю маси організму, тим ефективніше здійснюється 
біологічна функція виживання. Постійне енергоутворен- ня на біологічному мікрорівні – головна умова існування живої біологічної 
системи. Саме тому принципово важли- во доносити цю ідею до всіх майбутніх лікарів, пояснюючи фізіологічно-біологічну 
важливість адекватного перебі- гу енергоутворення на рівні клітин шляхом ведення здорового способу життя із обов’язковим заняттям 
фізкульту- рою, як для збереження їхнього власного здоров’я, так і при лікуванні НІЗ. Також науковцям важливо зрозуміти, що 
оскільки клітинне енергоутворення забезпечує життєздатність і є провідною умовою існування живої біологіч- ної системи, то саме 
дослідження прямих і опосередкованих показників процесів енергообміну може й має використовуватись для кількісної оцінки 
функціонального стану організму. При цьому, ураховуючи суттєвий науковий прорив, якій відбувся у фізиці щодо поглиблення 
розуміння сутності магнітоелетрохімічних процесів, нині виникла категорична  необхідність  поглиблення  теоретичних  знань  усіх  
викладачів-клініцистів  до  загальноосвітніх  рівнів сучасності. Оскільки саме ці знання дозволять адекватно зрозуміти абстрактно-логічну 
модель енергетичного рів- ня функціонування живого людського організму на різних етапах адаптаційного процесу в ході формування 
НІЗ [1- 3; 8]. 

Задля цього з урахуванням нагальної наукової потреби подальшого прогресу медицини з необхідністю імпле- ментації в неї 
сучасних фундаментальних знань нами у співпраці з колегами з Національного університету охоро- ни здоров’я України імені П.Л. 



Шупика під керівництвом завідувача кафедри медичної інформатики, професора, доктора медичних наук О.П.  Мінцера було 
підготовлено  теоретичне узагальнення  відповідних питань  у  вигляді концептуалізації магнітоелектрохімічної теорії обміну речовин. 
Зазначені напрацювання можуть допомогти ліка- рям сучасності здобути новітні знання квантової фізики й біоенергетики в аспекті 
розуміння ролі електромагнітних феноменів у життєзабезпеченні людського організму в нормі й при патології [4-6; 9]. 

На превеликий жаль, нині склалася ситуація, коли значний відсоток лікарів і студентів-медиків не розуміють до кінця ані 
принципового значення сутності перебігу енергетичних процесів у організмі людини, обмежуючись мор- фологічними уявленнями 
про ту чи іншу патологію, ані значення для професії лікаря власних валеологічних ком- петенцій, поступово поповнюючи собою 
кількість хворих на НІЗ. Про виникнення подібної ситуації ми неодноразо- во писали в багатьох своїх наукових публікаціях за 
результатами валеологічного тестування й дослідження функ- ціонального статусу лікарів під час досліджень навчально-діагностичної 
стратегії «Лікар у боротьбі з НІЗ: почни із себе». Прикрість  цієї ситуації не лише в тому факті, що більшість лікарів 
нераціонально харчуються,  уживають алкоголь і хімізовану їжу, а в тому, як з’ясувалось, що вже в такому молодому віці 80-
90% лікарів не мають нор- мального складу тіла: із них близько 25% мають передожиріння й приховане ожиріння і всі 
мають дефіцит відсот- кового м’язового вмісту відповідно до вікової норми [2; 3; 8]. 

Висновки. Отже, підсумовуючи наведене, вважаємо, що: 
1) Саме системно-медичне опанування транс- і міждисциплінарних фундаментальних знань у вигляді так зва- ної системної 

медицини є сучасним науковим трендом подальшого розвитку медичної науки (багато нового вже відкрито, а нам, лікарям-
науковцям, лише необхідно запровадити це в новітній освітній процес). 

2) Адекватне  валеологічне  виховання  з  відповідним  підґрунтям  системної  медицини  є  позачасовим,  вічним для медицини 
трендом, про який ніхто з викладачів вищої медичної школи не має забувати ніколи. 

Список використаної літератури 

1. Апанасенко Г.Л. Как остановить эпидемию хронических неинфекционных заболеваний. Environment&Health. 
2017. №1. С. 19-22. 

2. Бондар О.Г., Корпан А.С., Потяженко М.М., Невойт Г.В. Боротьба з неінфекційними захворюваннями: клінічна 
оцінка стану сформованості  здорового способу  життя  як  умовного  показника  професіональної  відповідності  лікаря  і  
психофізичного розвитку його особистості. Український журнал медицини, біології та спорту. 2017. № 1 (3). С. 
146-150. 

3. Бондар О.Г., Невойт Г.В., Потяженко М.М. Здоровий лікар – шлях до перемоги над хронічними неінфекційними 
захворю- ваннями. Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Т. 18. Вип. 2 (62). С.231-
234. 

4. Мінцер О.П., Потяженко М.М., Невойт Г.В. Магнітоелектрохімічна теорія  обміну речовин. Том 1. 
Концептуалізація: моно- графія: у 2 т.; за заг. ред. О.П. Мінцера, М.М. Потяженка. Київ-Полтава, Інтерсервіс, 
2021. 352 с. 

5. Невойт Г.В. Магнітоелектрохімічна концепція обміну речовин: постулати і основні висновки. Частина 1. «Вісник Українсь- 
кої медичної стоматологічної академії «Актуальні проблеми сучасної медицини». 2021. №1. Т. 21. С. 203-
209. 

6. Невойт Г.В. Магнітоелектрохімічна концепція обміну речовин: постулати і основні висновки. Частина 2. «Вісник Українсь- 
кої медичної стоматологічної академії «Актуальні проблеми сучасної медицини». 2021. №2. Т. 21. С. 229-
233. 

7. Потяженко М.М. Невойт А.В. Неінфекційні захворювання: пошук альтернативних рішень проблеми з біофізичних 
позицій. Практикуючий лі кар. 2019. №1. С.57-62. 

8. Потяженко  М.М.,  Невойт  Г.В.,  Кітура  О.Є.,  Люлька  Н.О.,  Соколюк  Н.Л.  Здоровий  спосіб  життя  –  
базовий  професійний принцип чи необов’язкова складова особистісної поведінки лі каря? Світ біології і медицини. 2017. 
№ 2 (60). С. 45-48. 

9. Mintser O.P. Potiazhenko M.M., Nevoit G.V. Evaluation of the human 
bioelectromagnetic field in medicine: the development of methodology and 
prospects are at the present scientific stage. Wiadomości Lekarskie. 2019. N5. 
II. P. 1117-1121. 

10. Mintser O.P., Semenets V.V., Potiazhenko M.М., Рodpruzhnykov P.М., 
Nevoit G.V. The study of the electromagnetic component of the human body 
as a diagnostic indicator in the examination of patients with Non-



communicablediseases: problem statement. Wiadomości Lekarskie. 2020. N6 
(73). P. 1279-1283. 

 


	СИСТЕМНА МЕДИЦИНА Й ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ГОЛОВНІ ТРЕНДИ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ Й ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
	Потяженко М.М., Невойт Г.В., Кітура О.Є., Соколюк Н.Л., Люлька Н.О., Настрога Т.В., Корпан А.С.
	Полтавський держаний медичний університет
	Ключові слова: системна медицина, валеологічні компетенції, неінфекційні захворювання.
	Key words: systems medicine, valeological competences, Non-communicable diseases.
	Список використаної літератури




