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которого можно применять мезонити от 36-38 до 50 лет. Противопоказания 
для применения мезонитей: беременность, онкологические заболевания, 
острые инфекционные заболевания (ОРВИ, ОРЗ), лихорадочное состояние. 

Экспериментальная часть включала опрос врачей-косметологов, и на 
основании их опыта можно сделать вывод, что процедура тредлифтинга 
пользуется спросом, является менее болезненной и удовлетворяет 
потребности клиента. 

К сожалению, нет методики, которая бы решала все проблемы, так и 
процедура тредлифтинга не является монометодикой. На практике она, как 
правило, сочетается с другими методами, таким как контурная пластика или 
инъекции ботулотоксинов. Дополняя друг друга, эти методики дают 
отличный результат. Нитями врач формирует каркас, филлерами добавляет 
необходимый объем, ботулотоксинами убирает мимические морщины. 
Таким образом, сочетание данных процедур помогает без хирургического 
вмешательства получить эффект лифтинга.Заявка участника 
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Особливістю навчання для студентів медичних університетів є 
опрацювання великої кількості теоретичного учбового матеріалу, який 
значною мірою обробляється зоровою сенсорною системою. Кольори 
відіграють важливу роль для людини, детермінуючи ефективність 
сприйняття навколишнього середовища. Тому в умовах інформаційних 
перевантажень сприйняття і запам’ятання тексту студентами-медиками 
повинно посилюватися правильним його форматуванням, вибором 
відповідного колірного фону та шрифту. Таким чином, ефективність роботи 
зорового аналізатора, який значною мірою впливає на якість процесу 
прийняття рішень людиною в умовах інформаційного стресу є актуальною 
проблемою для молоді, яка навчається. 

Мета дослідження – визначення оптимального фону та шрифту для 
ефективності зорової перцепції і підвищення результативності 
запам’ятовування інформації студентами-медиками. 

Вибірку склали студенти ІІ-го курсу ХНМУ віком 19-20 років у 
кількості 67 осіб, яких було розподілено на три групи відповідно рівня 
диференціальної чутливості зорової сенсорної системи з використанням 
параметрів лінійки за методом ілюзії Мюллера-Лайера, а саме: високий, 
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середній і низький (максимальна величина помилки до 50%) рівні 
чутливості. В кожній з цих груп провели серію експериментів по методу 
«Таблиці Шульте», які спрямовані, перш за все, на визначення стійкості 
уваги. На 1-му етапу, був використаний білий фон і чорний шрифт. За 
результатами 1-го етапу дослідження у групі з середнім рівнем чутливості 
зорової перцепції високі результати концентрації уваги показали 48,3% 
студентів, середні – 46,8%. На 2-му етапі використовували фіолетовий і 
жовтий шрифти. Результат достовірно знизився: тільки 37,3% 
досліджуваних мали високий показник. Таке поєднання кольорів вимагає 
більшої напруги в роботі зорового аналізатору, тому що не було чіткого 
контрасту використаного кольору чисел і фону. 

Отримані результати проведених експериментів дозволяють зробити 
висновок, що використання колірного фону і шрифту впливають на 
ефективність зорової перцепції, на осяг і стійкість уваги, а також на 
інтелектуальну працездатність і втому. 
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Стресс - это межсистемная адаптивная реакция организма, 
сформированная при участии гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и 
симпатоадреналовой системы в ответ на воздействия различных 
раздражителей.  

Цель: С помощью анамнестических данных изучить влияние 
воздействия стрессовых ситуаций у студентов 2 курса 2 мед.ф-та на 
возникновение заболеваний ЖКТ во время сессии. 

Материалы и методы: Для определения влияния учебного стресса 
на состояние ЖКТ у студентов был произведен сбор анамнестических 
данных. В эксперименте  принимало участие 30 студентов, сбор 
информации проводился путем анкетирования. Были составлены вопросы, 
которые основаны на проявлении первичных признаков гастрита. 
Длительность эксперимента – месяц. Проводилось четыре опроса, по 
одному в неделю: первая неделя сессии, вторая неделя, последняя неделя и 
неделя после сессии. 

Такое разделение было принято в соответствии с тремя стадиями 
стресса: 1-я стадия - стадия беспокойства, боевой тревоги; 2-я стадия 
стресса - стадия адаптации;  3-я стадия - называется стадией истощения, или 
"дистресса". А четвертый опрос был контрольным. 
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