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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Сучасний стан природничо-наукової підготовки майбутніх психологів не
задовольнѐю ні особистість, ні суспільство, ні державу. Потреба в оновленні її змісту та
методології зумовили мету статті, пов’ѐзаної з характеристикоя методологічних
підходів до природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої
освіти. Використовуячи комплекс теоретичних методів дослідженнѐ, обґрунтовано
сутність й особливості найбільш вагомих, на думку автора, компетентнісного,
синергетичного, системного, інтегративного, діалектичного, антропологічного,
культурологічного та поліпарадигмального методологічних підходів до природничонаукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти. Представлене
дослідженнѐ закладаю основи перспектив подальших наукових розвідок, ѐкі
полѐгатимуть у розробці педагогічних умов формуваннѐ природничо-наукової
компетентності майбутніх психологів у закладах вищої освіти.
Ключові
слова:
природничо-наукова
підготовка,
компетентнісний,
синергетичний, системний, інтегративний, діалектичний, антропологічний,
культурологічний, поліпарадигмальний методологічні підходи.

Постановка проблеми. В умовах сучасного етапу розвитку
суспільства, що характеризуютьсѐ нестійкістя і кризовими ѐвищами,
політичної, соціальної, економічної, екологічної та ідеологічної обстановки
суспільство висуваю нові вимоги до випускників закладів вищої освіти.
У контексті модернізації системи національної освіти особливої
актуальності набуваю природничо-наукова підготовка майбутніх фахівців, у
тому числі й майбутніх психологів.
Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що сучасний стан
природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої
освіти не може задовольнѐти ні особистість, ні суспільство, ні державу.
Оновленнѐ потребую не лише зміст природничо-наукової підготовки, а і її
методологіѐ. Це обумовлене кількома причинами: по-перше – необхідністя
встановленнѐ відповідності змісту природничо-наукових дисциплін сучасному рівня розвитку природничих наук; по-друге – необхідністя інтеграції
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природничо-наукової та професійної підготовки майбутніх психологів; потретю – вимогами сьогоденнѐ до майбутнього фахівцѐ-психолога ѐк всебічно
розвиненого, творчого, здатного до новаторської діѐльності, самовдосконаленнѐ, саморозвитку та конкурентоспроможності на ринку праці.
Аналіз актуальних досліджень. Нами встановлено, що у психологопедагогічній літературі значна увага приділѐютьсѐ природничо-науковій освіті
майбутніх фахівців. Зокрема, питаннѐм природничо-наукової підготовки в
закладах вищої освіти присвѐчені роботи Г. Білецької, С. Коурової,
В. Макаренка, А. Фастівець, П. Хоменка та ін. У наукових працѐх А. В. Антонцѐ,
С. О. Касѐрума, Л. В. Моторної, Т. С. Нінової, С. Ю. Старостіної, А. В. Степаняк
та ін. розглѐдаятьсѐ питаннѐ професійної спрѐмованості природничонаукової підготовки. Процеси формуваннѐ природничо-наукової грамотності
досліджували М. Бершадська, О. О. Галкіна, Н. Іващенко, А. В. Лукіна,
О. Я. Пентін та ін. Причини низької мотивації студентів до вивченнѐ
природничо-наукових дисциплін знайшли свою висвітленнѐ в наукових
розвідках зарубіжних учених (E. Audisio, R. Scaglia, M. Terradez та ін.).
Однак, не зважаячи на значний інтерес вітчизнѐних та зарубіжних
учених до окресленого кола питань, проблема визначеннѐ методологічних
підходів до природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у
закладах вищої освіти до сьогодні залишаласѐ поза увагоя науковців.
Мета статті: охарактеризувати методологічні підходи до природничонаукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти.
Завданнѐ дослідженнѐ: 1) провести пошуково-аналітичний етап
педагогічного дослідженнѐ й визначити та проаналізувати сутність і
особливості методологічних підходів до природничо-наукової підготовки
майбутніх психологів у закладах вищої освіти; 2) за результатами
педагогічного дослідженнѐ зробити висновки.
Методи дослідженнѐ. Одним із відповідальних етапів науководослідної роботи ю вибір методів дослідженнѐ. Обираячи методи длѐ
визначеннѐ методологічних підходів до природничо-наукової підготовки
майбутніх психологів у закладах вищої освіти, ми, перш за все, оцінявали
ступінь їхньої необхідності й об’юктивності. Тому длѐ досѐгненнѐ мети і
розв’ѐзаннѐ поставлених завдань нами було використано комплекс
теоретичних методів дослідженнѐ: аналіз наукової та науково-методичної
літератури – з метоя з’ѐсуваннѐ стану вивченості досліджуваного
феномену; компаративний аналіз, порівнѐннѐ й узагальненнѐ – з метоя
систематизації результатів дослідженнѐ, формуляваннѐ висновків і
визначеннѐ напрѐмів подальших наукових розвідок.
Виклад основного матеріалу. Інтеграціѐ України до ювропейського і
світового освітнього простору викликала необхідність переглѐнути деѐкі
підходи до змісту природничо-наукової освіти та проаналізувати фактори,
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що гальмуять підвищеннѐ ѐкості природничо-наукової підготовки
майбутніх психологів у закладах вищої освіти.
Цілком поділѐюмо думку А. В. Булгакова та Ю. В. Густової про
недоцільність розглѐду досліджуваної проблеми тільки за допомогоя одного
методологічного підходу, оскільки, на думку вчених, це може призвести до її
недостатньої вивченості, адже, зауважуять науковці, згідно з діалектичними
законами, у будь-ѐкому окремо взѐтому підході ю переваги й недоліки, а в
разі їх спільного використаннѐ забезпечуютьсѐ можливість отримати цілий
спектр потенційних рішень досліджуваного питаннѐ [5, c. 188].
Нам імпоную така думка вчених, але в межах нашого дослідженнѐ ми
не намагаюмосѐ проаналізувати всі відомі наукові методологічні підходи. У
зв’ѐзку з цим, длѐ їх вибору застосуюмо принцип «constructive alternatives»
(«конструктивний альтернативізм»), запропонований американським
психологом G. A. Kelly, згідно з ѐким, реальність може бути представлена
різними методами вирішеннѐ, і жодна з точок зору не може бути
представлена ѐк найбільш оптимальна *19, с. 7+. акщо перенести дане
формуляваннѐ у формат нашого дослідженнѐ, вважаюмо за можливе
відзначити, що серед великої кількості методологічних підходів, що
використовуятьсѐ в педагогічній практиці, до природничо-наукової
підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти можуть бути успішно
застосовані лише ті, ѐкі не будуть суперечливими чи неузгодженими, а
зможуть доповнявати, поглиблявати й уточнявати один одного, та
дозволѐть різносторонньо розглѐдати досліджуваний феномен.
Традиційно, завданнѐ всіх ланок освіти визначалисѐ набором знань,
умінь і навичок, ѐкими повинен опанувати майбутній фахівець. На сьогодні
такий підхід виѐвлѐютьсѐ недостатнім, суспільство потребую самостійних,
ініціативних, відповідальних особистостей, готових практично розв’ѐзувати
будь-ѐкі життюві та професійні проблеми, що постаять перед ними. Тому в
сучасній освіті компетентнісний підхід відіграю неабиѐку роль.
Становленнѐ компетентнісного підходу починаютьсѐ в 60-х роках
минулого століттѐ у США, Великій Британії, Німеччині із запровадженнѐ
терміну «компетентнісна освіта», ѐкий розуміли ѐк досѐгненнѐ певного
освітнього результату, а вже з кінцѐ 1980-х рр. у зарубіжній та вітчизнѐній
науці з’ѐвлѐютьсѐ понѐттѐ «компетентнісний підхід» в освіті.
У вітчизнѐній освіті компетентнісний підхід знаходитьсѐ у стадії
становленнѐ й інтенсивно досліджуютьсѐ науковцѐми різних галузей.
Проблемам, пов’ѐзаним із застосуваннѐм компетентнісного підходу у
професійній підготовці майбутніх фахівців, присвѐчені наукові публікації
Н. М. Авшеняк, Т. М. Десѐтова, Л. М. Дѐченко, Н. Д. Кабусь, а. Логвінової
Н. О. Постригач, Л. П. Пуховської, О. В. Сулими та ін. Так, Н. М. Авшеняк,
Т. М. Десѐтов, Л. М. Дѐченко, Н. О. Постригач, Л. П. Пуховська та О. В. Сулима,
розглѐдаячи компетентнісний підхід ѐк «метод моделяваннѐ результатів
5
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освіти ѐк норм ѐкості вищої освіти» *1, с. 21+, стверджуять, що
«компетентнісний підхід дозволѐю: перейти у вищій освіті від її оріюнтації на
відтвореннѐ знаннѐ до застосуваннѐ й організації знаннѐ; покласти в основу
стратегія підвищеннѐ гнучкості на користь розширеннѐ можливості
працевлаштуваннѐ; поставити за основу міждисциплінарно-інтегровані
вимоги до результату освітнього процесу; оріюнтувати діѐльність випускників
на розмаїтість професійних і життювих ситуацій» *1, с. 21+.
Н. Д. Кабусь, погоджуячись із такоя думкоя, стверджую, що
компетентнісний підхід «ю невід’юмноя умовоя ефективної підготовки
фахівцѐ будь-ѐкої сфери, а тим більше педагогічної» *9, с. 96+.
З обережністя до запровадженнѐ компетентнісного підходу в
педагогічну практику радѐть ставитисѐ деѐкі зарубіжні вчені (M. Mulder,
J. Gulikers, H. Biemans і R. Wesselink). Так, M. Mulder, J. Gulikers, H. Biemans і
R. Wesselink стверджуять, що компетентнісному підходу властива висока
бярократичність, ѐка, на думку дослідників, проѐвлѐютьсѐ в догматичному
дотриманні стандартів *20, с. 189+; він, зауважуять науковці, занадто
оріюнтований на оціняваннѐ, що суперечить принципам сучасної освіти
*20, с. 198+; компетентнісний підхід, на думку вчених, не даю можливості
виокремити відмінності між коледжами та університетами *20, с. 202+, а
його реалізаціѐ не забезпечую очікуваного поюднаннѐ результатів
діѐльності освітньої галузі із затребуваністя ринку праці *20, с. 193+.
а. Логвінова, аналізуячи питаннѐ інноваційності компетентнісного
підходу в сучасному освітньому середовищі, відзначаю, що не всі науковці
підтримуять таку ідея. Систематизуячи наукові дослідженнѐ з окресленої
проблеми, дослідник стверджую, що їх можна поділити на три групи. До
першої групи, на думку науковцѐ, доцільно віднести наукові висновки вчених,
ѐкі вважаять, що «використаннѐ термінів «компетенціѐ» та «компетентність»
ю даниноя ювропейській моді, без ѐких можна обійтисѐ» *11, с. 51+. Друга
група вчених, підкресляю а. Логвінова, стверджую, що «компетентнісний
підхід не ю абсолятно новим длѐ вітчизнѐної школи, що подібна оріюнтаціѐ
освіти на спеціальні та на комплексні способи навчальної діѐльності вже була
описана в роботах В. Краювського, І. Лернера, М. Скаткіна, М. Щедровицького
та ін.» *11, с. 51+. Однак більшість учених, зауважую дослідник, вважаять, що
«компетентнісний підхід – це шлѐх оновленнѐ освіти, а нові терміни
означаять напрѐм розвитку освіти» *11, с. 51+. Ми підтримуюмо таку позиція
науковців і вважаюмо, що реалізаціѐ компетентнісного підходу у природничонауковій підготовці майбутніх психологів, дасть змогу здійснити такий відбір
змісту природничо-наукової підготовки, ѐкий не буде зводитисѐ лише до
оріюнтації на формуваннѐ знань, умінь та навичок, а забезпечить надбаннѐ
цілісного досвіду вирішеннѐ життювих проблем і професійних задач.
ак нова парадигма освіти, новий вимір навчально-освітнього процесу
й ефективна методологіѐ педагогічної діѐльності розглѐдаютьсѐ
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науковцѐми (В. А. Кавалеров, В. Г. Кремень, В. М. Філіпов, А. І. Вагіс та ін.)
синергетичний підхід.
Аналіз наукових праць, пов’ѐзаних із проблемоя реалізації синергетичного підходу в теорії та методиці професійної освіти, указав на відсутність
однозначної думки щодо його значеннѐ та особливостей застосуваннѐ.
На
нашу
думку,
цілком
справедливим
ю
зауваженнѐ
М. В. Овчинникової, про те, що «методологіѐ синергетичного підходу
відкриваю можливість підійти до вирішеннѐ багатьох суперечностей сучасної
освіти, ѐкі існуять між авторитарним і вільним, доросло-центристським і
позацентристським типами педагогічної діѐльності» *14, с. 263+.
Синергетичний підхід, стверджую науковець, «дозволѐю поюднувати,
синтезувати позитивні елементи кожного з цих типів у новій філософії освіти й
заснованих на них усіх конкретних видах педагогічної діѐльності» *14, с. 263+.
Він також дозволѐю, на думку дослідника, «подолати суперечність між
теоріѐми спадковості й вихованнѐ, формуваннѐ лядини та іншими теоріѐми,
що стали аксіомами лядського буттѐ» *14, с. 263+.
Ураховуячи сказане вище, вважаюмо за необхідне відзначити, що
застосуваннѐ синергетичного підходу до природничо-наукової підготовки
майбутніх психологів у закладах вищої освіти забезпечить формуваннѐ у
студентів-психологів
відкритої
системи
природничо-наукових
компетентностей, та готовності майбутніх фахівців не лише ефективно
використовуватисѐ їх у професійній діѐльності, але й оперативно
оновлявати відповідно до змін та розвитку природничої науки.
Проведені наукові розвідки даять можливість стверджувати, що в методологічній практиці чільне місце посідаю системній підхід. Основоположником системного підходу, зазначаю Wei Hongsen, вважаять австрійського
вченого L. Von Bertalanffy, ѐкий розробив та застосовував його до вивченнѐ
біологічних організмів, а пізніше, у книзі «Загальна теоріѐ систем»,
перетворив своя теорія систему в загальнодисциплінарну науку *21, с. 40+.
У педагогічних дослідженнѐх термін «системний підхід» почав
використовуватисѐ західними вченими, ѐкі працявали над дослідженнѐми
в галузі педагогічних технологій. Так, M. W. Neil зазначав, що системний
підхід у «технології» навчаннѐ ю особливим методом дослідженнѐ, що
застосовуютьсѐ длѐ знаходженнѐ ефективних способів вивченнѐ,
плануваннѐ та організації педагогічних ситуацій на практиці *22+.
John Parankimalil поділѐю таку думку і стверджую, що системний
підхід в освіті означаю планомірне й організоване використаннѐ всіх
наѐвних навчальних ресурсів, у тому числі аудіовізуальних засобів масової
інформації, длѐ досѐгненнѐ бажаних цілей навчаннѐ за допомогоя
найбільш ефективних засобів *23+.
Вітчизнѐний учений Г. а. Дутка вважаю, що системний підхід «збільшую
точність розв’ѐзаннѐ проблем різного роду; сприѐю отримання більш ѐкісних
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результатів; здійсняю синтез результатів, отриманих у різних дисциплінах;
закладаю основи длѐ кращої (ніж при застосуванні інших методів) редукції
складності ситуації до стану проблеми, ѐка розв’ѐзуютьсѐ» *7+.
Аргументом длѐ вибору системного підходу до природничо-наукової
підготовки майбутніх психологів стала необхідність вивченнѐ дисциплін
зазначеного циклу ѐк цілісної множинної структури в сукупності відношень
і зв’ѐзків між її елементами.
Зростаннѐ природничо-наукової інформації за останні десѐтиліттѐ
ставить нас перед необхідністя обґрунтувати використаннѐ інтегративного
підходу у природничо-науковій підготовці майбутніх психологів у закладах
вищої освіти.
Актуальності інтегративного підходу у професійній підготовці
майбутніх фахівців присвѐчені наукові публікації А. Клочко, Т. Плачинди та
ін. Зокрема, Т. Плачинда вважаю ідея інтегрованого навчаннѐ актуальноя,
оскільки, на думку вченої, «з її успішноя методичноя реалізаціюя
передбачаютьсѐ досѐгненнѐ мети забезпеченнѐ ѐкісної освіти, тобто освіти
конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожному студентові
самостійно досѐгти тіюї чи іншої життювої мети, творчо самостверджуватисѐ
в різних соціальних сферах» *15, с. 195+.
Інтегративний підхід у навчанні, стверджую А. О. Клочко, «сприѐю
розширення соціально-пізнавального досвіду в руслі поставлених
конкретних навчально-виховних завдань; інтенсивному розвиткові в
аспекті вибраної тематики; формування інтересу до подій і ѐвищ дійсності;
виховання особистості; розвитку загальнонавчальних навичок» *10, с. 87+.
Вважаюмо, що реалізаціѐ інтегративного підходу у природничонауковій підготовці майбутніх психологів у закладах вищої освіти
забезпечить цілісність природничо-наукової і професійної підготовки та
підвищить мотивація студентів до навчаннѐ основам природничих наук.
З оглѐду досліджень суперечностей, ѐкі виникаять між зростаячим обсѐгом знань у галузі науки, культури, нанотехнологій та нездатністя нового
поколіннѐ на належному рівні оволодіти цими знаннѐми й використовувати
їх на практиці, вважаюмо за доцільне дослідити можливість реалізації діалектичного підходу длѐ вивченнѐ та вирішеннѐ такого роду суперечностей у природничо-науковій підготовці майбутніх психологів у закладах вищої освіти.
ак зазначаять Т. Н. Іщенко, В. Л. Зоріна та В. С. Нургалеюв, саме
діалектичний підхід, з одного боку, надаю можливість поѐснити причини
виникненнѐ формалізму знань, а з іншого – дозволѐю долати його та
попереджати виникненнѐ *8, с. 92+.
Нам імпоную думка В. П. Андрущенка щодо визначеннѐ місцѐ
діалектичного підходу в освітній реформі. Так, науковець зазначаю, що
«майбутнѐ освіта маю «подолати» освіту ХХ століттѐ, вийти за її межі,
освоїти нові обрії, ствердитисѐ самодостатньоя длѐ ХХI століттѐ *2, с. 10+.
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На думку вченого, «подолати не означаю просто відкинути. Сучасна
педагогіка повинна піти далі, зберігаячи попередні досѐгненнѐ в ѐкості
моменту нової цілісності. Тільки діалектичний підхід, наголошую дослідник,
може забезпечити необхідний прогрес в освітній сфері» *2, с. 10+.
На нашу думку, застосуваннѐ діалектичного підходу до природничонаукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти повинно
здійсняватисѐ відповідно до основного закону діалектики, закону юдності й
боротьби протилежностей, та принципу загальних зв’ѐзків і ѐвищ. За таких
умов складові природничо-наукової підготовки будуть розглѐдатисѐ у
взаюмозв’ѐзку та взаюмозалежності, що потребуватиме періодичного
повтореннѐ й аналізу вивченого матеріалу, але кожного разу на більш
високому рівні. Таке навчаннѐ забезпечить постійне накопиченнѐ
природничо-наукових знань і досѐгне, з плином часу, нових рівнів розвитку
природничо-наукової компетентності.
Дослідженнѐ проблем педагогічної освіти даю можливість засвідчити,
що, в умовах сьогоденнѐ, світова педагогічна школа перебуваю на шлѐху
демократизації та гуманізації. Відповідно до окреслених напрѐмів, система
освіти повинна функціонувати й розвиватисѐ в інтересах лядини, тим
самим забезпечувати повноцінний, різносторонній розвиток особистості.
З оглѐду на це, вважаюмо за необхідне розглѐнути можливість реалізації
природничо-наукової підготовки майбутніх психологів із поглѐду
антропологічного підходу.
Ми поділѐюмо думку Н. В. Гузій про те, що «антропологічний підхід
передбачаю істотну зміну мети педагогічної освіти: відмову від
управлінських і маніпулѐтивних цілей, висуваннѐ саморозвитку й
самоактуалізації особистості студента ѐк пріоритетних цілей його
професійного становленнѐ» *6, с. 56+.
Нам імпонуять наукові поглѐди І. П. Аносова щодо сприѐннѐ
антропологічного підходу «розв’ѐзання освітніх завдань гуманістичної
спрѐмованості, оскільки це ѐвлѐю собоя концепція сучасного
педагогічного знаннѐ, науково-методологічну основу гуманістичного
світоглѐду й гуманізації в цілому, теоретичне обґрунтуваннѐ освітніх
новацій, інновацій і наукових педагогічних досліджень» *3, с. 33+.
Отже, використаннѐ антропологічного підходу в контексті природничонаукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти, на нашу
думку, сприѐтиме модернізації змісту природничо-наукової підготовки, форм
навчаннѐ студентів із урахуваннѐм їх власного потенціалу, життювого досвіду,
потреб, можливих труднощів у вивченні природничо-наукових дисциплін та
створення умов, спрѐмованих на саморозвиток, самовизначеннѐ й
самовдосконаленнѐ майбутніх фахівців-психологів.
Керуячись твердженнѐм відомого австрійського фізика Е. Шредингера
про те, що всі природничі науки пов’ѐзані із загальнолядськоя
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культуроя *17, с. 34+, вагомий науковий і практичний інтерес, на нашу думку,
викликаю реалізаціѐ культурологічного підходу до природничо-наукової
підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти.
Нам імпоную наукова думка Т. Г. Макусевої про те, що культурологічний
підхід, сприѐю саморегулѐції й самоорганізації особистості, розвиваю
індивідуальність того, хто навчаютьсѐ, оріюнтую на творчу діѐльність, прийти до
ѐкої можливо через навчальні знаннѐ, уміннѐ і навички, що здобуваятьсѐ у
процесі вивченнѐ навчальних предметів *12, с. 110+.
На
думку
В. Л. Беніна,
культурологічний
підхід
підсиляю
функціонуваннѐ освіти за законами культури, оріюнтація на індивідуальноособистісне становленнѐ лядини ѐк суб’юкта культури у процесі набуттѐ
життювого (соціального) і професійного досвіду, дозволѐю розглѐнути формуваннѐ компетентності майбутнього фахівцѐ з позицій культури *4, с. 93+.
Застосуваннѐ культурологічного підходу до природничо-наукової
підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти дозволить, на
нашу думку, підвищити рівень природничо-наукової культури майбутнього
фахівцѐ-психолога та забезпечить його становленнѐ ѐк суб’юкта культури і
власної професійної діѐльності з урахуваннѐм закономірностей
національної та інших культур.
Із позицій реформуваннѐ сучасної вищої освіти все більш актуальним
стаю питаннѐ про підвищеннѐ ефективності природничо-наукової
підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти, перехід її на
новий рівень за обсѐгом і технологіѐми оволодіннѐ знаннѐми, уміннѐми й
навичками. Не вбачаячи за можливе розв’ѐзаннѐ окресленого кола питань
із позицій одніюї освітньої парадигми, В. І. Матіс вважаю за доцільне
застосовувати поліпарадигмальний підхід, ѐкий забезпечить свободу
творчості викладача, професійну оріюнтація майбутніх фахівців із
урахуваннѐм їх індивідуальних особливостей та нахилів *13, с. 60+.
Проблемі осмисленнѐ концепції парадигми в педагогіці присвѐчена
велика кількість наукових праць, однак до сьогодні немаю однозначного
підходу до класифікації парадигм. Так, О. Г. Прикота виділѐю п’ѐть науковопедагогічних парадигм: природничо-наукову, технократичну, езотеричну,
гуманістичну та поліфонічну і, наголошуячи на поліпарадигмальному
характері педагогічної науки, наполѐгаю на співіснуванні і взаюмодії різних
парадигм освіти *16, с. 107].
Ю. О. амбург,
розглѐдаячи
особистісну,
компетентнісну,
культурологічну та когнітивно-інформаційну парадигми, також стверджую,
що не можна беззастережно прийнѐти жодну з перерахованих вище
парадигм, ѐк не можна й виклячити з освітнього процесу, незважаячи на
їхні ѐвні та приховані суперечності, жодну з них. На основі принципу не
протиставленнѐ, а взаюмодоповненнѐ, зазначаю дослідник, слід розширити
пошук шлѐхів кооперації між усіма педагогічними парадигмами *18, с. 94+.
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Вважаюмо, що реалізаціѐ поліпарадигмального підходу у
природничо-науковій підготовці майбутніх психологів у закладах вищої
освіти дозволить інтегрувати провідні наукові теорії та педагогічні моделі,
що домінуять в освітній теорії та практиці впродовж певного історичного
проміжку, у процес формуваннѐ природничо-наукової компетентності та
цілісного наукового світоглѐду студентів-психологів.
Отже, на основі аналізу наукових джерел найбільш вагомими
методологічними підходами до природничо-наукової підготовки майбутніх
психологів у закладах вищої освіти, на нашу думку, ю: компетентністний,
синергетичний, системний, інтегративний, діалектичний, антропологічний,
культурологічний та поліпарадигмальний підходи (рис. 1.).

Рис. 1. Методологічні підходи до природничо-наукової підготовки
майбутніх психологів у вищих навчальних закладах
Висновки та перспектив подальших наукових розвідок. Дослідженнѐ
особливостей методологічних підходів до природничо-наукової підготовки
майбутніх психологів у закладах вищої освіти дозволѐю сформулявати такі
загальні висновки.
У контексті модернізації системи національної освіти особливої
актуальності набуваю природничо-наукова підготовка майбутніх фахівців, у
тому числі й майбутніх психологів.
Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що сучасний стан
природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої
освіти не може задовольнѐти ні особистість, ні суспільство, ні державу.
Оновленнѐ потребую не лише зміст природничо-наукової підготовки, а і її
методологіѐ. Це обумовлене кількома причинами: по-перше – необхідністя
встановленнѐ відповідності змісту природничо-наукових дисциплін
сучасному рівня розвитку природних наук; по-друге – необхідністя інтеграції
природничо-наукової та професійної підготовки майбутніх психологів; потретю – вимогами сьогоденнѐ до майбутнього фахівцѐ-психолога, ѐк всебічно
розвиненого, творчого, здатного до новаторської діѐльності, самовдосконаленнѐ, саморозвитку та конкурентоспроможності на ринку праці.
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Результати проведеного дослідженнѐ даять можливість стверджувати,
що комплексне використаннѐ компетентнісного, синергетичного, системного,
інтегративного, діалектичного, антропологічного, культурологічного та
поліпарадигмального підходів до природничо-наукової підготовки майбутніх
психологів у закладах вищої освіти сприѐтиме модернізації змісту
природничо-наукової підготовки та форм навчаннѐ студентів із урахуваннѐм
їх власного потенціалу, життювого досвіду, потреб, можливих труднощів у
вивченні природничо-наукових дисциплін; цілісності природничо-наукової і
професійної підготовки; інтеграції провідних наукових теорій та моделей у
процес формуваннѐ природничо-наукової компетентності та цілісного
наукового світоглѐду студентів-психологів; створення педагогічних умов,
спрѐмованих на саморозвиток, самовизначеннѐ й самовдосконаленнѐ
майбутніх фахівців-психологів; підвищення мотивації студентів до навчаннѐ
основам природничих наук; навчання природничо-наукових дисциплін ѐк
цілісної множинної структури в сукупності відношень і зв’ѐзків між її
елементами; надбання цілісного досвіду вирішеннѐ життювих проблем та
професійних задач; формування у студентів-психологів відкритої системи
природничо-наукових компетентностей, та готовності майбутніх фахівців не
лише ефективно використовуватисѐ їх у професійній діѐльності, але й
оперативно оновлявати відповідно до змін та розвитку природничої науки;
підвищення рівнѐ природничо-наукової культури майбутнього фахівцѐпсихолога та його становлення ѐк суб’юкта культури і власної професійної
діѐльності з урахуваннѐм закономірностей національної та інших культур.
Представлене дослідженнѐ закладаю основи перспектив подальших
наукових розвідок, ѐкі полѐгатимуть у науковій розробці педагогічних умов
формуваннѐ природничо-наукової компетентності майбутніх психологів у
закладах вищої освіти.
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РЕЗЮМЕ
Билык Валентина. Методологические подходы к естественно-научной
подготовке будущих психологов в учреждениѐх высшего образованиѐ.
Современное состоѐние естественно-научной подготовки будущих
психологов не удовлетворѐет ни личность, ни общество, ни государство.
Потребность в обновлении его содержаниѐ и методологии обусловили цель статьи,
свѐзанной с характеристикой методологических подходов к естественно-научной
подготовке будущих психологов в учреждениѐх высшего образованиѐ. Используѐ
комплекс теоретических методов исследованиѐ, обоснована сущность и
особенности наиболее весомых, по мнения автора, компетентностного,
синергетического,
системного,
интегративного,
диалектического,
антропологического,
культурологического
и
полипарадигмального
методологических подходов к естественно-научной подготовке будущих психологов
в учреждениѐх высшего образованиѐ. Представленное исследование закладывает
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основы перспектив дальнейших научных исследований, которые будут заклячатьсѐ
в разработке педагогических условий формированиѐ естественно-научной
компетентности будущих психологов в учреждениѐх высшего образованиѐ.
Ключевые слова: естественно-научнаѐ подготовка, компетентностный,
синергетический, системный, интегративный, диалектический, антропологический,
культурологический, полипарадигмальний методологические подходы.

SUMMARY
Bilyk Valentina. Methodological approaches to the future psychologists’ science
preparation in the higher education institutions.
In the context of national education system modernization science preparation of the
future specialists, including future psychologists becomes particularly relevant. Analysis of
psychological and pedagogical literature showed that current state of the future psychologists’
science preparation in higher education institutions cannot satisfy neither personnel nor society
or state. The necessity to update the content of science preparation and its methodology resulted
in the purpose of the article related to characterization of methodological approaches to science
preparation of the future psychologists in higher education institutions.
Using a set of theoretical methods of research, in accordance with the abovementioned tasks, the essence and peculiarities of methodological approaches to the science
preparation of the future psychologists in higher education institutions are substantiated.
Results of the investigation suggest that complex use of competence, synergy, system,
integrative, dialectical, anthropological, culturological and polyparadigmatic approaches to
science preparation of the future psychologists in higher education institutions will contribute
to the modernization of the content of science education and the forms of preparation of
students, taking into account their own potential, life experience, needs, possible difficulties
in science studying; the integrity of science and professional preparation; integration of
leading scientific theories and models into the process of science competence formation and
a holistic scientific worldview of students-psychologists; creation of pedagogical conditions
aimed at self-development, self-determination and self-improvement of the future
specialists-psychologists; increase in motivation of students to study the basics of science;
studying science disciplines as an integral plural structure in the complex of relationships
between its elements; the acquisition of a holistic experience in solving life problems and
professional tasks; formation of an open system of science competencies for studentspsychologists and readiness of the future specialists not only to be used effectively in their
professional activities, but also to update promptly in accordance with changes and
development of science; to increase the level of science culture of the future specialistpsychologist and his/her formation as a subject of culture and his/her own professional
activities, taking into account the laws of national and other cultures.
Presented study provides basis for further research that will consist in scientific
development of the pedagogical conditions for the future psychologists’ science competence
formation in higher education institutions.
Key words: science preparation, competency, synergetic, systemic, integrative,
dialectical, anthropological, culturological, polyparadigmatic methodological approaches.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА САМООЦІНКИ ЗДОРОВ’Я
У СТУДЕНТІВ ТА КУРСАНТІВ ВНЗ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ
У результаті педагогічного експерименту, проведеного за допомогоя
тестуваннѐ студентів педагогічного ВНЗ та курсантів льотної академії, було
виѐвлено ставленнѐ молоді до свого здоров’ѐ, визначено наѐвність рівнѐ культури
здоров’ѐ. У більшості студентів та курсантів, ѐкі були анкетовані, відзначавсѐ
високий та достатній рівень культури здоров’ѐ. За допомогоя тесту самооцінки
здоров’ѐ було виѐвлено, що у групі студентів більшість стверджувальних відповідей
свідчила про наѐвність перебудови нервово-регулѐторних механізмів, що
характеризувалосѐ низкоя скарг, притаманних вегето-судинній дистонії. У групі
курсантів більшість скарг припадало на стан опорно-рухового апарату.
Використаннѐ в певній послідовності декількох видів анкетуваннѐ та тестуваннѐ у
процесі навчаннѐ може виѐвити основні проблеми зі здоров’ѐм сучасної молоді.
Ключові слова: анкетуваннѐ, педагогічний експеримент, захворяваність,
моніторинг здоров’ѐ, здоров’ѐзбережувальні технології, оцінка здоров’ѐ.

Постановка проблеми. Актуальність теми визначаютьсѐ новими
підходами в сучасній педагогіці до збереженнѐ здоров’ѐ молоді у процесі
їх навчальної діѐльності. Показник благополуччѐ будь-ѐкої країни, ѐкий
відображую її соціально-економічний та технічний стан, ю потужним
фактором формуваннѐ демографічного, економічного, трудового й
культурного потенціалу суспільства – здоров’ѐ населеннѐ, ѐке за останні
роки в Україні суттюво погіршилосѐ.
ак відомо, у Національній доктрині розвитку освіти одним із
пріоритетних напрѐмів ю пропаганда здорового способу життѐ. Найбільш
дискусійним на сьогодні залишаютьсѐ питаннѐ саме про шлѐхи формуваннѐ
здорової особистості студента (курсанта). Хоча питаннѐ проблеми здоров’ѐ
серед молоді розглѐдаятьсѐ в сучасних дослідженнѐх досить широко, на
сьогодні залишаютьсѐ не вирішеноя проблема самооцінки та збереженнѐ
здоров’ѐ студентської (курсантської) молоді. Самооцінка, безсумнівно,
впливаю на здоров’ѐ й поведінку молоді. акщо лядина відчуваю себе
самодостатньоя та впевненоя, вона доброзичлива і толерантна по
16

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

відношення до оточуячих її лядей. У той самий час занижена самооцінка
може негативно позначатисѐ на психологічному, соціальному й фізичному
здоров’ї молодої лядини. Ураховуячи те, що навчаннѐ у виші вимагаю від
студента (курсанта) роботи в напруженому режимі, ѐк фізичному, так і
психічному (підвищене навантаженнѐ на всі органи й системи організму),
виникаю проблема навчити студента (курсанта) бути здоровим, створити
йому умови, за ѐких би його самопочуттѐ не погіршувалосѐ.
Різні відхиленнѐ й погіршеннѐ стану здоров’ѐ, що виникаять у процесі
навчаннѐ, ю перешкодоя не тільки в досѐгненні успіхів у період перебуваннѐ
у виші, але ю значним тѐгарем під час просуваннѐ кар’юрними сходами.
У процесі організації та проведеннѐ навчальної діѐльності
педагогічна стратегіѐ повинна оріюнтувати студента на здоровий спосіб
життѐ, запровадженнѐ в навчальний процес здоров’ѐзбережувальних
технологій. Це вклячаю в себе дії викладача ознайомчого,
рекомендаційного, підтримувального характеру, ѐкі спрѐмовані, головним
чином, на інформуваннѐ студента про здоровий спосіб життѐ, адекватне
оціняваннѐ свого способу життѐ, активізація здоров’ѐзбережувальної
діѐльності, збагаченнѐ досвіду здорового способу життѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема навчаннѐ й вихованнѐ
здорової лядини, створеннѐ здорових умов навчаннѐ розглѐдалисѐ
багатьма відомими науковцѐми. Питаннѐ, що стосуятьсѐ здоров’ѐ
молодого поколіннѐ, можна знайти у працѐх К. А. Гельвеціѐ,
а. А. Коменського, Ж.-Ж. Руссо та інших. Серед класиків вітчизнѐної
педагогіки та психології, ѐкі приділѐли значну увагу проблемі збереженнѐ
здоров’ѐ молоді, можна відзначити К. Д. Ушинського, Л. C. Виготського,
В. О. Сухомлинського, П. П. Блонського та інших.
Дослідженнѐм фізичного стану студентської молоді при різних видах
навантажень займаютьсѐ А. І. Босенко *4, с. 5+. Теоретико-методичні засади
здоров’ѐзбережувальної
діѐльності
майбутніх
педагогів
вивчаю
Б. Т. Долинский [7, с. 53].
Мета статті. На основі зібраного практичного матеріалу визначити
особливості самооцінки здоров’ѐ студентської молоді різнопрофільних
вищих навчальних закладів. Обґрунтувати теоретичне значеннѐ
поглибленого викладаннѐ здоров’ѐзбережжувальних технологій у ВНЗ, що
пов’ѐзано з погіршеннѐм стану здоров’ѐ молоді.
Методи дослідженнѐ: педагогічний експеримент, анкетуваннѐ
студентів та статистична обробка отриманих даних. Було проведено
анкетуваннѐ групи студентів Південноукраїнського національного
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса) та групи
курсантів льотної академії Національного авіаційного університету
(м. Кропивницький) щодо їх ставленнѐ до власного здоров’ѐ і
здоров’ѐзбережувальних технологій. Також за допомогоя тестуваннѐ
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виѐвлено суб’юктивні скарги студентської молоді щодо особистого фізичного
стану. Використовувались анкета «Ваше ставленнѐ до здоров’ѐ» за Башавець Н. А. *1, с. 78+ та «Тест самооцінки здоров’ѐ» за Войтенко В. П. *6, с. 83].
Виклад основного матеріалу. Нами було проведено дослідженнѐ, у
ході ѐкого встановлено, що у студентів існую низка питань із загальномедичних знань, зацікавленість до ѐких виникла ще з початку навчаннѐ. Унаслідок
погіршеннѐ стану навколишнього середовища та продуктів харчуваннѐ
студенти виѐвили інтерес до питань, пов’ѐзаних із кількісними та ѐкісними
характеристиками харчових продуктів; токсичним впливом мутагенів, канцерогенів, хімічних додатків, консервантів на їжу. Також виникли питаннѐ щодо
стану імунітету в янацькому віці, способів загартуваннѐ; методів зміцненнѐ
організму та окремих його систем. Значна увага приділена способам
формуваннѐ штучного імунітету, було відстежено особисте ставленнѐ
студентів до щепленнѐ від особливо небезпечних захворявань *3, с. 29].
Згідно з результатами тестуваннѐ за анкетоя Башавець Н. А., серед
студентів виѐвилосѐ 46,8 % тих, у кого сформовано високий рівень культури
здоров’ѐ. Згідно з характеристикоя тесту, вони піклуятьсѐ про свою здоров’ѐ
та вважаять це своїм обов’ѐзком. Подальші бали тестуваннѐ розподілѐятьсѐ
так: 27,2 % студентів маять достатній рівень культури здоров’ѐ та володіять
необхідноя длѐ цього інформаціюя, але їм не завжди вистачаю сил і часу длѐ
впровадженнѐ здоров’ѐзбережувальних технологій у свою життѐ. У
респондентів, ѐкі знаходѐтьсѐ у 3-й групі (13,6 %) – середній рівень культури
здоров’ѐ, до ѐкого вони ставлѐтьсѐ байдуже, не бажаять піклуватисѐ про
нього, оскільки це їх не турбую. До 4-ї групи належать молоді ляди (12,4 %), у
ѐких низький рівень культури здоров’ѐ, вони не бажаять про нього
піклуватисѐ та не вважаять за потрібне засвоявати інформація щодо
здоров’ѐзбережувальних технологій (див. рис. 1).
Серед курсантів розподіл результатів відбувавсѐ таким чином: у
першій групі знаходитьсѐ 29,7 % респондентів, до другої групи належить
48,1 %. Третя групу складаять 14,8 % курсантів, до четвертої групи
належить 7,4 % курсантів. Таким чином, більшість студентів та курсантів
знаходитьсѐ в першій та другій групах, що свідчить про добре піклуваннѐ
за свою здоров’ѐ. Вважаюмо, що в даних респондентів, перш за все,
сформоване свідоме ставленнѐ до свого життѐ.
Під час проведеннѐ навчальних занѐть із курсантами обговоряютьсѐ
питаннѐ про чинники, ѐкі впливаять на здоров’ѐ лядини. Так, за даними
П. А. Виноградова, А. П. Душаніна, В. І. Желдака *5, с. 378+, існуять різни
групи факторів, що виливаять на здоров’ѐ лядини:
I. Умови та спосіб життѐ – 50–55 % – до факторів належать: шкідливі
умови праці, погані матеріально-побутові умови, стресові ситуації,
гіподинаміѐ, неміцність родини, низький освітній та культурний рівень,
незбалансоване харчуваннѐ, паліннѐ, шкідливі звички, надмірна урбанізаціѐ.
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Рис. 1. Ставленнѐ до власного здоров’ѐ студентів і курсантів за
методикоя Н. А. Башавець
1 – високий рівень культури здоров’ѐ (володіннѐ інформаціюя
здоров’ѐзбережувальні технології, відповідальне ставленнѐ до здоров’ѐ);
2 – достатній рівень культури здоров’ѐ (володіннѐ інформаціюя
здоров’ѐзбережувальні технології, але нерегулѐрне піклуваннѐ про здоров’ѐ);
3 – середній рівень культури здоров’ѐ (недостатню володіннѐ інформаціюя
здоров’ѐзбережувальні технології, споживацьке ставленнѐ до здоров’ѐ);
4 – низький рівень культури здоров’ѐ (немаю інформації
здоров’ѐзбережувальні технології, відсутність піклуваннѐ про здоров’ѐ).

про
про
про
про

II. Стан навколишнього середовища – 20–25 % – до факторів
належать: забрудненнѐ повітрѐ, води, ґрунтів, різка зміна атмосферних
ѐвищ, підвищені геліо-космічні та магнітні аномалії.
III. Генетичні фактори – 18–22 % – до факторів належать: схильність до
спадкових захворявань.
IV. Діѐльність установ охорони здоров’ѐ – 10–11,5 % – неефективність
індивідуальних гігіюнічних і громадських профілактичних заходів, низька
ѐкість медичної допомоги.
На наш поглѐд, необхідно змінити співвідношеннѐ між зазначеними
факторами, та дещо розширити їх. Так, у наш час розподіл між групами
факторів відбуваютьсѐ таким чином: перша група факторів складаю – 40 %;
друга група факторів – 40 %; третѐ група факторів – 10 %; четверта група
факторів – 10 %. ак висновок, із досвіду роботи можемо констатувати, що
до першої групи необхідно вклячити і спосіб мисленнѐ, ѐк один із
мотиваторів здорового способу життѐ.
Важливим моментом у збереженнѐ цілісності особистості
студентської та курсантської молоді ю формуваннѐ критичного мисленнѐ
через використаннѐ нових технологій у навчанні, ѐк приклад, під час
проведеннѐ занѐть викладач може й повинен використовувати
здоров’ѐзбережувальні технології *2, с. 125].
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Післѐ набуттѐ навичок самодіагностуваннѐ студентська аудиторіѐ
звернула увагу на тест «Суб’юктивна оцінка здоров’ѐ», розроблений
В. П. Войтенко. Запропонований тест містить низку запитань, адаптованих
длѐ студентської аудиторії, і спрѐмований на визначеннѐ кількісної
самооцінки їхнього здоров’ѐ. Нами було проведено анкетуваннѐ та
зроблено порівнѐльну характеристику результатів студентів гуманітарного
факультету педагогічного університету та курсантів льотної академії в
кількості 24–25 студентів і курсантів у кожній групі віком 17–19 років.
Так, на питаннѐ про наѐвність головного боля відсоток студентів, ѐкі
зазначили наѐвність цього симптому в себе у двох вишах був приблизно
однаковий: 53,5% у курсантів та 54,16 % у студентів. На питаннѐ про стан
серцѐ та наѐвність боля в його ділѐнці розрив результат був більшим ніж у
два рази: 20 % курсантів та 54,16 % студентів. Про розбалансованість
нервової системи свідчить те, що у 26,6 % курсантів та у 33,33 % студентів
підвищена збудливість та неглибокий нічний сон (просинаннѐ від будьѐкого шуму). На жаль, майже рівний відсоток студентів відзначив
суб’юктивне погіршеннѐ зору за період навчаннѐ у виші: 40 % курсантів та
45,83 % студентів. Про погіршеннѐ слуху переважно говорѐть студенти
педагогічного ВНЗ 25 % та лише 13,3 % курсантів. На біль у суглобах
скаржилисѐ 20 % курсантів та 33,33 % студентів університету. На питаннѐ,
чи турбую біль у ділѐнці печінки, різницѐ в результатах була більшоя ніж у
три рази: 6,6 % у курсантів та 27,5 % у студентів. Викликаю увагу та
занепокоюннѐ відповідь контингенту на питаннѐ про стан хребту та
наѐвність боля в області хребту: 46,6 % курсантів та 51,2 % студентів
позитивно відповіли на це питаннѐ; наѐвність боля в ділѐнці попереку
проѐвилась у 46,6 % курсантів та 54,16 % студентів.
На питаннѐ про стан шлунково-кишкового тракту та наѐвність такого
симптому, ѐк печіѐ позитивно відповіли 13,3 % курсантів та 41,66 %
студентів. Наѐвність набрѐків на ногах під час довгого сидіннѐ відмітили
12,5 % студентів, можливо це пов’ѐзано з тим, що в курсантів у процесі
навчаннѐ більше часу відведено на фізичну підготовку та активні форми
навчаннѐ. Наѐвність осередків хронічного захворяваннѐ (каріюс, хронічний
тонзиліт тощо) виѐвили в себе 6,6 % курсантів та 25,0 % студентів.
На питаннѐ про загальний стан організму відповіді у студентів та
курсантів теж різнилисѐ: 62,5 % студентів зізналисѐ, що зміна погоди
впливаю на їх самопочуттѐ, подібна ситуаціѐ траплѐютьсѐ лише з 40,0 %
курсантів. У період хвилявань приблизно однакова кількість янаків та
дівчат втрачаять сон: 58,33 % серед студентів та 62,6 % серед курсантів.
На групу питань щодо використаннѐ здоров’ѐзбережувальних
технологій у особистому житті відповіді були таки: на питаннѐ «чи
намагаютесѐ пити кип’ѐчену чи очищену воду» відповіли позитивно 54 %
студентів і тільки 20 % курсантів. А при уточненні про вживаннѐ мінеральних
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вод із лікувальноя цілля 25 % студентів відповіли, що застосовуять цей
спосіб відновленнѐ організму; і тільки 7,6 % курсантів звертаятьсѐ до нього.
При цьому на питаннѐ про паліннѐ курсанти чесно відповіли, що серед них
46,6 % курців (що може бути пов’ѐзано з наѐвністя стресових ситуацій навіть
під час навчаннѐ), тоді ѐк серед студентів 20,83 %. Ілястраціюя згубності ціюї
звички стаю відповідь на питаннѐ про самопочуттѐ при ході по сходах:
наприклад, хода по сходах на 2–4 поверх викликаю задишку у 25 % студентів
та у 29,7 % курсантів. На жаль, на питаннѐ про занѐттѐ фізичними вправами,
окрім необхідних часів у вищу, тільки 45,6 % студентів відповіли «ТАК»; серед
курсантів же цей відсоток вище (а вони маять більше фізичне навантаженнѐ
в навчальні часи) і складаю 66,6 %. Унаслідок цього задишка у студентів під
час швидкої ходи спостерігаютьсѐ у 54,16 % студентів, тоді ѐк у курсантів тільки
у 20,0 % випадків. На наѐвність симптому порушеннѐ периферійного
кровообігу у виглѐді паліннѐ чи поколяваннѐ в різних ділѐнках тіла
поскаржились 75 % студентів і лише 20 % курсантів. Про більшу фізичну
загартованість курсантів свідчить відповідь на питаннѐ про наѐвність
моментів запамороченнѐ в житті: що траплѐютьсѐ у 58,33 % студентів, та лише
у 33,3 % курсантів. Невтішні результати з боку студентів 95,83 % у відповіді на
питаннѐ про наѐвність відчуттѐ втоми післѐ навчального днѐ, тоді ѐк на це
питаннѐ стверджувально відповіли тільки 46,6 % курсантів. А наприкінці
робочого тижнѐ 75 % студентів відчуваять втому, і тільки 35,7 % курсантів.
Але при цьому на 15,83 % щасливішими себе почуваять студенти (студенти
95,83 %, курсантів 80,0 %). Але в цей самий час на питаннѐ «чи легко ви
переходите до пригніченого психоемоційного стану» стверджувально
відповіли 54,16 % студентів, і лише 6,6 % курсантів. На питаннѐ про відчуттѐ
підновленості організму післѐ сну «ТАК» відповіла приблизно однакова
кількість студентів та курсантів: 87,5 % та 81,7 % відповідно.
Ми припускаюмо, що відповіді на питаннѐ ще не даять повної
картини стану тих чи інших системах організму в досліджених групах, але
викликаять занепокоюннѐ, оскільки наѐвність подібних скарг свідчить, що в
тій чи іншій ділѐнці організму вже виникла проблема.
Відмічено, що у відповідѐх на питаннѐ щодо систем організму
більшість скарг (вище ніж 50 %) у студентів припало на скарги на безсоннѐ,
запамороченнѐ, втому, судинні реакції та задишку під час фізичного
навантаженнѐ, а також головний біль та біль у ділѐнці серцѐ.
Дослідженнѐми функціонального стану вегетативної нервової системи
виѐвлено, що в янацькому віці відбуваютьсѐ перебудова нервоворегулѐторних механізмів *11, с. 38+, і ѐкщо не дотримуватисѐ гігіюни праці;
режиму активності й відпочинку; оптимального режиму фізичного
навантаженнѐ та харчуваннѐ тощо, у подальшому важко буде уникнути
проблеми, що називаютьсѐ вегето-судинна дистоніѐ.
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Вегето-судинна дистоніѐ (ВСД), мабуть, – одна з найпоширеніших
патологій. На її доля випадаю до 20 % з усіх видів функціональних розладів
організму. Цѐ хвороба стаю все молодшоя: до 30 % патологій паціюнтів у
молодому віці ю ВСД. До сьогодні ще не відомо, чи ВСД – це самостійне
захворяваннѐ чи симптомокомплекс, ѐкий свідчить про наѐвність проблем у
серцево-судинній або нервовій системі. У розвиткові ВСД беруть участь
різноманітні фактори, у тому числі й генетичні, унаслідок дії ѐких порушуютьсѐ
робота ендокринної системи та нейрогуморального тонусу, що, у своя чергу,
приводить до нейровегетативних змін. ВСД відносѐть до психосоматичних
розладів *9, с. 119+. Різноманітність симптомів, що проѐвлѐятьсѐ з різноя
інтенсивністя, можна обґрунтувати наѐвністя різних причин: екологічних,
генетичних і навіть конституціональних. Не остання роль відіграю психотип
особистості, наѐвність хронічного довготривалого фізичного або психічного
стресу. Саме на перших доклінічних етапах патологіѐ проѐвлѐю себе скоріше
зміноя відчуттів, ніж болем.
Відповідно до тесту самооцінки здоров’ѐ за В. П. Войтенко, ствердна
відповідь на питаннѐ, «чи легко ви просинаютесь від будь-ѐкого шуму»
свідчить про занепокоюннѐ. Відповідь «Так» на питаннѐ про зміни
самопочуттѐ на зміну погоди говорить про сейсмолабільність. Погіршеннѐ
сну через хвиляваннѐ свідчить про дратівливість. Наѐвність
запамороченнѐ та симптому «повзаннѐ мурашок» говорить про порушеннѐ
кровообігу чи вегетативні розлади. Задишка свідчить про послабленнѐ
фізичної працездатності, а легкий перехід з одного емоційного стану в
іншій – про емоційну лабільність. Наѐвність симптомів у янацькому віці, у
більшості випадків, характеризую лише розвиток дизрегулѐції процессів у
центральній чи вегетативній нервовій системі. Але ѐкщо на ті симптоми
своючасно не звернути уваги, у подальшому вони можуть перерости в
захворяваннѐ – при цьому до вище перерахованих симптомів загального
характеру додаятьсѐ ознаки порушеннѐ систем організму.
Також викликаю занепокоюннѐ, що більше 50 % студентів скаржилисѐ
на біль у суглобах та хребті, у ділѐнці попереку. При цьому в курсантів
більшість скарг теж припадаю на скарги про біль у попереку та хребті. Існую
думка, що найбільш частоя причиноя даного боля ю мікротравматизаціѐ,
розтѐгненнѐ, надмірне перевантаженнѐ м’ѐзів, зв’ѐзок, чи суглобів. ак
показую досвід, більшість курсантів, окрім фізичної підготовки в
навчальному процесі, додатково відвідуять тренажерні зали – що може
привести до перевантаженнѐ хребта та всього опорно-рухового апарату. У
даному випадку необхідно навчити курсантів елементам лікувальної
гімнастики; надати рекомендації щодо вправ на розвантаженнѐ хребта; та
повідомити про загрозу такого стану ѐк «захворяваннѐ зростаячого
хребта» – вік ціюї проблеми від 6-ти до 21-го року *8, с. 31].
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Длѐ того, щоб донести інформація щодо здоров’ѐзбережувальних
технологій, треба знайти форму навчаннѐ, у ѐку й закласти потрібну
інформація. Відомо, що: «теоріѐ – це коли відомо «чому», але невідомо
«ѐк»; практика – коли відомо «ѐк», але невідомо «чому». Поюднаннѐ теорії та
практики маю дозволити не тільки з’ѐсувати й поѐснити, а також вплинути та
змінити» *10, с. 189+. Потрібно залучити повний комплекс різнобічної
інформації: наприклад, поѐснити, що при правильному харчуванні потрібно
вживати достатня кількість антиоксидантів, а вільні радикали – це хімічно
активні уривки молекул, що утворяятьсѐ в багатьох ферментативних та
неферментативних реакціѐх. Їх утвореннѐ відбуваютьсѐ при наѐвності кисня.
Необхідно знати, що джерело життѐ – кисень, при деѐких умовах
стаю винуватцем у перекисному окислені ліпідів. Важливо знати, що до
системи антиоксидантів, що знешкоджую вільні радикали, належать низка
ферментів, а також речовини, що потраплѐять в організм із їжея: вітаміни,
токофероли, аскорбінова кислота, рослинні поліфеноли тощо. Тобто
необхідно ще раз наголосити про важливість здорового харчуваннѐ, що
дуже потрібно в цьому віці, але вже за допомогоя нових наукових знань.
Не менш необхідноя ю правильна фізична активність – це найкращий
метод фізіологічної стимулѐції всіх систем організму. При недостатньому
фізичному навантаженні розвиваютьсѐ гіподинаміѐ. Про необхідність
зарѐдки багато говорѐть, але іноді потрібно дослідити, що буде з
організмом при гіподинамії. Виѐвлено, що при гіподинамії знижуютьсѐ
інтенсивність відновлявальних процесів, зміняятьсѐ нейрогормональні
взаюмовідносини, обмежуятьсѐ пристосувальні реакції організму.
Гіподинаміѐ негативно впливаю на всі системи, знижуютьсѐ
кровопостачаннѐ головних органів: серцѐ та мозку; унаслідок погіршеннѐ
кровообігу порушуютьсѐ біоз тканини організму. І, навпаки, достатню
фізичне навантаженнѐ треную всі системи, відповідно підвищую ѐкість
життѐ лядини за рахунок відновленнѐ ѐкості адаптаційних систем.
В. В. Фролькіс визначив низку ефектів, ѐкі виникаять при
достатньому фізичному навантаженні, довівши, що рухова активність
поліпшую адаптаційно-регулѐторні механізми, а саме:
 ефект економізуячий – при наѐвності тренованості організму серце
працяю в більш економному режимі (що приводить до зниженнѐ
серцевих захворявань);
 ефект антигіпоксичний – посиленнѐ кровопостачаннѐ приводить до
полипшеннѐ біозу тканин організму;
 ефект антистресовий – підвищеннѐ стійкості гіпоталамогіпофізарної системи;
 ефект генорегуляячий – активаціѐ синтезу білків;
 ефект психоенергетизуячий – поліпшеннѐ когнітивної функції мозку *10,
с. 203+. Всі ці факти можливо застосовувати ѐк навчальну інформація.
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Таким чином, виѐвленнѐ скарг на здоров’ѐ на перших курсах
навчаннѐ та цілеспрѐмоване обґрунтуваннѐ здорового способу життѐ маю
добрий профілактичний ефект і може використовуватисѐ ѐк один із засобів
втіленнѐ здоров’ѐзбережувальних технологій у життѐ майбутніх фахівців.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. За
допомогоя анкетуваннѐ було виѐвлено:
- у більшості студентів та курсантів, ѐкі були досліджені, відповідно
74,0 % та 77,8 %, відзначавсѐ високий та достатній рівень культури
здоров’ѐ;
- за допомогоя тесту самооцінки здоров’ѐ було виѐвлено, що у групі
студентів більшість стверджувальних відповідей свідчила про
наѐвність перебудови нервово-регулѐторних механізмів, що
характеризувалосѐ низкоя скарг, ѐкі притаманні при вегето-судинній
дистонії. У групі курсантів більшість скарг припадало на відхиленнѐ у
стані опорно-рухового апарату;
- використаннѐ в певній послідовності декількох видів анкетуваннѐ та
тестуваннѐ у процесі навчаннѐ може виѐвити основні проблеми зі
здоров’ѐм студентської молоді.
У подальшому плануютьсѐ розкрити інформаційний потенціал
дисциплін медико-біологічного профіля, безпеки життюдіѐльності, екології
з метоя формуваннѐ у студентів та курсантів активної особистої позиції в
галузі формуваннѐ навичок оздоровленнѐ.
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РЕЗЮМЕ
Бобро Елена, Бондарчук Светлана. Сравнительнаѐ характеристика самооценки
здоровьѐ студентов (курсантов) ВУЗов различного профилѐ.
В результате педагогического эксперимента, который был проведен с помощья
тестированиѐ студентов педагогического университета и курсантов летной
академии, выѐвлено отношениѐ молодёжи к своему здоровья, определено наличие
уровнѐ культуры здоровьѐ. Среди студентов и курсантов, которые были
анкетированы, отмечалсѐ высокий и достаточный уровень культуры здоровьѐ. С
помощья теста самооценки здоровьѐ выѐвлено, что в группе студентов большинство
утвердительных ответов свидетельствовало о наличии перестройки нервнорегулѐторных механизмов, что характеризовалось рѐдом жалоб, характерных длѐ
вегетососудистой дистонии. В группе курсантов большинство жалоб направленны на
проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Использование в определенной
последовательности нескольких видов анкетированиѐ и тестированиѐ в процессе
учебы может выѐвить основные проблемы со здоровьем современной молодежи.
Ключевые слова: анкетирование, педагогический эксперимент, заболеваемость,
мониторинг здоровьѐ, здоровьесберегаящие технологии, оценка здоровьѐ.
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SUMMARY
Bobro Olena, Bondarсhuk Svitlana. Comparative characteristics of health selfassessment for students (cadets) at the universities of different profile.
Introduction. The urgency of the research is determined by new approaches in
modern pedagogy to preserve students’ health during their educational activities. In the
process of organizing and conducting educational activities, the pedagogical strategy should
orient a student on a healthy lifestyle, introducing one into the educational process of healthsaving technologies.
The aim of the Study is to ground the necessity of forming an active personal
standing for students and cadets for their own health, the importance of in-depth teaching of
health-saving technologies in higher education institutions of various profiles, is connected to
the young people’s health deterioration.
Research methods. Pedagogical experiment, students’ questioning and statistical
processing of received data.
Results. As a result of the pedagogical experiment conducted by students in a
pedagogical university and flight academy cadets, the youth’s attitude to their health was
revealed, and presence of a culture of health was determined. Most students and cadets who
were questioned showed a high and sufficient level of health culture. Due to the health selfassessment, it was found out that in the group of students, most of the affirmative responses
indicated a restructuring of neuro-regulatory mechanisms characterized by a number of
complaints of vegetative-vascular dystonia. In the group of students, most complaints were
about the musculoskeletal system. Using in a certain sequence several types of questionnaires
and testing in the learning process can reveal the main problems with the modern youth health.
Conclusions. In the majority of students and cadets there was a sufficient and high level
of health culture, with the help of the self-rating test, it was found out that in a students’ group,
most of the affirmative responses indicated that there was vegetative-vascular dystonia. In the
group of students, most of the complaints involved deviations in the state of the musculoskeletal
system. Using in a certain sequence several types of questionnaires and testing in the learning
process can reveal the main health problems of student (cadets) youth.
Perspectives for further research. In the future, it is planned to present disciplines
information potential of the medical-biological profile, life safety, ecology in order to form
students’ and cadets’ active personal standing in the field of education for health
improvement skills.
Key words: questionnaires, pedagogical experiment, morbidity, health monitoring,
health-saving technologies, health assessment.

26

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

УДК 612.821.34:796
Анатолій Босенко
Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського
ORCID ID 0000-0003-3472-0417
Євдокіѐ Долгіюр
Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського
ORCID ID 0000-0002-2818-8274
DOI 10.24139/2312-5993/2018.03/027-038
ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОВОЇ АДАПТАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ
СИСТЕМИ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ
Метоя дослідженнѐ стало визначеннѐ термінових змін у функціональному
стані центральної нервової системи волейболістів підліткового віку, ѐкі вивчалисѐ
за допомогоя методик Е. Ландольта та «Реакції на рухомий об’юкт». Розглѐнуто
окремі аспекти підготовки волейболістів-підлітків із урахуваннѐм адаптаційних
реакцій нервової системи. Установлено, що обстежені мали високі кількісні
показники розумової працездатності, ѐкі післѐ тренуваннѐ мали тенденція до
зниженнѐ та низькі й середні ѐкісні результати роботи з деѐким підвищеннѐм післѐ
фізичного навантаженнѐ, що необхідно враховувати длѐ підготовки спортсменів за
випереджальним принципом. Перспективи подальших наукових досліджень
полѐгаять у вивченні вікових та гендерних особливостей реакцій центральної
нервової системи на тренувальні і змагальні навантаженнѐ.
Ключові слова: центральна нервова система, волейболісти, підлітковий вік,
функціональний стан, розумова працездатність.

Постановка проблеми. В останні роки в сучасному волейболі
спостерігаютьсѐ зростаннѐ вимог до функціонального стану центральної нервової системи (ЦНС), фізичних і психологічних ѐкостей гравців, що обумовлено загостреннѐм спортивної конкуренції. Зростаять вимоги до системи
підготовки, ѐка містить відбір, контроль і корекція тренувального процесу з
урахуваннѐм індивідуальних особливостей спортсменів *1; 3; 4; 5; 7+.
Рухові дії, що виконуятьсѐ волейболістами під час гри, потребуять
швидкого перемиканнѐ з одних форм руху на зовсім інші за ритмом,
характером і швидкістя. Обумовлено це специфікоя самого волейболу,
ѐкий пред’ѐвлѐю дуже жорсткі вимоги до швидкості реакції, стійкості й
інтенсивності уваги, точності та швидкості сприйнѐттѐ, а також вимагаю від
волейболіста диференціації рухів та винѐткової точності *4; 6+.
Незважаячи на вся динамічність волейболу в цілому, спортсмен
часто приймаю вимушене початкове положеннѐ в очікуванні м’ѐча за умов
готовності до страховки, прийому подачі, під час нападаячого удару тощо.
Напружений стан протѐгом гри партнерів і суперників (незначне
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пересуваннѐ по майданчику порівнѐно з іншими видами спортивних ігор)
викликаю значне статичне напруженнѐ м’ѐзів. Під час статичних напружень
м’ѐзів у гравців швидше розвиваютьсѐ стомленнѐ відповідних рухових
центрів. Цікаво відзначити, що в захисті нервова напруга підвищуютьсѐ, а в
нападі ‒ знижуютьсѐ *1; 5+.
У зв’ѐзку з тим, що волейбол ю командноя гроя, кожен гравець
повинен узгоджувати свої дії з діѐми гравців всіюї команди. Ці особливості
змагань потребуять від волейболіста вміннѐ оріюнтуватисѐ в умовах, ѐкі
швидко зміняятьсѐ, що висуваю значні вимоги до ЦНС, пов’ѐзані зі
швидким перемиканнѐм від виконаннѐ одного руху до іншого. Дане
перемиканнѐ поюднано зі зміноя процесів збудженнѐ й гальмуваннѐ в
мінімально короткий час. Недостатнѐ рухливість процесів гальмуваннѐ і
збудженнѐ призводить до їх зіштовхуваннѐ, порушеннѐ стереотипу, що був
сформований раніше *3; 6].
Аналіз актуальних досліджень свідчить, що різні аспекти підготовки
волейболістів вивчалисѐ, в основному, стосовно висококваліфікованих
спортсменів, у ѐких порівнѐно з гравцѐми нижчих розрѐдів, існуять
достовірні відмінності в точності сприйнѐттѐ простору, успішності вирішеннѐ
тесту на оперативне мисленнѐ, швидкості перемиканнѐ, обсѐзі й точності
уваги, рухливості та лабільності нервових процесів. Виѐвлено також, що ю
тенденції до різниці в часі реакції розслабленнѐ й напруги, а також у часі
«центральної затримки» у складній реакції вибору й переробці знаків *4–7].
Існую також низка досліджень, присвѐчених вивчення характеристик
вищої нервової діѐльності волейболістів різної кваліфікації. Однак, відмінність
у методичних підходах вивченнѐ властивостей нервових процесів, різний
контингент (вік, стать, кваліфікаціѐ та ін.) обстежених, локальність досліджень
не даять до теперішнього часу можливості тіюя чи іншоя міроя скласти
досить повну психофізіологічну характеристику не тільки волейболу, ѐк гри в
цілому, а й окремим техніко-тактичним діѐм.
Вивченнѐ літературних джерел дозволило виділити напрѐм діагностуваннѐ психофізіологічного рівнѐ індивідуальних ѐкостей, що ґрунтуютьсѐ на
положенні про провідну роль центральної нервової системи в детермінації
особливостей поведінки й діѐльності лядини, вважаячи, що такий підхід
найбільш ефективний в екстремальних умовах спортивної діѐльності. У
дослідженнѐх у цілому показано, що ефективність тренувального та спортивного процесу певноя міроя обумовлена індивідуально-типологічними
особливостѐми властивостей нервової системи спортсменів [1; 2; 5].
Найбільш високі вимоги у волейболі висуваятьсѐ до швидкості
зорового сприйнѐттѐ і моторного реагуваннѐ, тому заслуговуять на увагу
дослідженнѐ, спрѐмовані на вивченні сенсомоторних характеристик
волейболістів [4; 6; 12].
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Дослідниками експериментально доведено, що волейболісти з
високоя кваліфікаціюя маять більш високу швидкість зорово-рухових
реакцій порівнѐно зі спортсменами нижчої кваліфікації. Установлено, що у
волейболістів у процесі становленнѐ спортивної майстерності зміняютьсѐ
швидкість та обсѐг зорового сприйнѐттѐ, інтенсивність і стійкість уваги, у зв’ѐзку
з чим рекомендовано розвивати спеціальні сторони інтелекту гравців, ѐкі
пов’ѐзані з ігровим мисленнѐм, швидкістя й точністя реагуваннѐ на ігрові
ситуації, що вклячаять випереджальні реакції *2; 6; 7; 10+.
Аналіз літературних джерел щодо нових підходів та оптимізації
тренувального процесу в підготовці волейболістів підліткового віку свідчить
про комплекс проблем, що виникаять у період статевого дозріваннѐ, ѐкі
зумовляять зміни функціонального стану організму та специфіку
центральної регулѐції рухової діѐльності. Функціональний стан ЦНС на
даному етапі розвитку практично набуваю зрілого рівнѐ, проте необхідно
враховувати вікові й індивідуальні функціональні можливості підлітків *1; 2; 8;
10–12+. Тому актуальним питаннѐм сучасної системи спортивної підготовки ю
оптимізаціѐ та своючасне коригуваннѐ тренувального процесу шлѐхом
контроля термінової адаптації ЦНС, ѐка характеризую процес
функціонального пристосуваннѐ організму до здійсняваної ним роботи.
На основі аналізу наукових робіт маюмо зазначити недостатня увагу
питання визначеннѐ функціонального стану ЦНС волейболістів
підліткового віку, тому виникаю необхідність досліджень у цьому напрѐмі, що
зумовляю актуальність теми та мету роботи.
Мета дослідженнѐ – визначити термінові зміни у функціональному
стані центральної нервової системи волейболістів підліткового віку.
Завданнѐ дослідженнѐ:
1. На підставі аналізу літературних джерел вивчити інформація з
питань оцінки функціональних можливостей центральної нервової системи
підлітків.
2. Вивчити та схарактеризувати зміни у функціональному стані
центральної нервової системи волейболістів підліткового віку.
Методи та організаціѐ дослідженнѐ. У роботі представлено
результати обстежень 10 волейболістів у стані спокоя до фізичних
навантажень та відразу післѐ тренуваннѐ з волейболу, ѐке відбувалосѐ
протѐгом 90 хв. Середній вік обстежених був 15,3±0,15 років. Усі вони мали
I дорослий розрѐд із волейболу. Дослідженнѐ проводилисѐ на базі дитѐчоянацької спортивної школи у м. Чорноморськ.
Оцінка функціонального стану ЦНС проводиласѐ за допомогоя
методики Е. Ландольта [9, с. 8+ та методики «Реакціѐ на рухомий об’юкт» [4].
Методика Е. Ландольта належала до групи коректурних тестів. У
дослідженні застосовувалисѐ спеціальні бланки, що містили випадковий
набір кілець із розривами, спрѐмованими в різні сторони. Обстежені
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переглѐдали рѐд, викреслявали певні зазначені в інструкції кільцѐ. Длѐ
характеристики надійності працездатності за показниками продуктивності
й точності будували графіки, на осі абсцис ѐких завдавали час виконаннѐ
тесту з кроком 2 хвилини, по осі ординат ‒ відповідну моменту
виміряваннѐ величину продуктивності або точності.
Методика «Реакціѐ на рухомий об’юкт» використовуютьсѐ длѐ
виміряваннѐ врівноваженості нервових процесів збудженнѐ та гальмуваннѐ.
На екрані монітора зображене коло, на ѐкому в різних точках знаходѐтьсѐ дві
позначки, що зміняять положеннѐ від поѐви до поѐви рухомого об’юкту. Від
першої позначки за годинниковоя стрілкоя з певноя швидкістя
відбуваютьсѐ заливка кола. Обстежуваному необхідно натиснути на кнопку в
той момент, коли заливка досѐгне другої позначки. Значеннѐ маю не стільки
швидкість реагуваннѐ, скільки своючасність відповіді на сигнал.
Математична обробка цифрових даних була здійснена за
стандартними програмами (Microsoft Excel, Statistica-6.0). Достовірними
вважалисѐ відмінності між середніми арифметичними значеннѐми, ѐкі не
перевищували рівнѐ значущості (р < 0,05).
Виклад основного матеріалу. Аналіз результатів обстеженнѐ свідчить,
що загальна кількість переглѐнутих кілець за 10 хвилин волейболістами до
тренуваннѐ (Qt) складала 1864,3±68,00, післѐ тренуваннѐ 1918,1±68,26
( x ± mx), число пропущених і неправильно закреслених кілець за 10 хвилин
до тренуваннѐ (Nt) становило 29,6±5,08, післѐ тренуваннѐ – 15,8±3,37
(р < 0,05).
На підставі вищевказаних показників розраховувалисѐ швидкість
переробки інформації та середнѐ точність роботи. Показник швидкості
переробки інформації (S) опосередковано характеризую функціональну
рухливість нервової системи, тобто швидкість поширеннѐ нервових
імпульсів, a також їх взаюмного перетвореннѐ (швидкість зміни збудженнѐ
гальмуваннѐм або навпаки). Швидкість руху нервового імпульсу маю прѐме
відношеннѐ до умовно-рефлекторної, поведінкової діѐльності, поширеннѐ
процесів по нейронам та комплексам кори й визначаю таку інтегральну
характеристику мозку, ѐк швидкість центральної переробки інформації і
швидкісні параметри процесу прийнѐттѐ рішеннѐ.
Цей показник у обстежених до тренуваннѐ дорівнявав 1,55±0,05 у.о.,
післѐ тренуваннѐ ‒ 1,66±0,06 у.о. (р < 0,05), що за шкалоя стандартних
балів оціняютьсѐ у 2 і 3 бали, відповідно. Швидкість переробки інформації
підвищиласѐ на 6,62 %. Розрахована за формулоя величина S свідчить про
низьку швидкість переробки інформації (інертність) волейболістами ѐк до,
так і післѐ тренуваннѐ.
Особи з інертноя нервовоя системоя зі швидкісноя роботоя
справлѐятьсѐ погано. Індивідуальний підхід, спрѐмований на компенсація
недостатньої рухливості, може складатисѐ у використанні різних
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підготовчих прийомів, що дозволѐять виконувати окремі швидкісні дії, але
в цілому інертність нервової системи обмежую можливість формуваннѐ
швидкісно-рухових навичок (рис. 1).
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Рис. 1. Швидкість переробки інформації волейболістів підліткового віку

2

2

1,5

1,5

y.o.

у.о.

Показник середньої точності (Аt), ѐкий опосередковано характеризую
диференційоване гальмуваннѐ в ЦНС та визначаю здатність лядини до
безпомилкового виконаннѐ діѐльності, представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Середнѐ точність волейболістів підліткового віку
До навантаженнѐ показник середньої точності становив
0,87±0,01 у.о., післѐ тренуваннѐ – 1,93±0,01 у.о. (р < 0,05). Оцінка цього
показника до тренуваннѐ відповідаю середньому рівня точності, а післѐ
тренуваннѐ ‒ вище за середній рівень точності та зростання на 54,92 %.
Аналіз отриманих даних за показником середньої продуктивності,
ѐкий характеризую кількість роботи (інформації), виконаної (переробленої)
в одиниця часу в обстежених за 10 хвилин (Pt) показав, що в середньому
по групі волейболістів продуктивність розумової роботи відповідала
високому рівня та післѐ тренуваннѐ підвищиласѐ на 3,11 % (рис. 3).

31

400

400

300

300

y.o.

y.o.

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

200

200

100

100

0

0

Pt до тренування

Pt після тренування

Рис. 3. Середнѐ продуктивність волейболістів підліткового віку
Особи з високим рівнем функціональної рухливості нервової системи
маять високу швидкість протіканнѐ розумових процесів та процесів
переробки інформації, що становить основу длѐ їх високої продуктивності,
здатності виконувати велику кількість роботи в одиниця часу. Амплітуда
коливань показників продуктивності (Рmax–Рmin) представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Амплітуда коливань показників середньої продуктивності
волейболістів підліткового віку
Амплітуда коливань показників продуктивності до тренуваннѐ
дорівнявала 105,22±17,89 у.о., післѐ тренуваннѐ – 209,98±42,69 у.о. (р <
0,05), що свідчить про зростаннѐ на 49,89 % та високу варіативність
показників розумової продуктивності підлітків.
Важливоя характеристикоя функціонального стану ЦНС ю показник
коефіціюнту витривалості (Кр), ѐкий визначаю здатність лядини до
тривалого підтриманнѐ виѐвленого рівнѐ продуктивності без ознак утоми,
що знижую швидкість діѐльності, а також побічно характеризую силу
нервового збуджувального процесу, витривалості нервових клітин до
тривалої дії подразника. Результати розрахунку цього показника
представлені на рис. 5.
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Рис. 5. Коефіціюнт витривалості волейболістів підліткового віку
Отримані результати свідчать, що коефіціюнт витривалості
обстежених, ѐкий опосередковано характеризую силу нервового
збуджувального процесу, витривалості нервових клітин до тривалої дії
подразника, становив до навантаженнѐ 85,96 %, післѐ навантаженнѐ –
96,48 %. Це відповідаю низькому рівня витривалості й характеризую швидку
втомляваність і зниженнѐ продуктивності праці.
Коефіціюнт точності (Та) визначаю здатність лядини до тривалого
підтриманнѐ встановленого рівнѐ точності (Аt) без ознак втоми, ѐка знижую
безпомилковість роботи. ак і Кр, коефіціюнт точності характеризую
витривалість розумової діѐльності, але з точки зору підтримки безпомилковості роботи. Особи, ѐкі схильні допускати в силу своїх нейрофізіологічних
особливостей велику кількість помилок, найменш ефективні будуть у
діѐльності, що висуваю підвищені вимоги до точності роботи. Цей показник у
обстежених післѐ тренуваннѐ залишавсѐ без значних змін.
Аналіз характеру динаміки продуктивності у процесі виконаннѐ завданнѐ і зіставленнѐ її зі змінами точності дозволѐять зробити висновок про надійність роботи, ѐка визначаю ймовірність підтримки необхідної ефективності
діѐльності протѐгом заданого часу і без наѐвності ознак утоми (рис. 6).
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Рис. 6. Співвідношеннѐ змін продуктивності та динаміки точності
волейболістів підліткового віку
Динаміка рівнѐ продуктивності волейболістів підліткового віку до
тренуваннѐ післѐ деѐкого зниженнѐ поступово стабілізуваласѐ з 4-ї до
8-ї хвилин. Закінченнѐ роботи характеризувалосѐ падіннѐм продуктивності
нижче початкового рівнѐ. Післѐ тренуваннѐ продуктивність знижуваласѐ та
потім стабілізуваласѐ з 6-ї до 8-ї хвилин роботи. Динаміка рівнѐ точності
порівнѐно з вихідними даними поступово мала тенденція зниженнѐ та з
6-ї до 8-ї хвилин підвищуваласѐ, а післѐ знижуваласѐ до початкового рівнѐ.
Післѐ тренуваннѐ точність підвищуваласѐ з 2-ї до 8-ї хвилин, а на останній
хвилині незначно знижуваласѐ.
Отримані показники дозволѐять констатувати, що до тренуваннѐ
обстежені мали низький рівень показнику надійності, післѐ тренуваннѐ –
середній, що підтверджуютьсѐ вищезазначеноя характеристикоя
співвідношеннѐ змін продуктивності й динаміки точності обстежених.
Узагальненнѐ результатів дослідженнѐ продуктивності, витривалості,
точності та надійності дозволило оріюнтовно судити про інтегральний рівень
працездатності обстежених підлітків-волейболістів, ѐкий за аналізом цих
показників знаходивсѐ на середньому рівні до тренуваннѐ та післѐ нього.
За допомогоя тесту «Реакціѐ на рухомий об’юкт» виміряваласѐ
врівноваженість нервових процесів збудженнѐ та гальмуваннѐ. Під час
виконаннѐ цього тесту обстежені до тренуваннѐ мали 6 випадків
випереджень із середнім показником -22,5±8,03 м/c та 4 випадків
запізнень ‒ 17,25±5,25 м/c (р < 0,05). Післѐ тренуваннѐ волейболісти
підліткового віку мали 5 випадків випереджень ‒ 22,8±6,34 м/c та
5 випадків запізнень ‒ 22,8±4,87 м/c (р < 0,05). Обробка результатів указую
на переважаннѐ реакцій на випередженнѐ до тренуваннѐ, що доводить
домінуваннѐ сили збудженнѐ над силоя гальмуваннѐ нервових процесів у
підлітковому віці. Післѐ тренуваннѐ спостерігаласѐ однакова кількість
випадків випереджень і запізнень, ѐка свідчить, що домінуваннѐ процесів
збудженнѐ знизилосѐ на 24,34 %.
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Інтерпретаціѐ результатів дослідженнѐ ґрунтуютьсѐ на вимірі
працездатності нервового субстрату (нервової системи), тобто базової,
первинної працездатності, що лежить в основі будь-ѐкої діѐльності.
Особливості ціюї базової працездатності проѐвлѐятьсѐ в нашому дослідженні
побічно, через діѐльність, сутність ѐкої полѐгаю у сприйнѐтті й переробці
інформації відповідно до певних правил.
З оглѐду на отримані результати в досліджуваній групі волейболістів
підліткового віку, слід зазначити їх високі кількісні показники розумової
працездатності, ѐкі післѐ тренуваннѐ мали тенденція зниженнѐ та низькі й
середні ѐкісні результати роботи з деѐким підвищеннѐм післѐ фізичного
навантаженнѐ.
Ці особливості термінової адаптації центральної нервової системи
волейболістів необхідно враховувати длѐ підвищеннѐ ефективності
комплектуваннѐ команд, управліннѐ тренувальним і змагальним
процесами, своючасної профілактики стресових станів і станів нервовопсихічної напруги, формуваннѐ специфічних ѐкостей особистості, ѐкими
завжди обумовлена успішність та стабільність змагальної діѐльності.
Високі вимоги до змагальної діѐльності спортсменів, довготривалий і
творчий процес їх підготовки, наростаяче напруженнѐ спортивної
боротьби й екстремальність її умов породжуять нові завданнѐ та пов’ѐзані
з ними труднощі підготовки. Гра в нападі з першої передачі, вихід гравцѐ з
задньої лінії до сітки длѐ організації атак, організаціѐ різних варіантів
захисних дій гравців нападу зумовляю високі вимоги до вміннѐ швидко й
точно оріюнтуватисѐ і оцінявати дії партнерів та суперників в ігровій
обстановці, самостійно приймати ефективні тактичні рішеннѐ, розгадувати
задуми суперника й передбачити результати. Одніюя з важливих
особливостей рухової діѐльності волейболістів ю вміннѐ здійснявати точні і
диференційовані просторові, тимчасові м’ѐзові дії.
В умовах спортивної боротьби побудова підготовки спортсменів за
випереджальним принципом ю вирішальним фактором, це підтверджуютьсѐ
результатами дослідженнѐ термінової адаптації функціонального стану ЦНС,
що проведені в межах даної роботи. Урахуваннѐ цих особливостей надасть
можливість найбільш ефективно розвивати психофізіологічну, фізичну,
технічну, тактичну й теоретичну підготовленість гравців на основі завчасного
формуваннѐ передумов поліпшеннѐ витривалості, продуктивності,
точності, надійності та працездатності ЦНС, що буде сприѐти розкриття
потенційних можливостей яних спортсменів.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
1. Аналітичний оглѐд літературних джерел свідчить про актуальність
вивченнѐ термінових змін у функціональному стані центральної нервової
системи волейболістів підліткового віку у зв’ѐзку з недостатньоя
розробленістя означеної проблеми.
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2. Дослідженнѐ функціонального стану центральної нервової системи
волейболістів підліткового віку виѐвило її інертність за показниками
швидкості й витривалості переробки інформації, ѐкі були на низькому рівні ѐк
до, так і післѐ тренуваннѐ, що характеризую швидку втомляваність та
зниженнѐ працездатності. Аналіз співвідношеннѐ змін продуктивності й
динаміки точності виѐвив низьку надійність розумової працездатності
обстежуваних до тренуваннѐ, ѐка післѐ тренуваннѐ підвищиласѐ до
середнього рівнѐ.
3. Вивченнѐ результатів за тестом «Реакціѐ на рухомий об’юкт»
демонструю переважаннѐ реакцій на випередженнѐ, що доводить
домінуваннѐ сили збудженнѐ над силоя гальмуваннѐ нервових процесів у
підлітковому віці, ѐкі післѐ тренуваннѐ знизилисѐ на 24,34 %.
4. У цілому, отримані результати, за даними вивченнѐ термінових
змін у функціональному стані центральної нервової системи волейболістів
підліткового віку, характеризуятьсѐ неоднозначноя динамікоя її
критеріїв. Слід зазначити їх високі кількісні показники розумової
працездатності, ѐкі післѐ тренуваннѐ мали тенденція до зниженнѐ, та
низькі й середні ѐкісні результати роботи з деѐким підвищеннѐм післѐ
фізичного навантаженнѐ, що підкоряютьсѐ залежністя реакції від вихідного
стану, і ѐку необхідно враховувати при побудові тренувального процесу.
Перспективи подальших досліджень у цьому напрѐмі полѐгаять у
вивченні вікових та статевих особливостей у функціональному стані
центральної нервової системи волейболістів.
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РЕЗЮМЕ
Босенко Анатолий, Долгиер Евдокиѐ. Особенности срочной адаптации
центральной нервной системы волейболистов.
Целья исследованиѐ ѐвилось определение срочных изменений в
функциональном состоѐнии центральной нервной системы волейболистов
подросткового возраста, которые изучались с помощья методик Е. Ландольта и
«Реакции на движущийсѐ объект». Рассмотрены некоторые аспекты подготовки
волейболистов-подростков с учетом адаптационных реакций нервной системы.
Установлено, что обследованные имели высокие количественные показатели
умственной работоспособности, обладаящие тенденцией к снижения после
тренировки, и низкие и средние качественные результаты работы с некоторым
повышением после физической нагрузки. Учет особенностей срочной адаптации
центральной нервной системы волейболистов может быть основой построениѐ
подготовки спортсменов по опережаящему принципу. Перспективы научных
исследований заклячаятсѐ в изучении возрастных и гендерных особенностей
реакций центральной нервной системы на физические загрузки.
Ключевые слова: центральнаѐ нервнаѐ система, волейболисты,
подростковый возраст, функциональное состоѐние, умственнаѐ работоспособность.

SUMMARY
Bosenko Anatolii, Dolgier Yevdokiia. Features of urgent adaptation of teen volleyball
players’ central nervous system.
The aim of the work was to study urgent changes in the functional state of teen
volleyball players’ central nervous system under the influence of work load. We examined
10 volleyball players 15.3 ± 0.15 years old having the first adult sports rank systematically
training for 4–6 years, at rest before and after a 90-minute training with an average level of
muscle load, ending in a two-way game. Adaptation reactions of the central nervous system
were studied using E. Landolt’s proof-reading test and the instrumental test “Reactions to a
moving object”.
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It has been found out that in the study group both before and after training a low
speed of information processing and endurance rate was registered that testifies to inertia
and fast fatigue of adaptation of teen volleyball players’ central nervous system.
The investigation of the ratio changes in productivity and the accuracy of the mental
work of teen volleyball players revealed a low level of the reliability indicator before training
and an average level after training that indicates a positive effect of the performed muscular
load on the dynamics of the psychophysiological characteristics of young volleyball players.
An analysis of the results of productivity studies, endurance, accuracy and reliability
of work capacity allowed to assess indirectly the integral functional level of the nervous
system of the adolescents surveyed that was defined as the average in operational rest and
in the early period of restitution.
The study of the results of the test “Reactions to a moving object” demonstrates the
predominance of responses to anticipation that proves the dominance of excitation processes
in adolescents over inhibition showing a tendency to strike a balance after training.
The examined volleyball teenagers had high quantitative indicators of mental
performance that declined after training and were combined with a low and medium level of
its quality. This criteria as well as reliability improved after moderate physical work. The
established features of urgent adaptation of the responsible departments of the nervous
system of young volleyball players should be taken into account when completing teams and
managing sports activities that can be a guide for training athletes on a leading principle and
it will help teen volleyball players to create the prerequisites for increasing the endurance,
productivity, accuracy and reliability of the central nervous system.
Prospects for further research are to study the age and gender features of adaptation
of the central nervous system depending on the specific physical loads and in conjunction
with the activities of other executive and regulatory systems.
Key words: central nervous system, volleyball players, adolescents, functional state,
mental performance.
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INFLUENCE OF THE ORGANISM BIORHYTMICS OF THE QUALIFIED WOMENRUNNERS FOR SHORT DISTANCES ON THEIR MOVEMENT ABILITIES DYNAMICS
The article presents peculiarities of dynamics of subjective assessments of functional
state and manifestation of motor capacities during ovarian menstrual cycle of athletesrunners for short distances. It is shown that level of manifestation of motor capacities of
athletes varies in accordance with the phases of the cycle for specific biological cycle, each
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characterized by a particular condition of a menstrual function and organism as a whole.
With such state taken into consideration, an effectiveness of the training process can be
raised without increasing the volume and intensiveness of applied loads.
The significant differences in the dynamics of the manifestation of individual motor
abilities in athletes during the OMC have been found out, in particular: in the average level of
manifestation and range of variation of indicators for the full cycle; in the ratio between the
level of manifestation of physical qualities in the favorable and “critical” periods of the cycle;
in the degree of influence of menstrual function on the change in the results of individual test
exercises during the OMC.
It should be added that the high values of the variability of all the studied indicators in
the menstrual, ovulatory and premenstrual phases of the OMC allowed us to assume that the
level of manifestation of motor abilities in the “critical” phases of the cycle has significant
individual characteristics.
From all of the above mentioned it can be concluded that during the OMC the level of
manifestation of motor abilities of athletes varies depending on the phases of the cycle. In
our opinion, taking into account this situation in the organization of the mesocycle of a
particular athlete, it is possible to increase the productivity of his/her preparation, without
unnecessarily increasing the volume and intensity of training influences.
Key words: athletes, ovarian menstrual cycle phase, motor capacities, individual
characteristics.

Introduction. Training athletes is a complex and multifaceted process of
effective use of a number of components that ensure the optimal level of its
readiness for its main start. At the same time, the most important aspect
ensuring the highest sport result is the search for rational forms of building
training loads in the annual cycle and in its individual structural formations [4;
6; 8; 9; 13]. At the same time, the individual approach is the potential factor of
productive planning of the training process, which, first of all, should provide
for biorhythmic features of the athlete’s body, characterized by a variety of
morphological, physiological and psychological changes.
Data on the training methodology for women reflect two dominant
approaches to the issue under discussion [2; 9; 11; 17]. According to some
scientists and practitioners, in the organization of training effects must be
necessarily taken into account the cyclical function of the hypothalamic-pituitaryovarian-adrenal system, that is, the ovarian-menstrual cycle (OMC). Others are
convinced that planning of the training process should be regardless of the gender
of the athlete, on the basis of the general patterns of sports training.
At the same time, there is no doubt that individual changes in athletic
performance, motor qualities, functional and mental state of the woman’s
organism, throughout the childbearing period, largely depend on the
biorhythmic features of her reproductive system [3; 7; 14]. The latter testifies
that knowledge and use in the training activity of information about the laws of
the functioning of the organism of a particular athlete is important not only for
improving sports performance, but also for preserving her reproductive health.
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A number of researchers note that excessive training effects are fraught
with overtraining in women to a much greater extent than in men [5; 14]. This
fact objectifies the need to prevent overtraining by normalizing the loads that
are adequate to the operational state of the female body.
Thus, the priority for the development of individually targeted training
programs, the choice of means and methods for the development of the
necessary dominant motor abilities, both in multi-year planning and in the
construction of various structural units of the annual cycle of a specific athlete,
is the orientation toward the dynamics of its operability, functional capabilities
of the basic systems of the organism and the course of regenerative functions
in different phases of the OMC. In addition, monitoring of the individual
dynamics of the athlete’s biorhythmics will help optimize her direct
preparation for the main competitions of the season [12; 15].
The purpose of the study was to determine the peculiarities of the
dynamics of subjective evaluation of the functional state (SEFS) and
manifestation of motor abilities during the OMC in female athletes specializing
in running for short distances.
Methods and organization of the study. In the experiment, 16 athletesrunners for short distances with qualification of the first rank – CMS took part.
Throughout complete individual biorhythmic cycle, each subject measured basal
temperature (in order to determine the individual boundaries of the phases of the
OMC) and tested by the SUN method. The use of the latter allowed, based on the
results obtained for each scale of sums, revealing a subjective assessment of the
functional state of the athletes in each of the phases of the MC.
In order to determine the level of manifestation of motor abilities 3–4 times
a week before the main training session, testing was carried out, which included a
certain set of control exercises. Thus, for the instrumental control of the power and
speed-strength capabilities of various muscle groups of athletes, the method of
computer strain gage was used, which consists in recording and analyzing the curve of development of muscle strength in time [2; 12; 15]. This instrumental technique allows assessing the level of special strength training of athletes, based on a
set of specific data characterizing the individual’s ability to manifest “explosive”
efforts that are not available to direct measurement using traditional means.
Tensodinamograms of the manifestation of the strength of muscle
groups bearing the main load in the structure of sprinting – muscles, leg
extensors (LE) in the knee and hip joints and plantar flexors of the foot (PFF)
were recorded and processed. In the isometric mode, the installation was
shown to show the maximum arbitrary force, in the explosive isometric mode –
to quickly achieve maximum force in the shortest period of time. The maximal
isometric muscle strength (Fmax) determined in the motion described and the
time during which the maximum force (tmax) was reached were determined
from the tensodynamometric curves obtained.
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A differential power gradient (J) was also calculated, characterizing the
rate of increase of the force to a maximum and numerically equal J  Fmax .
t max

Since the repulsion phase in the race lasts 0,10–1,13 s [1, 16], the force
developed by the athletes in 0,1 s (F0.1) was determined.
Speed-strength abilities (in a dynamic mode) were evaluated based on
the results of the jump up Abalakov (before and after training) with and
without the help of hands. In order to assess the speed, the latent time of a
simple motor reaction was determined, and the coordination abilities – as the
difference in the jump up Abalakov with and without the help of hands.
The results of the study and their discussion. Parameters of the
dynamics of the subjective evaluation of the functional state (SEFS) of athletes
during the OMC indicate that its values in postmenstrual (II) and postovulatory
(IV) phases are significantly higher (p≤0,05) than in menstrual (I), ovulatory (III)
and premenstrual (V) phases, as well as above the average for the entire period
of the specific biological cycle. It should be noted that there were no significant
differences between the SEFS level in the II and IV phases and between the
values of the “critical” phases (I, III and V) (p≥0,5).
As a result of the variance analysis, the degree of influence of the OMC
as a factor on the change in the SEFS was determined, which was 22,4 % and is
significantly higher (p≤0,05).
In the course of research, an unidirectional wave-like character of the
dynamics of manifestation of physical qualities from phase to phase of OMC in
athletics was revealed. It was foundout that a higher level of the studied
parameters fell on the II and IV phases, and their decrease in the I (minimum),
III and V phases. Such dynamics of manifestation of motor qualities (strength,
speed, speed-strength and coordination capabilities) was found in numerous
studies of other authors conducted in various sports [10; 12; 14].
In the present study, the peculiarities of the dynamics of individual
physical qualities were revealed during the OMC, which were determined by
differences in the average level of manifestation of motor abilities per full
cycle, with respect to the maximum in phase IV (100 %); in the range of
variation of the indicator for the full cycle; in the ratio of the level of
manifestation of abilities between the favorable and “critical” phases; as well
as the degree of influence of the OMC on the dynamics of each indicator in the
specific phases of the cycle (Table 1).
Coordination abilities during the OMC varied within the limits of 17,6 %.
The average level of manifestation of these abilities for the full cycle is
86,8±9 %. The values shown in phase II were significantly lower than in
IV (p≤0,05), and during and before menstruation it was lower than during
ovulation. The degree of influence of the OMC on the dynamics of the
manifestation of coordination abilities was 8,5 % and was not reliable (see
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Table 1), which may be due to high intra-individual and inter-individual
variability of this indicator in individual phases of the OMC.
Table 1
The degree of influence of OMC (%) on the dynamics of manifestation of
various motor abilities (results of dispersion analysis)
Degree of Validity
influence
influence
16,8
p≤ 0,01
8,5
p≥ 0,05

Motor abilities
Speed of motor reaction
Coordination abilities
Maximum arbitrary force
- muscle LE
- muscle PFF
Explosive force (isometric mode)
- muscle LE
- muscle PFF

28,9
12,9

p≤ 0,01
p≤ 0,05

17,9
22,7

p≤ 0,01
p≤ 0,01

Explosive strength of the muscles of the lower extremities
23,6
(dynamic mode)

p≤ 0,01

of

The maximum arbitrary force of the extensor muscles of the leg in the
knee and hip joints (HJ) during the OMC varied within 9,7 %. The average level
of manifestation of these abilities for the full cycle was 92,5±4 %. The values
shown in phase II were significantly lower than in IV (p≤0,05), and the results in
the “critical” phases were below the mean level, but did not differ significantly
(p≥0,05). The degree of influence of OMC on the dynamics of this indicator was
28,9 % and was reliable.
The maximum arbitrary muscle strength of the plantar flexor of the foot
(PFF) during the OMC varied within 9,9 %. The average level of manifestation of
these abilities for the full cycle was 98,3±4 %. At the same time, the values
shown in the II and IV phases did not have significant differences, nor were
they fixed between the values of the “critical” phases (p≥0,05). The degree of
influence of OMC on the dynamics of this indicator was 12,9 % and is reliable
(see Table 1). It should be noted that the main difference between the level of
manifestation of the power capabilities of the muscles LE and PFF is a less
pronounced decrease in the results of the maximum arbitrary muscle strength
of the PFF in the II phase.
The explosive force of the LE muscles under isometric mode of operation
during the OMC varied within 13,8 %. The average level of manifestation of
these opportunities for the full cycle was 91,7±7 %. The values shown in phase
II were significantly lower than in IV (p≤0,05), and before and during
menstruation – lower than during ovulation. The degree of influence of OMC
on the dynamics of this indicator was 17,9 % and is reliable.
In turn, the explosive force of the PFF muscles (manifested in 0,1 s) in
the isometric mode of operation during the OMC varied within 9,8 %. The
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average level of manifestation of these abilities for the full cycle was
94,7±5 %. At the same time, the values shown in the II and IV phases did not
have significant differences (p≥0,05), and the values shown during and
before menstruation were significantly lower than during ovulation (p≤0,05).
The degree of influence of OMC on the dynamics of this indicator was 22,7 %
and was reliable (see Table 1).
The main difference in the manifestation of the starting force between
the muscle groups LE and PFF is similar to the differences in the dynamics of
the maximum random force, a more significant decrease in the index for the
muscle LE in phase II relative to IV. Thus, the explosive strength of the muscles
of the lower extremities in the dynamic mode of operation based on the results
in the jump upwards (according to Abalakov) during the OMC varied within
7,9 %. The average level of manifestation of these opportunities for the full
cycle was 96,8±5 %. The values shown in phase II were significantly lower than
in IV (p≤0,05), and the results of the “critical” phases were below the mean, but
did not differ significantly (p≥0,1). The degree of influence of OMC on the
dynamics of this indicator was 23,6 % and was reliable.
Interesting data were obtained by analyzing the result of a jump upwards
with a wave and without a wave of hands, which were performed daily before
and after training. When assessing the results of jumps, not only the OMC
phase was taken into account, but also the volume, as well as the orientation of
the training impacts.
It was revealed (Table 2) that the height of the jump upwards with a
wave of hands before training fluctuates on different days of the cycle from
49,8 to 54,3 cm, after training – from 46,6 to 53,9 cm. In both cases, the lowest
results were shown in the menstrual (I), and the highest in the postovulatory
phase (IV). It is characteristic that in the jumps that were performed after
training, the greatest difference was recorded. And if in the II, III, and
IV phases, the differences before and after training are statistically insignificant
(p>0,05), then in the postmenstrual and, especially, in the menstrual phase, the
difference reached 5 % of the significance level.
Thus, we can note a stronger impact of training loads on the speedstrength potential of female athletes during the unfavorable phases of their
body’s biorhythms. With regard to the ovulatory phase, the differences in the
results in the jump up before and after training, with this method of
performance, are statistically insignificant (for 5 % significance level) and do not
differ (p>0,05) from the indices in the II and III phases of the OMC.
The results of jumps without hands (see Table 2) showed approximately
the same picture: the highest values were recorded in the II and IV phases of
the cycle, while the low values were recorded in I and III. But, if in jumps with a
wave of hands the differences in the indicators in the last phases were
significant, then in this method of jumping they are minimal, and the greatest
43

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

differences are characteristic for the ovulatory phase. This fact can be
explained by the fact that the way to jump upwards without a wave of hands
was less familiar for athletes and required certain coordination skills, and in the
ovulatory phase, the orientation in space and the mismatch in motor actions
can be violated [12, р. 14].
Table 2
Parameters of the height of the jump (in cm) upwards with a wave and
without a wave of hands on the phases of the CMC for runners for short
distances
Phase
of
ОМС
I
II
III
IV
V

Jump up with a wave of hands, cm
Before
After training
training
р
X
S
X
S
49,8 2,3 46,6 2,4
53,6 1,2 <0,05 52,8 1,3
51,3 1,4 >0,05 50,3 1,9
54,3 1,3 <0,05 53,9 1,8
50,9 2,1 <0,05 47,2 2,2

р
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05

Jump up without a wave of hands, cm
Before
After training
training
р
р
X
S
X
S
39,6 1,8 38,9 2,0 43,2 1,3 <0,05 42,9 1,7 <0,05
40,6 1,7 <0,05 38,3 1,8 <0,05
45,2 1,6 <0,05 45,0 1,8 <0,05
40,9 1,9 <0,05 39,6 2,0 <0,05

When performing jumps with a wave and without a wave of hands, the
greatest variability of the indicators was observed in the menstrual phase. And
the most significant variation was recorded after training, which is associated
with both different in scope and direction of the training load, and with the
individual reaction of the athlete’s body to it.
Thus, the data of the conducted research testify to the presence of phase
changes in the motor performance indicators of athletes during the OMC. It is also
established that the dynamics of each of them has its own features, characteristic
for this or that phase of the menstrual cycle. These features we associate with the
change in the functional state of organs and systems on which the level of
manifestation of the various motor abilities of athletes depends.
In turn, high values of the variability of the indices in the I, III and
V phases suggest that the level of manifestation of physical qualities in the
“critical” phases of the OMC has significant individual characteristics.
The analysis of test results, based on questionnaire Ch. Spielberger –
Yu. Khanin in athletes, shows (Table 3) that the level of situational anxiety is
high in phase V and statistically significantly (p<0.05) differs from the indicator
in phase II. The state, clearly perceived and evaluated by the athletes as a clear
sense of disquiet, anxiety and fear, manifests itself in the premenstrual phase.
In the menstrual phase, the mental state is characterized by a feeling of
dissatisfaction, fatigue, some emotional depression or tension. In general, this
is confirmed by studies of athletes by HAM (health, activity, mood) (Table 4),
whose emotional color is negative with a predominance of negative emotions.
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Тable 3
Indicators of situational anxiety in female athletes (n = 23)
in different phases of OMC ( X ± S)
Conditional units

The significance of differences Student’s criterion (t)
Phase
ОМC

Phase ОМC

X

S

39,3

8,3

I

X

33,2

5,9

II

2,45*

X

37,1

6,6

III

0,88

2,38*

X

37,6

7,3

IV

0,45

2,66*

0,62

X

42,3

7,8

V

0,106

3,28*

1,43

1,52

I

II

III

IV

V

X

Notes: 1) * – differences are significant at p<0.05;
2) the phase of the OMC: I – menstrual; II – postmenstrual; III –ovulatory; IV –
postovulatory; V – premenstrual.

In the postmenstrual phase, the picture changes significantly, and
subjectively the athletes assessed their emotional state as the best. At the
majority of sportswomen the emotional state is characterized by feeling
satisfaction, optimism, aspiration to activity.
Table 4
Indicators of emotional state of the test HAM athletes
in the different phases of the OMC ( X ± S)
HАM, c.u.

The significance of differences Student’s criterion (t)
Phase
ОМC

Phase ОМC

X

S

23,7

7,3

I

X

32,6

6,8

II

2,84**

X

28,7

6,3

III

1,82

1,62

X

31,9

7,1

IV

2,62*

0,96

1,60

X

22,3

6,9

V

0,98

3,26**

2,96**

3,18**

I

II

III

IV

V

X

Notes: 1) * – differences are significant at p<0.05;
2) the phase of the OMC: I – menstrual; II – postmenstrual; III –ovulatory; IV –
postovulatory; V – premenstrual.

In ovulatory phase changes are not so significant. In this phase, it is
difficult to determine the predominant direction of emotional reactions.
Apparently, in the phase of ovulation in female athletes can be observed,
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diametrically opposed emotional states, depending on many external and
internal factors. So, in this phase at the same time, there is a fairly high
business activity, the desire for activity – on the one hand, and inadequate
stubbornness, dissatisfaction, rather high emotional tension – on the other. In
the process of interaction, this state is manifested in the initiation of conflicts,
resentment, instability.
Postovulatory phase, the characteristics of mental states of athletes in it, is
very similar to postmenstrual. Their condition here is characterized by a positive
emotional background, some euphoria, desire for new events, impressions.
Thus, according to the results of the analysis of the data obtained, it can
be concluded that the most distinct changes in the emotional state, expressed
in mood deterioration, an increase in the level of anxiety in athletes are
observed in the premenstrual and menstrual phases of the OMC.
Conclusions. Thus, in the course of studying the general tendency of
changes in the subjective evaluation of the functional state and manifestation of
physical qualities in athletics during the OMC, the data obtained in the studies of
other authors were confirmed, the unidirectional wave-like character of the dynamics of the indices from phase to phase of the cycle was proved. The highest
values of the studied parameters were noted in the postmenstrual and postovulatory phases (maximum in the postovulatory period), and their decrease in the
menstrual, ovulatory and premenstrual phases (minimum during menstruation).
Also, significant differences in the dynamics of the manifestation of
individual motor abilities in athletes during the OMC:
– in the average level of manifestation and range of variation of
indicators for the full cycle;
– in the ratio between the level of manifestation of physical qualities in
the favorable and “critical” periods of the cycle;
– in the degree of influence of menstrual function on the change in the
results of individual test exercises during the OMC.
It should be added that the high values of the variability of all the studied
indicators in the menstrual, ovulatory and premenstrual phases of the OMC
allowed us to assume that the level of manifestation of motor abilities in the
“critical” phases of the cycle has significant individual characteristics.
From all of the above mentioned it can be concluded that during the
OMC the level of manifestation of motor abilities of athletes varies depending
on the phases of the cycle. In our opinion, taking into account this situation in
the organization of the mesocycle of a particular athlete, it is possible to
increase the productivity of his/her preparation, without unnecessarily
increasing the volume and intensity of training influences.
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АНОТАЦІЯ
Врублевський Євген, Кожедуб Марина, Севдалюв Сергій. Вплив біоритміки
організму кваліфікованих бігунок на короткі дистанції на динаміку їхніх рухових
здібностей.
У статті представлено особливості динаміки суб’юктивної оцінки
функціонального стану та проѐви рухових здатностей протѐгом ОМЦ у
спортсменок, бігуні на короткі дистанції. Показано, що рівень проѐву рухових
можливостей спортсменок зміняютьсѐ відповідно до фаз специфічного біологічного
циклу, кожен із ѐких характеризуютьсѐ тим або іншим станом менструальної
функції та організму в цілому. Урахуваннѐ даного положеннѐ при побудові
тренерського процесу може підвищити його ефективність без збільшеннѐ обсѐгу та
інтенсивності застосовуваних тренувальних впливів.
Ключові слова: спортсменки, оваріально-менструальний цикл, фази, рухові
здібності, індивідуальні особливості.

РЕЗЮМЕ
Врублевский Евгений, Кожедуб Марина, Севдалев Сергей. Влиѐние
биоритмики организма квалифицированных бегуний на короткие дистанции на
динамику их двигательных способностей.
В статье представлены особенности динамики субъективной оценки
функционального состоѐниѐ и проѐвлениѐ двигательных способностей на
протѐжении ОМЦ у спортсменок, бегуний на короткие дистанции. Показано, что
уровень проѐвлениѐ двигательных возможностей спортсменок изменѐетсѐ в
соответствии с фазами специфического биологического цикла, каждаѐ из которых
характеризуетсѐ тем или иным состоѐнием менструальной функции и организма в
целом. Учет данного положениѐ при построении тренировочного процесса может
повысить его эффективность без увеличениѐ объема и интенсивности
применѐемых тренируящих воздействий.
Ключевые слова: спортсменки, овариально-менструальный цикл, фазы,
двигательные способности, индивидуальные особенности.
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Статтѐ присвѐчена проблемі формуваннѐ рухової активності дітей
середнього шкільного віку. Фактичний рівень рухової активності, її енергетичну
складову, питаннѐ щодо самооцінки, зацікавленості у фізичній діѐльності,
самопочуттѐ до і післѐ тренуваннѐ вивчали за допомогоя адаптованого нами
опитувальника QAPACE (415 анкет). Установлено співвідношеннѐ суб’юктивних
оцінок із фактичноя фізичноя активністя та енерговитратами дітей. Результати
суб’юктивної та об’юктивної оцінки співпали у 36,8±2,4 % учнів. З 68,4 % підлітків, ѐкі
оціняять своя рухову активність ѐк достатня, 49,9 % веде малорухливий спосіб
життѐ. Перспективними науковими дослідженнѐми ю встановленнѐ оптимального
рівнѐ рухової активності підлітків.
Ключові слова: рухова активність, підлітки, самооцінка, ставленнѐ,
емоційний стан, енерговитрати.

Постановка проблеми. Одним із важливих завдань профілактичної
медицини ю вихованнѐ у школѐрів навичок здорового способу життѐ,
значимим аспектом ѐкого ю достатнѐ рухова активність (РА). За
рекомендаціѐми ВООЗ, длѐ підтримки оптимальної життюдіѐльності ю
щоденні фізичні навантаженнѐ помірного та високого рівнѐ мінімум
60 хвилин на добу, що підтверджуютьсѐ й іншими дослідниками *10, с. 197–
239+. Однак, наукові спостереженнѐ за руховоя активністя підлітків із 105
країн свідчать про те, що близько 80,0 % дітей не досѐгаять
рекомендованого рівнѐ *4, с. 247–257+. Порѐд із цим наші власні
дослідженнѐ й дослідженнѐ закордонних учених свідчать про стрімке
зниженнѐ звичної рухової активності на фоні підвищеннѐ статичного
навантаженнѐ в підлітковий період *6, с. 1–8; 3, с. 685–698; 2, с. 1–9; 16,
с. 93–104+. Тому цѐ категоріѐ населеннѐ ю одніюя з найважливіших цільових
груп щодо впровадженнѐ заходів із підвищеннѐ фізичної активності.
На формуваннѐ РА дітей та підлітків, окрім особистісних характеристик,
впливаять різні фактори: сімейні традиції, доступність спортивних споруд,
наѐвність вільного часу, соціально активна позиціѐ батьків та суспільства зі
спрѐмуваннѐм на здоровий спосіб життѐ, реклама тощо.
49

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

Длѐ обґрунтуваннѐ критеріїв оптимального рівнѐ рухової активності
дітей середнього шкільного віку та розробки діювих заходів із
популѐризації здорового способу життѐ необхідне прицільне дослідженнѐ
особливостей рухової активності дітей із урахуваннѐм аспектів мотивації та
емоційної складової учнів. Практика впровадженнѐ програм із підвищеннѐ
рухової активності підлітків свідчить про успіхи таких заходів при
підвищенні рівнѐ усвідомленнѐ підлітками свого реального рівнѐ рухової
активності *8, с. 9–18+. І, навпаки, недостатню розуміннѐ своїх потреб і
можливостей призводить до невдалих спроб *7, с. 237–249].
Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ способу життѐ і здоров’ѐ
школѐрів ю загальноя проблемоя в багатьох країнах світу. Зокрема,
питаннѐ фізичної активності дітей і підлітків широко обговоряятьсѐ на
міжнародних форумах та в наукових публікаціѐх.
У доповіді «Youth Risk Behavior Surveillance – United States», що була
представлена у США організаціюя «Centers for Disease Control and Prevention»
за 2013 рік, зазначено, що лише 47,3 % учнів 9–12 класів маять достатній
рівень рухової активності *5+. Загальновідомо, що вивченнѐ таких
поведінкових факторів, ѐк рухова активність, необхідно проводити в контексті
їх зв’ѐзку з макросоціальними факторами, ѐкі ю фундаментальними причинами та на ѐкі необхідно впливати длѐ досѐгненнѐ позитивного результат.
Нашими попередніми дослідженнѐми встановлено взаюмозв’ѐзок РА з
об’юктивними та суб’юктивними показниками здоров’ѐ школѐрів. Зокрема,
при високому рівні РА ймовірність гарного самопочуттѐ підлітків у 2,5 рази
вище, ніж при середньому та низькому (RR=2,50; ДІ 1,68–3,71; p<0,001).
Ймовірність поѐви захворявань у дітей підвищуютьсѐ на 20 % при низькому
рівні РА порівнѐно з середнім та високим (RR=1,2; ДІ 1,1–1,3; p<0,01).
Ймовірність поѐви коморбідної патології (кількість діагнозів більше 3-х)
зростаю в підлітків майже в 4 рази при низькому рівні РА порівнѐно з високим
(RR=3,74; ДІ 1,24–11,29; p<0,05). Також при низькому рівні РА ймовірність
розвитку неврозів у учнів у 2,5 рази вище в порівнѐнні з середнім та високим
рівнем (RR=2,5; ДІ 1,26–4,95; p<0,01) [15, с. 44–45; 13, с. 173–174].
Також слід акцентувати увагу на тому, що за останні 5–7 років спостерігаютьсѐ зниженнѐ рівнѐ рухової активності підлітків на 16,5 % (p< 0,001) [14,
с. 229–230]. Зниженнѐ рухової активності підвищую в дітей ризик виникненнѐ
хронічних захворявань, формуваннѐ невротичних проѐвів, зниженнѐ
працездатності й погіршеннѐ самопочуттѐ. Це актуалізую дану проблему на
сучасному етапі розвитку країни та реформуваннѐ освіти. При цьому
вважаюмо, що самооцінка рухової активності ю визначальним фактором длѐ
формуваннѐ звичної фізичної діѐльності на індивідуальному рівні.
Отже, метоя даної публікації ю співставленнѐ самооцінки рухової
активності підлітків із фактичним рівнем.
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Матеріали та методи дослідженнѐ. Длѐ досѐгненнѐ мети було
визначено фактичний рівень рухової активності (РА) учнів середнього
шкільного віку та її енергетична складова за допомогоя адаптованого
нами опитувальника QAPACE *1, с. 505–518+. В опитувальник нами внесені
також питаннѐ щодо самооцінки РА, зацікавленості у фізичній діѐльності,
самопочуттѐ до і післѐ тренуваннѐ.
Длѐ визначеннѐ енерговитрат використовували метаболічний
еквівалент (MET), ѐкий характеризую, у скільки разів енерговитрати на
певну конкретну діѐльність перевищуять енерговитрати на основний
обмін. Длѐ цього користувалисѐ довідником «The Compendium of Energy
Expenditures for Youth», у ѐкому наведені показники МЕТ длѐ всіх видів
діѐльності *11, с. 45–51].
Виділѐли такі типи діѐльності: малорухливу діѐльність (SB – sedentary
behaviour), легку РА (LPA – light physical activity), помірну РА (MPA – moderate
physical activity) та високу РА (VPA – vigorous physical activity). Ураховували те,
що «статична (або малорухлива) діѐльність» належить до будь-ѐкого виду активності, ѐка характеризуютьсѐ енергетичними витратами ≤ 1,5 МЕТ, легка РА –
1,51–2,9 МЕТ, помірна РА – 3,0–6,9 МЕТ, РА високої інтенсивності – 7,0 і вище
МЕТ *9, с. 1–8+. Окрім зазначених видів активності був розрахований сумарний
рівень помірної й високої рухової активності (MVPA), ѐкий ю сумарноя
кількістя хвилин, витрачених на фізичні вправи середнього і високого рівнѐ РА
та ѐкий дозволѐю порівнявати отримані дані з рекомендаціѐми ВООЗ.
Длѐ узагальненнѐ отриманих результатів розраховували показник
PAL (physical activity level) ѐк співвідношеннѐ загального рівнѐ добових
витрат енергії до рівнѐ базального метаболізму *5+. Ураховуячи, що
значеннѐ коефіціюнту PAL длѐ дітей ю вищими на 1,01 %, ніж длѐ дорослих,
у бальному вираженні значеннѐ PAL длѐ вікової групи 10–15 років
становлѐть: длѐ сидѐчого (малорухливого) способу життѐ – 1,41–1,71,
помірно активного – 1,72–2,01 балів, високо активного – 2,02–2,42.
Вибірка ю репрезентативноя. У дослідженнѐ вклячені результати
опитуваннѐ 415 дітей (163 хлопчика, 252 дівчинки) 11–15 років міст Киюва,
Сум та Переѐслав-Хмельницького, батьки ѐких дали письмову інформовану
згоду на проведеннѐ опитуваннѐ.
Систематизаціѐ матеріалу й первинна математична обробка були
виконані за допомогоя таблиць Microsoft EXCEL 2016. Статистична обробка
проводиласѐ з використаннѐм пакету STATISTICA 8.0.
Результати. Длѐ визначеннѐ самооцінки рухової активності підлітків їм
було запропоновано відповісти на запитаннѐ «Чи вистачаю тобі фізичної активності?». Переважна більшість (68,4±2,3 %) дітей середнього шкільного віку
відповіли «так», 3,7±0,9 % вважаять, що їм забагато існуячої фізичної активності, 10,9±1,5 % не змогли визначитись, і 17,0±1,9 % учнів вважаять, що їм не
вистачаю фізичної активності (у цій групі дівчат на 15 % більше, ніж хлопців).
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Результати самооцінки РА співвіднесли з фактичними показниками
(табл. 1). ак бачимо, у загальній групі дослідженнѐ частка дітей, ѐкі оціняять
своя РА ѐк достатня, становить 68,4 %. Слід акцентувати увагу, що у групі
підлітків, ѐкі фактично маять менше 60 хв/д MVPA, 65,4 % вважаять, що їм
достатньо РА. Між відповідѐми дівчат та хлопців значущих відмінностей не
знайдено (p>0,9).
Таблицѐ 1
Розподіл міських підлітків за самооцінкоя своюї рухової активності та
фактичноя тривалістя MVPA (Р±m), % (χ2=18,2; p<0,01)
Тривалість
MVPA, хв/д
до 60

ак ти вважаюш, тобі вистачаю фізичної активності?
вистачаю
забагато
не вистачаю
важко сказати
65,4±2,8
1,8±0,8
19,4±2,4
13,4±2,0

більше 60

75,0±3,8

7,8±2,4

11,7±2,8

5,5±2,0

Обидві групи

68,4±2,3

3,7±0,9

17,0±1,9

11,0±1,5

Зазначимо, що результати суб’юктивної та об’юктивної оцінки
співпали у 36,8±2,4 % учнів середнього шкільного віку. З них 23,4±3,7 %
підлітків вважали, що їм вистачаю рухової активності, а 13,4±2,0 % вважали,
що не вистачаю.
Даний висновок підтверджуютьсѐ на основі методики розрахунку
коефіціюнту PAL. Співставленнѐ даних показало, що з 68,4 % дітей, ѐкі
оціняять своя РА ѐк достатня, 49,9 % веде малорухливий спосіб життѐ і
лише 18,5 % помірно- та високоактивний. З 17,0 % підлітків, що вважаять
своя РА недостатньоя, малорухливий спосіб життѐ веде 13,9 % і 3,1 %
помірно- та високоактивний.
Серед підлітків, ѐкі суб’юктивно вважаять, що їм недостатньо РА,
більше третини дітей (37,7±4,7 %) основноя причиноя вказали високе
навчальне навантаженнѐ (дівчаток на 12 % більше, ніж хлопців); на
другому місті (23,6±4,1 % учнів) – відсутність поруч із домом цікавих длѐ
них та фінансово доступних клубів чи секцій; 2,8±1,6 % причиноя вказали
те, що їх друзі не займаятьсѐ спортом чи танцѐми. Проте, чверть всіх
респондентів 24,5±4,2 % не змогли визначитись із відповіддя.
У групі дітей, ѐким об’юктивно не вистачаю рухової активності,
46,3±6,8 % віддаять перевагу іншим видам діѐльності (тобто РА не ю їхнім
пріоритетом), 20,4±5,5 % – указуять на відсутність поблизу цікавих
спортивних секцій, 26,0±7,0 % школѐрів не визначилисѐ з причинами.
Серед факторів, ѐкі впливаять на фізичну активність дітей шкільного
віку, важливу роль граю саме бажаннѐ або небажаннѐ дитини займатисѐ
спортом, що відображаютьсѐ на її емоційному стані. Серед підлітків, ѐкі
відвідуять спортивні або танцявальні секції, 67,4±3,0 % учнів маять
позитивний настрій перед тренуваннѐм. Вони очікуять, що гарно
проведуть час, отримуять позитивні враженнѐ та вміннѐ. Проте, 12,7±2,1 %
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підлітків від тренуваннѐ очікуять відчуттѐ сильної втоми (серед них хлопців
на 19 % більше). Реальні відчуттѐ підлітків післѐ тренуваннѐ такі: 21,8±2,6 %
респондентів відчуваять спокій, 28,2±2,9 % – енергійність, бадьорість,
5,2±1,4 % – обидві відповіді. Думки ѐк дівчат, так і хлопців практично
співпадаять. Проте, 29,8±2,9 % респондентів зазначили, що післѐ
тренуваннѐ в них виникаю бажаннѐ відпочити або сонливість, а 2,4±1,0 %
відчуваять слабкість, біль у м’ѐзах та головний біль (хлопців серед них
удвічі більше) (табл. 2). Загалом на останні дві відповіді приходитьсѐ
третина відповідей (32,2 %), що викликаю занепокоюннѐ, оскільки це може
свідчить про невідповідність фізичних навантажень організму дітей.
Таблицѐ 2
Розподіл учнів середнього шкільного віку за відповідѐми на запитаннѐ
опитувальника «Що ти зазвичай відчуваюш післѐ тренуваннѐ» (Р±m), %
Післѐ тренуваннѐ ти зазвичай відчуваюш
Категоріѐ

Бажаннѐ
відпочити
або
сонливість

Задоволеннѐ,
спокій

Слабкість,
біль у м’ѐзах,
головний
біль
3,7±1,8

Почувая
себе дуже
гарно,
енергійно,
бадьоро
27,8±4,3

Хлопці

29,6±4,4

24,1±4,1

Дівчата

30,0±3,9

Всі групи

29,8±2,9

Інша
відповідь

14,8±2,9

20,0±3,4

1,4±1,0

28,6±3,8

20,0±3,0

21,8±2,6

2,4±1,0

28,2±2,9

17,8±2,4

Можна припустити також, що обраний вид спорту не відповідаю
фізичним можливостѐм цих дітей або присутній вплив інших факторів.
Наприклад, установлено, що серед школѐрів, ѐкі займаятьсѐ у спортивних
секціѐх за власним бажаннѐм, частка дітей, ѐкі відчуваять тільки негативні
емоції до та післѐ тренуваннѐ втричі нижча в порівнѐнні з дітьми, ѐкі
займаятьсѐ не за власним бажаннѐм (t=2,3; p<0,05). У той час, ѐк групи з
позитивними відчуттѐми практично не відрізнѐятьсѐ (рис. 1.).

Рис. 1. Характеристика емоціонального стану підлітків післѐ
тренуваннѐ залежно від бажаннѐ займатись у цій секції, %
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Установлено, що діти, ѐкі займаятьсѐ у гуртках за власним бажаннѐм,
об’юктивно витрачаять на рухову активність більше енергії на 24,8 % та часу –
на 12,7 % (p<0,001), а тривалість статичного компоненту в них менше на 5,7 %
(p<0,001) у порівнѐнні з підлітками, ѐкі займаятьсѐ спортом не за власним
бажаннѐм. Показник MVPA у групі дітей, ѐкі займаятьсѐ спортом за власним
бажаннѐм, складаю 67,9±2,7 хв/д, а у групі дітей, ѐкі займаятьсѐ не за
власним бажаннѐм – 30,3±3,1 % хв/д (t=5,8; p<0,001) (рис. 2.).

Рис. 2. Порівнѐльна характеристика енергетичних витрат (МЕТ/д) та
тривалості рухової активності (хв/д) учнів середнього шкільного віку
залежно від бажаннѐ займатись у секції (M±m)
Імовірність вести малорухливий спосіб життѐ на 25,5 % вище у групі
дітей, ѐкі займаятьсѐ в секціѐх не за власним бажаннѐм, порівнѐно з
групоя дітей, ѐкі займаятьсѐ в секціѐх за власним бажаннѐм (RR=1,255;
ДІ 1,10 – 1,43; p<0,001).
Імовірність отримувати MVPA більше 60 хв/добу у 3,4 рази вища у
групі дітей, ѐкі займаятьсѐ в секціѐх за власним бажаннѐм, порівнѐно з
групоя дітей, ѐкі займаятьсѐ в секціѐх не за власним бажаннѐм (RR=3,39;
ДІ 2,14–5,37; p<0,001).
Таким чином, представлені результати доводѐть, що свобода вибору
спортивної секції забезпечую потрібну мотивація длѐ підвищеннѐ рухової
активності підлітків.
Проведене дослідженнѐ окреслило фактори самопочуттѐ, ставленнѐ,
емоційної складової спортивної діѐльності та їх вплив на формуваннѐ звичної
рухової активності підлітків, що в подальшому дозволить обґрунтувати
критерії оптимального рівнѐ рухової активності дітей середнього шкільного
віку та визначити макросоціальні фактори, ѐкі впливаять на РА.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
1. Результати самооцінки рухової активності підлітків: 68,4 % міських
підлітків вважаять своя рухову активність достатньоя, 3,7 % – надмірноя,
17,0 % – недостатньоя. 10,9 % підлітків не змогли визначитисѐ.
2. З 68,4 % підлітків, ѐкі оціняять своя РА ѐк достатня, 49,9 % веде
малорухливий спосіб життѐ і 18,5 % помірно- та високоактивний.
Результати суб’юктивної та об’юктивної оцінки РА співпали у 36,8±2,4 %
учнів середнього шкільного віку.
3. Діти, ѐкі займаятьсѐ у спортивних гуртках за власним бажаннѐм,
витрачаять на рухову активність більше енергії на 24,8 % та часу на 12,7 %.
Показник MVPA у групі дітей, ѐкі займаятьсѐ за власним бажаннѐм,
складаю 67,9±2,7 хв/добу, а у групі дітей, ѐкі займаятьсѐ не за власним
бажаннѐм – 30,3±3,1 хв/добу (t=5,8; p<0,001).
Перспективними науковими дослідженнѐми ю встановленнѐ
оптимального рівнѐ рухової активності учнів і визначеннѐ макросоціальних
факторів, що впливаять на рухову активність.
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РЕЗЮМЕ
Гозак Светлана, Єлизарова Елена, Парац Алла, Станкевич Татьѐна. Самооценка
уровнѐ двигательной активности городских подростков.
Статьѐ посвѐщена проблеме формированиѐ двигательной активности
детей среднего школьного возраста. Фактический уровень двигательной
активности,
её
энергетическуя
составлѐящуя,
вопросы
самооценки,
заинтересованности в физической деѐтельности, самочувствиѐ до и после
тренировки изучали с помощья адаптированного нами опросника QAPACE (415
анкет). Установлено соотношение субъективных оценок к фактической физической
активности и энерготратам детей. Результаты субъективной и объективной
оценки совпали у 36,8±2,4 % учащихсѐ. Из 68,4 % подростков, которые оцениваят
своя двигательнуя активность как достаточнуя, 49,9 % ведут малоподвижный
образ жизни. Перспективными научными исследованиѐми ѐвлѐятсѐ обоснование
оптимального уровнѐ двигательной активности подростков.
Ключевые слова: двигательнаѐ активность, подростки, самооценка,
отношение, эмоциональное состоѐние, энергозатраты.
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SUMMARY
Hozak Svitlana, Yelizarova Olena, Parats Alla, Stankevych Tetiana. Self-rating of the
physical activity level in urban adolescents.
In the article the issues of self-rating, motivation and attitude to the physical activity
(PA) of urban adolescents have been examined. Our previous studies, as well as studies of
other scientists, have determined a decrease of the routine PA in adolescents with increase in
the static load. Therefore, this category of population is one of the most important target
groups for the implementation of measures for increasing physical activity.
The aim of this publication is to compare self-rating of the physical activity level with
its actual level in urban adolescents. The actual level PA for students of secondary school-age
and its energy component, the issue of self-rating of RA, the interest in PA, well-being before
and after sport training were studied using the QAPACE questionnaire adapted by us. In
order to determine the rate of energy consumption, the metabolic equivalent was used. In
the study the results of survey of 415 children (163 boys, 252 girls) from 11 to 15 years from
three Ukrainian cities have been included.
We have established that 68.4 % of urban adolescents consider their physical activity
as sufficient, 3.7 % – as excessive, 17.0 % – as insufficient. The ratio of subjective assessments
to actual physical activity level and energy consumption was established. In group which
evaluate their RA as sufficient (68,4 %), 49.9 % of urban adolescents have a sedentary
lifestyle and only 18.5 % have a moderately and a highly active lifestyle.
The results of the subjective and the objective evaluation are the same for 36,8±2,4 %
of the students. Among adolescents which consider that their PA is not enough, more than a
third of children (37,7±4,7 %) reported a hard school load as the main reason. If children have
chosen sports sections by themselves, their PA was more in energy by 24,8 % and time – by
12,7 % (p <0,001) and the duration of the static component in them is less by 5,7 % (p <
0.001) in comparison with group of the forced choice. The probability of the physical activity
level 60 min/daily in a group of children who have chosen sports sections by themselves was
increased in 3,4 times (p <0.001). The probability of a sedentary lifestyle in the group of the
forced choice is by 25,5 % higher (p <0,001).
Key words: physical activity, adolescences, self-rating, attitude, well-being, energy
consumption, metabolic equivalent.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ
ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Складовоя частиноя загальної культури суспільства, спрѐмованої на
зміцненнѐ здоров’ѐ, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних
здібностей лядини ю фізична культура. З метоя вивченнѐ теоретичних та
практичних умов формуваннѐ всебічно розвиненої особистості засобами фізичної
культури і спорту проведено аналіз науково-методичної літератури. Результати
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проведеного аналізу дозволили визначити наѐвність термінології «фізична культура
особистості», «особистісна фізична культура». Установлено, що ефективний
розвиток особистості засобами фізичної культури забезпечуютьсѐ такоя
сукупністя психолого-педагогічних умов: опора на особистісно-оріюнтовану освіту;
оріюнтаціѐ процесу фізкультурної освіти на розвиток загальної та спеціальної
культури; цілеспрѐмоване формуваннѐ ціннісної структури розвитку особистості,
юдності ціннісної, характерологічної, фізичної, культурологічної складових.
Ключові слова: особистісні ѐкості, фізична культура особистості, спорт,
підлітки.

Постановка проблеми. Досѐгнутий рівень розвитку суспільства на
кожному конкретному етапі характеризую культура – сукупність
матеріальних і духовних цінностей, створених лядиноя у процесі
суспільно-історичної практики.
Складовоя частиноя загальної культури суспільства, спрѐмованої на
зміцненнѐ здоров’ѐ, розвиток фізичних, морально-вольових та
інтелектуальних здібностей лядини ю фізична культура. Органічноя
частиноя фізичної культури ю спорт ѐк особлива сфера виѐвленнѐ та
уніфікованого порівнѐннѐ досѐгнень лядей у певних видах фізичних вправ,
технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шлѐхом змагальної
діѐльності. Метоя фізичної культури і спорту за олімпійськими
принципами повинно бути формуваннѐ гармонійно розвинутої особистості.
Фізичне й духовне вдосконаленнѐ лядини, оволодіннѐ нея
систематизованими знаннѐми з метоя правильного використаннѐ фізичних
вправ та способів їх самостійного використаннѐ протѐгом усього життѐ
здійсняютьсѐ в ході педагогічного процесу – процесу фізичного вихованнѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Длѐ сучасної педагогічної думки в
теорії та практиці фізичного вихованнѐ характерними ю пильна увага до
особистості дітей та підлітків, їх фізичного розвитку, стану здоровʼѐ і
рухових можливостей (Н. Шунда, 1994). При цьому зʼѐсуваннѐ ролі фізичної
культури в усебічному розвиткові особистості в нашій країні було завжди
предметом інтенсивного дослідженнѐ вчених та повʼѐзувалосѐ, у першу
чергу, із розуміннѐм сутності фізичного вихованнѐ, а пізніше й фізичної
культури, спорту (Я. Ніколаюв, 1999).
Я. М. Ніколаюв, В. К. Бальсевич зазначаять, що пильної уваги в
дослідженнѐх до 50–60-х років минулого століттѐ, у першу чергу,
заслуговували медико-біологічний та педагогічний аспекти, що пов’ѐзані з
розвитком фізичних ѐкостей, формуваннѐм рухових умінь та навичок.
Однак інтегративна сутність фізичної культури, ѐка стосуютьсѐ розвитку
особистісних характеристик лядини, соціалізації, не розкриваласѐ повноя
міроя (Я. Ніколаюв, 1999; В. Бальсевич, 1987).
У 60–80-ті роки минулого століттѐ значеннѐ фізичної культури длѐ
всебічного розвитку особистості розглѐдалосѐ в контексті програм, прийнѐтих
на XX, XXIІ з’їздах КПРС. Програми розглѐдали вихованнѐ нової лядини, ѐка
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гармонійно поюдную в собі духовне багатство, моральну чистоту та фізичну
досконалість (В. Войнов, 1980; А. Джалалов, 1980; Я. Ніколаюв, 1999;
А. Семушкин, 2004). Але, ѐк зазначаю М. М. Боген, цей факт і ю недоліком
розуміннѐ вихованнѐ всебічно та гармонійно розвинутої лядини. Оскільки не
слід у педагогічному процесі фізичного вихованнѐ відокремлявати складові
частини: духовне багатство, моральну чистоту та фізичну досконалість
(М. Боген, 1997). Н. Н. Візітей вважаю, що при цьому перевага розвитку
фізичних здібностей за рахунок інтелектуального, соціально-психологічного
розвитку, не дозволѐю виховувати всебічно та гармонійно розвинену
особистість (Н. Візітей, 1989). Вже в 60–90-ті роки у працѐх науковців було
зазначено, що фізичне вихованнѐ, впливаячи на біологічну сферу організму
лядини, одночасно впливаю на формуваннѐ особистості (Я. Ніколаюв, 1999).
Мета статті – висвітлити теоретичні та практичні умови формуваннѐ
всебічно розвиненої особистості засобами фізичної культури і спорту.
Методи дослідженнѐ: теоретичний аналіз, систематизаціѐ й
узагальненнѐ даних наукової літератури.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні постаю проблема
підвищеннѐ ролі особистісних характеристик лядини, ѐкі беруть участь у
процесі освоюннѐ рухової дії. Я. М. Ніколаюв зазначаю, що у сфері фізичної
культури розвиток рухових можливостей лядини невід’юмний від розвитку
її особистісних ѐкостей і визначаютьсѐ ними (Я. Ніколаюв, 1998), оскільки це
дозволѐю формувати фізичну культуру в лядини з урахуваннѐм розуміннѐ її
цілісної соматопсихічної та соціокультурної юдності (Я. Ніколаюв, 1999).
Широкого вивченнѐ набуваю понѐттѐ «особиста фізична культура».
Фізична культура – це органічна частина загальнолядської культури, її
особлива самостійна галузь (К. Адамбеков, 1995), ѐка реалізуютьсѐ
специфічним чином через свідому рухову діѐльність (Я. Ніколаюв, 1998;
Д. Фефелов, 2004), спрѐмовану на зміцненнѐ здоровʼѐ, розвиток фізичних
здібностей, підготовку до життювої практики (Н. Коробейников, 1989) – тобто
фізичного й духовного вдосконаленнѐ лядини *14+. При цьому Д. Фефелов
зазначаю необхідність визначеннѐ понѐттѐ «особиста фізична культура»,
розуміячи під цим втілені в самій лядині результати використаннѐ
матеріальних і духовних цінностей фізичної культури *10+.
Одним із варіантів оптимізації фізичного вихованнѐ ю концепціѐ
особистісної фізичної культури (В. Лѐх, 1998). Тлумачення понѐттѐ «фізична
культура особистості» приділѐли увагу багато фахівців у галузі фізичної
культури і спорту, ѐкі ототожнявали його з понѐттѐм «фізична культура
лядини» – це не тільки прагненнѐ до фізичного вдосконаленнѐ, а й процес
самовдосконаленнѐ, застосуваннѐ на практиці знань, умінь і навичок з
раціонального використаннѐ фізичних вправ та інших засобів *4, 7+.
На нашу думку, більш конкретне та досконале визначеннѐ цього
понѐттѐ даю Б. М. Шиѐн, визначаячи «фізичну культуру особистості» ѐк
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сукупність властивостей лядини, що набуваятьсѐ у процесі фізичного
вихованнѐ й виражаятьсѐ в її активній діѐльності, спрѐмованій на всебічне
вдосконаленнѐ своюї фізичної природи та веденнѐ здорового способу
життѐ *14+.
Відомо, що специфічним завданнѐм фізичного вихованнѐ у школі ю
вплив на формуваннѐ особистості. При цьому, за даними досліджень
Л. І. Лубишевої, у розвиткові теорії та практики фізичної культури
необхідно враховувати взаюмозв’ѐзок соціального та біологічного. На
думку дослідниці, особистість характеризуютьсѐ не біологічними, а
соціальними ѐкостѐми. Вона – носій окремих спеціальних функцій,
виконуячи ѐкі, накладаю на їх виконаннѐ свої неповторні ѐкості – характер,
воля, силу розуму, інтерес, потреби, знаннѐ, ціннісні оріюнтації та
світоглѐд. При цьому біологічний бік у життюдіѐльності зумовляю соціальну
активність лядини, розвиваю інтелектуальну й духовну сферу особистості
(В. Ігонтов, 2000; Л. Лубышева, 1996; Г. Матукова, 2003).
Таким чином, на підставі пізнаннѐ та врахуваннѐ соціальнобіологічних закономірностей розвитку лядського організму можливе
ефективне вивченнѐ фізичних можливостей і резервів. Такий підхід ю
еволяційним і, на думку В. К. Бальсевіча, розкриваю методологічну основу
пізнаннѐ сутності феномена фізичної активності. В. К. Бальсевіч зазначаю
про необхідність пізнаннѐ природних законів індивідуальної еволяції
фізичних здібностей лядини, а потім у суворій відповідності з ними
реалізовувати шлѐхи соціального, у тому числі педагогічного та
організаційного стимуляваннѐ гармонійного розвитку здібностей *2+.
Тобто фізичне вихованнѐ ю формоя соціального впливу на біологічний
розвиток організму лядини. Урахуваннѐ юдності функціонального,
ціннісного та діювих аспектів змісту фізичної культури, за Я. М. Ніколаювим,
ю визначальним у розумінні вихованнѐ цінностей фізичної культури
(Я. Ніколаюв, 1999). ак зазначаю Я. А. Гагін, під час групової духовної
практичної діѐльності до початку виконаннѐ рухової дії, а не в результаті її,
відбуваютьсѐ обмін змістом та цінностѐми, пов’ѐзаними з пізнавальними
проектно-смисловими оціночними діѐми та становленнѐ й розвиток
суб’юктів навчально-тренувального процесу (Я. Гагин, 1996).
Висвітлені вище поглѐди зміни підходу в наукових дослідженнѐх із
вивченнѐ особливостей формуваннѐ рухових навичок та вмінь до
філософського сприйнѐттѐ цілісності та невідʼюмності фізичної культури від
загальної культури лядини, підкресляять еволяція наукової думки. Крім
того, установлене теоретичне підґрунтѐ фізичного вихованнѐ дозволѐю
підсилити важливу роль фізичної культури і спорту при формуванні
особистості дітей та підлітків.
Наступним напрѐмом досліджень щодо невідʼюмності розвитку
рухових можливостей від розвитку особистісних ѐкостей ю вивченнѐ
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питаннѐ пріоритету духовності при формуванні фізичної культури
особистості (В. Грицаев, 2002; Н. Пономарев, 1994). І. М. Биховська
стверджую, що фізична культура – це, насамперед, робота з духом лядини,
її внутрішнім, а не зовнішнім світом (І. Биховска, 1993).
При цьому духовність визначаю цілісну активність лядської психіки і її
соціально-культурної детермінованості та змістовності. Вона ю оріюнтаціюя
свідомості лядини, що здійсняю зсередини мотивоване вкляченнѐ її у
громадське життѐ, діѐльність (Н. Візітей, 1989). Духовність розглѐдаютьсѐ ѐк
інтегруяче цілісне понѐттѐ, пов’ѐзане з проѐвом внутрішнього, психічного
життѐ лядини (свідомість, підсвідомість, знаннѐ, мисленнѐ, інтелект,
психіка) *11+. Духовність лядини повинна забезпечувати ефективну
реалізація діѐльності в юдності її аспектів: пізнаннѐ, ціннісне осмисленнѐ,
спілкуваннѐ та перетвореннѐ (А. Андреюв, 1998; М. Каган, 1991). Тому
основне завданнѐ фізичного вихованнѐ – створявати відповідні умови длѐ
реалізації потреб фізичної культури: матеріальних – розвиток фізичних
ѐкостей, рухових умінь, навичок; духовних – пізнавальна, цінніснооріюнтаційна, комунікативна, естетична діѐльність. Саме таке створеннѐ
належних умов буде сприѐти всебічному розвитку особистості
(Н. Барышева, 1998; Я. Николаев, 1999; О. Мусіюнко, 2005). Оскільки, на
думку А. А. Оплютіна, на сьогодні недостатньо визначений механізм
саморозвитку, засобами фізичної культури в умовах педагогічного процесу.
Саморозвиток особистості – вольовий процес ѐкісної її самозміни, ѐкий
базуютьсѐ на особистісній активності учнів, процес самоактивізації всіх
особистісних сил лядини, що проѐвлѐютьсѐ в самовідчутті та самоприйнѐтті
себе ѐк «а – реального» з прагненнѐм до «ідеального а» *8+.
На нашу думку, два понѐттѐ: особистісна фізична культура та
духовність фізичної культури ю підґрунтѐм длѐ формуваннѐ всебічно
розвиненої особистості.
Проблема дослідженнѐ формуваннѐ всебічно розвиненої особистості
школѐрів, розвитку інтелектуальних, фізичних і моральних ѐкостей
засобами фізичної культури і спорту на сьогодні залишаютьсѐ актуальноя й
нагальноя потребоя *9+. Ученими визначено основні засади формуваннѐ
всебічно розвиненої особистості.
З позиції Т. В. Скоблікової формуваннѐ особистості у процесі
неперервної освіти засобами фізичного вихованнѐ ю сукупність реальних та
перспективних можливостей, специфічних функцій індивіду, пов’ѐзаних із її
саморозвитком, цілісністя, формуваннѐм особистісного досвіду під час
навчаннѐ, створеннѐ умов длѐ повноцінного розвитку особистісних
функцій суб’юктів освітнього процесу (Т. Скобликова, 2000).
Т. Кутек, досліджуячи формуваннѐ фізичної культури особистості,
створила поетапну структуру, ѐка базуютьсѐ на формуванні індивідуальної
системи цінностей. При цьому науковець наголошую, що індивідуальна
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система цінностей утворяютьсѐ при особистісному розвиткові учнѐ й
формуванні ціннісних оріюнтацій.
В основі структури формуваннѐ фізичної культури особистості лежить
комплекс взаюмопов’ѐзаних особливостей: спадковість, вихованнѐ,
навчаннѐ, умови проживаннѐ, фізичний розвиток, рівень фізичної
підготовленості, формуваннѐ потреби у здоровому способі житті, знаннѐ та
розуміннѐ ролі фізичної культури длѐ розвитку особистості, визнаннѐ
фізичної культури ѐк соціально-особистісної цінності *6+.
Т. В. Скоблікова зазначаю, що формуваннѐ особистості маю дві суттюві
та взаюмопов’ѐзані сторони: внутрішня та зовнішня. Внутрішнѐ сторона
особистості полѐгаю у високій самооцінці, збереженні активної життювої
позиції, внутрішньої рівноваги, творчого потенціалу. Зовнішнѐ – потреба
лядини в ефективній взаюмодії, побудові відношень з однолітками,
батьками, педагогами, оточуячими лядьми (Т. Скобликова, 2000).
За Т. В. Скобліковоя, структура формуваннѐ особистості засобами
фізичного вихованнѐ під час неперервної освіти маю діалектичну юдність
об’юктивних та суб’юктивних сторін. Субʼюктивну сторону особистості
складаять компоненти фізичного розвитку, фізичної підготовленості та
особистісний (ціннісна, характерологічна, культурологічна складові).
Об’юктивну сторону поюднуять соціальна перцепціѐ (соціальна значимість,
соціальний престиж, соціальні стереотипи) та рольовий компонент. На поглѐд
О. П. Аксьонової, до показників особистої фізичної культури належать:
оптимальний рівень адаптаційних можливостей організму учнѐ, оптимальний
арсенал знань, умінь, навичок, достатній і необхідний щодо організації
здорового та безпечного життѐ, ѐкісної життюдіѐльності (О. Аксьонова, 2005).
Принципи побудови структури особистості засобами фізичної
культури відображаять причинно-наслідкові зв’ѐзки, ѐкі ю основоя в
розумінні процесу розвитку особистості: особистісні та міжгрупові
відношеннѐ; опосередкованість розвитку особистості змістом та умовами
фізичного вихованнѐ; успіх у навчальній діѐльності; урахуваннѐ ціннісних
оріюнтацій, мотивацій та потреб; вікова опосередкованість; дискретність
особистості; збалансованість використаннѐ засобів фізичної культури з
урахуваннѐм специфіки та рівнѐ розвитку особистості; вимоги в поюднанні
за знаками поваги, двобічної довіри та значимості; детермінанта
морального вихованнѐ в рішеннѐх (Е. Крякова, 1999).
Розглѐдаячи прикладні аспекти перелічених умов, працяячи зі
старшими підлітками, М. А. Родін наполѐгаю на оволодіннѐ, з одного боку,
основами фізичної культури (міцне здоровʼѐ, гарний фізичний розвиток,
оптимальний рівень рухових здібностей, знаннѐ та навички в галузі
фізичної культури, мотиви та вміннѐ здійснявати фізкультурно-оздоровчу
та спортивну діѐльність), а з іншого боку – формуваннѐ інтелектуальної,
вольової та емоційної сфер старшого підлітка, його естетичних уѐвлень та
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потреб (М. Родин, 2003). Дещо інший підхід до формуваннѐ особистості у
процесі занѐть фізичноя культуроя і спортом визначений у працѐх
А. І. Кудренка. Автор вважаю, що не дивлѐчись на позитивний вплив занѐть
фізичними вправами на формуваннѐ особистісних ѐкостей, цей процес
повинен контроляватисѐ вчителем, тренером за допомогоя виховних
заходів, спонуканнѐм до самовихованнѐ, самоаналізу тощо *5+.
Таким чином, ученими Т. В. Скобліковоя, О. П. Аксьоновоя, Т. Кутек,
М. А. Родіним, А. І. Кудренком зазначені основні теоретичні умови
гармонійного розвитку особистості засобами фізичної культури. Однак,
крім теоретичних засад існуять і практичні дослідженнѐ застосуваннѐ
засобів фізичної культури і спорту длѐ розвитку особистісних ѐкостей.
Розглѐнемо вивченнѐ цього питаннѐ в закладах освіти, починаячи з
дошкільних і завершуячи вищими навчальними закладами.
Так, Г. Матукова, А. Тітович зазначаять, що основними шлѐхами
розвитку фізичної культури ю: формуваннѐ фізичної культури на занѐттѐх за
розкладом; розвиток інтересу до фізичного вихованнѐ та формуваннѐ
фізичної культури в позааудиторний час; організаціѐ самостійної роботи
фізичного вихованнѐ у тренувальних залах або домашніх умовах
(Г. Матукова, 2003; А. Титович, 2005). При чому В. Максакова відмічаю, що
помітне місце в соціокультурній сфері закордонних країн займаять
культурно-дозвіллеві установи, ѐкі охопляять спортивні й розважальні
заходи саме длѐ батьків і дітей (В. Максакова, 2001).
Крім перелічених педагогічних умов розвитку фізичної культури
особистості І. Пюшкова, досліджуячи умови особистісно-оріюнтованого
вихованнѐ студентів, зазначаю необхідність створеннѐ особистісно розвиваячих ситуацій, діюве засвоюннѐ ціннісного потенціалу фізичної культури
(вкляченнѐ студентів в організація освітнього процесу, створеннѐ умов
вибору рівнѐ навчального матеріалу), застосуваннѐ засобів та методів длѐ
формуваннѐ та розвитку мотивації студентів; актуалізаціѐ розвитку рефлексії
студентів, застосуваннѐ проблемних методів навчаннѐ (Н. Пюшкова, 2003).
При впровадженні педагогічної технології соціально-морального саморозвитку особистості учнів А. А. Оплютін досѐгнув ефекту завдѐки модернізації
програми фізичного вихованнѐ модулѐми нетрадиційних методів та педагогічного аутотренінгу *8+. Дослідженнѐ В. А. Багіної доводѐть, що системоутворявальну роль в особистісному самовизначенні відіграять здібності, сприйнѐттѐ і розуміннѐ навчального матеріалу та сприйнѐттѐ шкільних оцінок *1+.
Використаннѐ стимулявальних методів, ѐкі базуятьсѐ на
взаюмовідношеннѐх педагога та дитини в процесі гри з дітьми дошкільного
віку, в дослідженнѐх Ю. В. Чичигіної дозволѐять створити необхідні умови длѐ
формуваннѐ фізичної культури особистості (Е. Чичигина, 2004). Крім того,
постійний контроль за морально-етичними основами поведінки, особистість
викладача та колектив визначаять її формуваннѐ у старших підлітків *3+.
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Наступноя необхідноя умовоя щодо формуваннѐ фізичної культури
особистості А. А. Чунаюв у роботі з молодшими школѐрами виокремляю
перехід до сучасних інформаційних технологій, комп’ятерних та відео
програм, нової навчальної та розвивальної літератури (А. Чунаюв, 1999).
Дослідженнѐ В. К. Бальсювича (2003), Л. І. Лубишевої (1996),
Н. Пангелової (2004), А. А. Чунаюва (1999), Т. Ф. Ченчика (2006), Н. Г. Михайлова (2000), М. А. Родіна (2003), В. Г. Шилько (2003), Ayers S. F. (2009)
щодо впровадженнѐ спортивно-оріюнтованої освіти свідчать про унікальну
можливість засобами спорту формувати фізично та морально здорову
особистість у межах загальноосвітніх навчальних закладів *12; 13; 15+.
Відомо, що занѐттѐ спортом здійсняять вплив на розвиток таких
сторін інтелекту старших підлітків: уваги, спостережливості, кмітливості та
швидкості розуміннѐ й мисленнѐ.
Окрім позитивного впливу спорту на інтелект відомі й негативні
наслідки, ѐкі пов’ѐзані з однобоким захопленнѐм спортом за рахунок
інших видів діѐльності чи втомоя внаслідок навчально-тренувальних
занѐть із досить великим навантаженнѐм (М. Родин, 2003).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
1. Результати проведеного аналізу дозволили визначити наѐвність
термінології «фізична культура особистості», «особистісна фізична
культура».
2. Установлено, що ефективний розвиток особистості засобами
фізичної культури забезпечуютьсѐ такоя сукупністя психолого-педагогічних
умов: опора на особистісно-оріюнтовану освіту; оріюнтаціѐ процесу
фізкультурної освіти на розвиток загальної та спеціальної культури;
цілеспрѐмоване формуваннѐ ціннісної структури розвитку особистості,
юдності ціннісної, характерологічної, фізичної, культурологічної складових.
Перспективами подальших наукових розвідок у цьому напрѐмі ю
розробка нових підходів щодо оптимізації фізичного вихованнѐ Нової
Української Школи на підґрунті особистісної фізичної культури.
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РЕЗЮМЕ
Головченко Алексей, Востоцкаѐ Ирина. Теоретические и практические условиѐ
формированиѐ всесторонне развитой личности средствами физической культуры и спорта.
Составной частья общей культуры общества, направленной на укрепление
здоровьѐ, развитие физических, морально-волевых и интеллектуальных
способностей человека ѐвлѐетсѐ физическаѐ культура. С целья изучить
теоретические и практические условиѐ формированиѐ всесторонне развитой
личности средствами физической культуры и спорта проведен анализ научнометодической литературы. Результаты проведенного анализа позволили
определить наличие терминологии «физическаѐ культура личности», «личнаѐ
физическаѐ культура». Установлено, что эффективное развитие личности
средствами физической культуры обеспечиваетсѐ следуящей совокупностья
психолого-педагогических
условий:
опора
на
личностно-ориентированное
образование; ориентациѐ процесса физкультурного образованиѐ на развитие общей
и специальной культуры; целенаправленное формирование ценностной структуры
развитиѐ личности, единства ценностной, характерологической, физической,
культурологической составлѐящих.
Ключевые слова: личностные качества, физическаѐ культура личности,
спорт, подростки.

SUMMARY
Holovchenko Oleksii, Vostotska Iryna. Theoretical and practical conditions of
formation of generalized personality by physical culture and sports.
Achieved level of development of society at each specific stage is characterized by the
culture – a set of material and spiritual values created by people in the process of social and
historical practice.
An integral part of the general culture of society, aimed at health promotion,
development of physical, moral-volitional and intellectual abilities of the person is physical
culture. Organic part of physical culture is sport as a special field of detection and unified
comparison of achievements of people in certain types of physical exercises, technical,
intellectual and other training through competitive activities. The purpose of physical culture
and sports according to the Olympic principles should be formation of a harmoniously
developed personality.
Physical and spiritual improvement of a person, mastering it with systematized
knowledge in order to properly use physical exercises and methods of their independent use
throughout life is carried out during the pedagogical process – the process of physical
education.
The purpose of the article is to analyze the theoretical and practical conditions for the
formation of a fully developed personality by means of physical culture and sports. Methods
of research are theoretical analysis, systematization and synthesis of scientific literature .
One of the options for optimizing physical education is the concept of personal
physical culture. Interpretation of the concept of “physical culture of the person” was paid
attention by many experts in the field of physical culture and sports and identified with the
notion of physical culture of man – this is not only the desire for physical improvement, but
also the process of self-improvement, the application in practice of knowledge, skills for the
rational use of physical exercises and other means.
B. M. Shyian defines a concrete and perfect definition of “physical culture of the
personality” as a set of human qualities acquired during the process of physical education
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and expressed in its activities aimed at the comprehensive improvement of its physical nature
and the pursuit of a healthy lifestyle.
The results of the analysis allowed to determine the presence of the terminology
“physical culture of the individual”, “personal physical culture”.
It has been established that the effective development of the personality means of
physical culture is ensured by the following set of psychological and pedagogical conditions:
reliance on personality-oriented education; orientation of the process of physical education
to the development of general and special culture; purposeful formation of the value
structure of the personality development, unity of value, characterology, physical and
cultural components.
Prospects for further research in this direction are the development of new
approaches to optimize physical education of the New Ukrainian School on the basis of
personal physical culture.
Key words: personal qualities, physical culture of the person, sport, teenagers.

УДК 796.012.3:37.015.3:005.32-053.6
Тетѐна Дух
ORCID ID 0000-0002-2401-9203
Іванна Боднар
ORCID ID 0000-0002-7083-6271
Антоніна Дунець-Лесько
ORCID ID 0000-0002-0512-7989
Ольга Павлось
ORCID ID 0000-0002-0679-7909
Вѐчеслав Лемешко
ORCID ID 0000-0002-1843-3950
Львівський державний університет фізичної культури
DOI 10.24139/2312-5993/2018.03/067-077
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ТА МОТИВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ
Мета роботи полѐгала у з’ѐсуванні мотиваційної спрѐмованості студентів до
фізичного вихованнѐ й визначенні рівнѐ фізичної активності. Використано методи
теоретичного аналізу літературних джерел та емпіричних даних, соціологічні і методи
математичної статистики. Длѐ оціняваннѐ обсѐгу фізичної активності застосовано
Фремінгемську методику. У статті представлено інформація щодо енергетичних
затрат студентів протѐгом днѐ. Подано відсоткове співвідношеннѐ студентів із
різним рівнем фізичної активності. Установлено, що спеціально організованоя м’ѐзової
діѐльністя в загальному обсѐзі рухової активності протѐгом днѐ займаятьсѐ лише 1,6
% студентів. Результати анкетуваннѐ показуять, що більша частина студентів
(64 %) недостатньо мотивована до фізичного самовдосконаленнѐ.
Ключові
слова:
фізична активність, фізичне
здоров’ѐ, фізична
підготовленість, мотиваціѐ, фізичне вихованнѐ, студентська молодь.
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Постановка проблеми. У своїй основі сучасна фізична культура маю
доцільну рухову діѐльність у виглѐді різноманітних фізичних вправ, ѐкі
сприѐять біологічному розвиткові молодого організму, що дозволѐю
формувати необхідні вміннѐ та навички, розвивати фізичні здібності,
оптимізувати стан здоров’ѐ, психічну стійкість і, у цілому, забезпечувати
високу працездатність протѐгом усього життѐ *8; 12; 14+. Спосіб життѐ
лядини, її звична рухова активність суттюво впливаять на стан її здоров’ѐ й
розумову працездатність. На сьогодні, у зв’ѐзку з розвитком науковотехнічного прогресу, значним зменшеннѐм частки фізичної праці, м’ѐзових
зусиль, що застосовуятьсѐ при виконанні різних видів діѐльності, у тому числі
й побутових, збільшуютьсѐ загроза такого соціального ѐвища, ѐк гіподинаміѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Наукові дослідженнѐ *4; 7; 14+ підтвердили той факт, що за останні роки рівень індивідуального здоров’ѐ студентської молоді значно знизивсѐ. ак зазначаять фахівці *2, с. 11+, в Україні
лише кожна п’ѐта дитина шкільного віку та кожен десѐтий студент маять
достатній рівень рухової активності оздоровчої спрѐмованості, що ю одним із
найнижчих показників у Ювропі. Лише 2 % студентів маять достатній рівень
фізичної працездатності, 20–25 % студентів маять задовільний рівень, 41–
44 % – низький, а 33–34 % перебуваять у дуже поганій фізичній формі *1, с. 5].
Результати досліджень *3; 11; 15+ свідчать про незадовільний рівень
рухової активності, а відтак і стан здоров’ѐ більшої частини сучасного
студентства, постійне збільшеннѐ контингенту з послабленим здоров’ѐм.
За даними Г. Грибана (2017) [2], від 0,9 % до 20,5 % студентів зараховані до
підготовчої групи, 8,1–17,4 % до спеціальної медичної групи, а від 0,4 до
1,2 % – з особливими потребами. Аналіз захворявань, даних фізичного
розвитку й фізичної підготовленості студентів показую, що від 24 % до
30,8 % із них мали захворяваннѐ, у тому числі хронічні, вроджені аномалії,
інвалідність, дуже поганий фізичний розвиток (порушеннѐ постави, зайва й
недостатнѐ вага тіла, непропорційність фізичного розвитку, проблеми з
функціональними можливостѐми організму).
За даними фахівців *1; 6+, систематично фізичними вправами і
спортом займаятьсѐ лише 25 % студентів, більше одніюї третини не
володіять знаннѐми щодо здорового способу життѐ, близько 60 % маять
відхиленнѐ у стані здоров’ѐ, низький рівень знань щодо механізму
позитивного впливу фізичних вправ на організм, не обізнані методами
дозуваннѐ фізичного навантаженнѐ й керуваннѐ власним функціональним
станом під час занѐть.
Так, за даними Р. Т. Раювського (2011) виѐвлено: високий рівень
фізичної підготовленості 7,4 %, вище за середній – 24,7 %, середній –
26,1 %, нижче середнього (ураховуячи недопущених до тестуваннѐ) –
41,8 % студентів. За даними медичних обстежень, спеціальних опитувань і
літературних джерел:
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 на 100 студентів, ѐкі пройшли медичний оглѐд, 95–96 і більше
захворявань різної етіології;
 із 10 студентів 9 маять відхиленнѐ у стані здоров’ѐ;
 понад 50 % студентів знаходѐтьсѐ на диспансерному обліку;
 кожен 5-й студент (на гуманітарних факультетах – кожен 3-й, а іноді
навіть 2-й) віднесений до підготовчої, спеціальної медичних груп або
звільнений за станом здоров’ѐ від фізичних навантажень;
 рівень понад 50 % молодих лядей, ѐкі навчаятьсѐ у вищих навчальних
закладах України, не відповідаю навіть середньому рівня державного
стандарту фізичної підготовленості, що гарантую стабільне здоров’ѐ.
ак бачимо, студенти не турбуятьсѐ про свою фізичне здоров’ѐ,
оскільки не дотримуятьсѐ гігіюнічно обґрунтованої норми рухової
активності. Саме тому, у фізичному вихованні існую протиріччѐ між рівнем
фізичної підготовленості студентів та рівнем соціальних вимог.
Пошук нових форм залученнѐ й зацікавленнѐ студентів до занѐть
фізичним вихованнѐм поѐсняютьсѐ дефіцитом рухової активності та високоя
захворяваністя молоді. Адже саме рухова активність ю одним із ефективних,
економічно вигідних засобів оздоровленнѐ. Академічні занѐттѐ з фізичного
вихованнѐ у вищих навчальних закладах не повноя міроя використовуять
свій потенціал в оздоровленні студентської молоді, про що свідчить
негативна динаміка кількості захворявань із кожним роком навчаннѐ.
Мета дослідженнѐ полѐгала у з’ѐсуванні рівнѐ рухової активності та
мотивації студентів до самостійних занѐть фізичним вихованнѐм.
Завданнѐ дослідженнѐ:
1. Проаналізувати стан здоров’ѐ студентської молоді.
2. Визначити рівень фізичної активності студентів.
3. Виѐвити рівень умотивованості та мотиви студентів до занѐть
фізичним вихованнѐм.
Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань було використано методи
дослідженнѐ: теоретичний аналіз і узагальненнѐ літературних джерел та
емпіричних даних; соціологічні (анкетуваннѐ); Фремінгемську методику й
методи статистичної обробки даних.
Організаціѐ дослідженнѐ. Длѐ з’ѐсуваннѐ рівнѐ фізичної активності та
вивченнѐ мотиваційної спрѐмованості студентів до фізичного вдосконаленнѐ
нами проведено анкетуваннѐ, ѐке охоплявало 398 студентів вищих
навчальних закладів різних спеціальностей (Львівського національного
університету імені Івана Франка, національного університету «Львівська
політехніка», Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького). Анкета складаласѐ з
10 запитань, містила питаннѐ про ставленнѐ до фізичного вихованнѐ, мотиви
студентів до занѐть фізичним вихованнѐм і ступінь умотивованості до
фізичного вдосконаленнѐ.
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Длѐ оціняваннѐ обсѐгу фізичної активності застосовували
Фремінгемську методику. За Фремінгемськоя методикоя, оптимальний
показник індексу фізичної активності становить 42 бала. Вона даю можливість
отримати повну інформація про безперервну тривалість конкретного виду
діѐльності й відпочинку, про чергуваннѐ фізичних навантажень різної
інтенсивності, про сумарну тривалість різних видів діѐльності і величину
енергозатрат. Її сутність полѐгаю у хронометражі добової рухової активності й
оціняванні за допомогоя енергетичних еквівалентів рівнѐ рухової активності.
Величина цих вимірів подаютьсѐ у виглѐді цифрового значеннѐ індексу
фізичної активності у хронометражі, де реюструютьсѐ всѐ діѐльність, що
займаю за часом більше 5 хвилин. Описуютьсѐ день цілком від моменту, коли
студент прокинувсѐ післѐ нічного сну до того часу, коли він відійшов до сну.
Кожному з них відповідаять такі певні види діѐльності та рухової
активності: до базового рівнѐ належать: сон, відпочинок лежачи; до
сидѐчого – проїзд у транспорті, читаннѐ, маляваннѐ, переглѐд телепередач,
настільні й комп’ятерні ігри, прийом їжі; до малого рівнѐ – особиста гігіюна,
пересуваннѐ пішки, занѐттѐ в навчальному закладі, професійна діѐльність,
зачислена до другої групи праці; до середнього – домашнѐ робота по
господарству, прогулѐнки, занѐттѐ масовим спортом низької й середньої
інтенсивності, професійна діѐльність, що належить до третьої групи праці; до
високого – спеціально організовані занѐттѐ фізичним вихованнѐм, спортом,
участь у спортивних змаганнѐх, танці, інтенсивні ігри, біг, туристичні походи,
катаннѐ на ковзанах, роликах, велосипеді тощо.
Виклад основного матеріалу. При вивченні співвідношеннѐ окремих
видів рухової активності з різним рівнем інтенсивності у студентів
відзначено, що в сумарній добовій руховій активності переважали види
діѐльності з низьким рівнем рухової активності. Дослідженнѐ показали, що
59,9 % від загального обсѐгу добової рухової активності студенти
затрачаять на навчальну діѐльність та звичну рухову активність, тобто види
рухів, спрѐмовані на задоволеннѐ природних потреб лядини. Інші 38,5 %
становлѐть всі види пасивного відпочинку й нічний сон (рис. 1).
Критично низьким виѐвлено відсоток часу, ѐкий студенти відводили
на спеціально організовану м’ѐзову діѐльність (всі види фізичних вправ),
ѐка становила в загальному обсѐзі рухової активності лише 1,6 %.
Відповідно, такий спосіб життѐ позначаютьсѐ на стані здоров’ѐ, адже ѐк
відомо, запорукоя здорової лядини ю систематичні занѐттѐ фізичноя
культуроя. Фізична активність студентів складаютьсѐ з базового рівнѐ
(8,4 год.), сидѐчого рівнѐ (4,4 год.), малого рівнѐ 6,4 (год), середнього
2,3 (год.) й високого 0,4 (год.). Енергетична вартість рухової активності за
добу склала в середньому 2330,94±306,67 ккал.
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Рис. 1. Відсоткове співвідношеннѐ затрат часу студентів на різні види
діѐльності
Порівнѐльний аналіз величини індексу рухової активності за добу, а
також внесків кожного рівнѐ дозволив визначити кількісне значеннѐ рівнѐ
добової рухової активності і провести ѐкісну оцінку за інтенсивністя фізичних
зусиль. Нами встановлено, що фізична активність малого рівнѐ була
найбільшоя за обсѐгом (9,65±2,11 бали), що поѐсняютьсѐ високим
навчальним навантаженнѐм студентів у сучасних умовах, оскільки навчальна
діѐльність належить до малого рівнѐ фізичної активності (табл. 1). Відповідно,
найбільші енерговитрати припадаять власне на ці види діѐльності.
Таблицѐ 1
Характеристика добової фізичної активності студентів
Рівень фізичної активності
базовий
сидѐчий
малий
середній
високий
Добовий обсѐг ФА

Індекс фізичної активності, ум. Енерегитичні витрати
од.
(Ккал)
8,41±1,41
630,54±105,93
4,85±1,58
370,51±120,67
9,65±2,11
790,98±172,71
5,43±3,00
407,45±225,35
1,75±2,52
131,47±189,09
30,09±4,03
2330,94±306,67

Другий за обсѐгом рівень фізичної активності був базовий (8,4), що у
принципі ю закономірним, оскільки до нього відносѐть нічний сон та
пасивний відпочинок, і зрештоя даний індекс відповідаю градації
відповідно до структури фізичної активності. На види діѐльності сидѐчого
рівнѐ рухової активності (прийом їжі, читаннѐ, прослуховуваннѐ музики,
переглѐд
відеофільмів)
досліджуваний
контингент
затрачав
370,51±120,67 ккал, що відповідаю 4,9 балам індексу фізичної активності.
На жаль, зовсім незначні показники середнього й особливо високого
рівнѐ фізичної активності. Так, середній рівень фізичної активності
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студентів оціняютьсѐ у 5,4 бали ІФА, а в окремої частки опитаних
респондентів цей рівень не зафіксований зовсім. У середньому на занѐттѐ
фізичними вправами студенти затрачаять близько 20 хв. добового часу,
енергетичні витрати при цьому становлѐть 131,47±189,09 ккал, що
відповідаю 1,8 балам індексу фізичної активності. Таким чином, загальний
обсѐг добової фізичної активності становив 30,09 балів, ѐкий оціняютьсѐ ѐк
низький рівень рухової активності.
Таким чином, проведені дослідженнѐ свідчать про малорухливий
спосіб життѐ студентів, нераціональний режим днѐ й необхідність залученнѐ
їх до різних форм оздоровчих заходів, що сприѐять збільшення фізичної
активності і зокрема діѐльності, що відповідаю високому рівня активності.
Мотиваціѐ ю одним із необхідних факторів, ѐкий формую потреби та
інтерес до занѐть фізичної культуроя [9]. Проте, психологи відзначаять, що
існуять великі індивідуальні відмінності в потребах особи. Крім того,
характер спонуканнѐ до праці в одніюї й тіюї самої лядини безперервно
зміняютьсѐ з віком, інтелектуальним, моральним та емоційним розвитком.
Саме тому важливо правильно оцінявати ступінь мотивації та
індивідуально його коректувати *3, 12].
Провівши аналіз анкетуваннѐ студентів щодо рівнѐ вмотивованості до
занѐть фізичноя культуроя, нами підтверджено дані *3; 6; 8+ про низький
рівень умотивованості студентів до рухової активності. Виѐвлено, що більша
частина студентів (64 %) недостатньо мотивована до фізичного самовдосконаленнѐ, 8 % респондентів ставлѐтьсѐ байдуже до занѐть фізичним
вихованнѐм. З достатнім рівнем мотивованості й усвідомленоя потребоя в
занѐттѐх фізичної культуроя виѐвлено лише 22 % респондентів (рис. 2).
негативно
мотивовані
8%

позитивно
мотивовані
6%

у достатній
степені
мотивовані
22%

недостатньо
мотивовані
64%

Рис. 2. Мотивованість студентів до занѐть фізичним вихованнѐм
Знаннѐ причин, ѐкі спонукаять особистість займатисѐ фізичноя
культуроя, ю одним із найважливіших факторів, ѐкий лежить в основі
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формуваннѐ механізму мотивації студентів вищих навчальних закладів до
фізичного самовдосконаленнѐ. Так, автор [9] пропоную декілька способів
мотивувати молоді до занѐть фізичними вправами: можливість
продуктивного проведеннѐ часу у спілкуванні з іншими лядьми;
зацікавленість новоя справоя (можливим майбутнім хобі); демонстраціѐ
позитивних наслідків фізичних навантажень (привабливе та здорове тіло);
модернізовані форми проведеннѐ секційних занѐть; наслідуваннѐ особистого
кумира (спортсмена) тощо.
Результати нашого опитуваннѐ (рис. 3) показуять, що 31,7 %
респондентів, займаячись фізичним вихованнѐм, очікуять підвищеннѐ
фізичної підготовленості і стільки ж відсотків прагнуть удосконалити фігуру
(31,9 %). Лише 15,3 % сподіваятьсѐ покращити свій рівень здоров’ѐ, що
можна поѐснити тим, що у студентів не сформовано необхідних знань
щодо впливу фізичних вправ на організм лядини. Всього 11,0 % студентів
відвідуять занѐттѐ з фізичного вихованнѐ длѐ отриманнѐ заліку, що вкотре
підкресляю незацікавленість до занѐть фізичними вправами.
7; 3,1%
6; 0,5%

1; 31,7%

5; 31,9%

2; 6,5%

4; 11,0%

3; 15,3%

Рис. 3. Мотиви студентів до занѐть фізичним вихованнѐм
Умовні позначеннѐ: 1 – підвищеннѐ фізичної підготовленості; 2 – покращеннѐ
фізичної працездатності; 3 – зміцненнѐ здоров’ѐ; 4 – отриманнѐ заліку; 5 – корекціѐ
фігури; 6 – поглибленнѐ знань із питань фізичного вихованнѐ; 7 – розваги та
спілкуваннѐ.

Відтак, у студентському середовищі відчуваютьсѐ не лише
недостатній рівень знань щодо здорового способу життѐ й потреби в
отриманні відповідної інформації, але й постаю проблема формуваннѐ
ціннісних оріюнтацій, що визначаять здоровий спосіб життѐ молоді. У
зв’ѐзку з цим, на нашу думку, реальну допомогу у вирішенні даних
проблем може надати створеннѐ комп’ятерних інформаційних систем,
спрѐмованих на популѐризація та пропаганду здорового способу життѐ і
його активне поширеннѐ в умовах навчаннѐ, побуті тощо.
Длѐ того, щоб занѐттѐ фізичними вправами надавали найкращий
результат, необхідно раціонально планувати не тільки обсѐг та інтенсивність
навантажень, але й співвідношеннѐ форм і методів організації педагогічного
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процесу. Проте, ѐк показую практика, обов’ѐзкових занѐть фізичними
вправами недостатньо длѐ підвищеннѐ рівнѐ фізичного стану молоді. І в
теперішній час не варто розраховувати на суттюве збільшеннѐ кількості
навчальних годин на освоюннѐ курсу фізичного вихованнѐ. Таким чином, у
навчальному процесі все більшого значеннѐ набуваю самостійність студента,
його активність та здатність працявати над собоя.
Висновки. За результатами наукового пошуку встановлено
незадовільний рівень здоров’ѐ, ѐк наслідок низького рівнѐ фізичної
активності (добовий обсѐг рухової активності становив 30,09 бали). Вкрай
низьким ю відсоток студентів, ѐкі систематично займаять фізичної
культуроя – лише 1,6 % студентської молоді. Установлено, що основна
частина студентів (64 %) характеризуятьсѐ недостатнім рівнем мотивованості
до занѐть фізичним вихованнѐм. Основними причинами малорухливого
способу життѐ студентів ю відсутність стійкої мотивації до покращеннѐ свого
фізичного стану. Пріоритетними мотивами до занѐть фізичними вправами
длѐ більшості студентів ю підвищеннѐ рівнѐ фізичної підготовленості (31,7 %)
та корекціѐ фігури (31,9 %). Тому перспективи наших досліджень будуть
зосереджені на розробці освітніх інновацій, ѐкі сприѐтимуть активізації
діѐльності студентів до рухової активності з урахуваннѐм їхніх інтересів.
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РЕЗЮМЕ
Дух Татьѐна, Боднар Иванна, Дунец-Лесько Антонина, Павлось Ольга,
Лемешко Вѐчеслав. Физическаѐ активность и мотивационнаѐ направленность
студенческой молодежи к занѐтиѐм физическим воспитанием.
Цель работы заклячалась в выѐснении мотивационной направленности
студентов к физическому воспитания и определении уровнѐ физической
активности. Использованы методы теоретического анализа литературных
источников и эмпирических данных, социологические и методы математической
статистики. Длѐ оценки объема физической активности применена Фремингемскаѐ
методика. В статье представлена информациѐ о энергетических затратах
студентов в течение днѐ. Подано процентное соотношение студентов с
различным уровнем физической активности. Установлено, что специально
организованной мышечной деѐтельностья в общем объеме двигательной
активности в течение днѐ занимаятсѐ только 1,6 % студентов. Результаты
анкетированиѐ показываят, что большаѐ часть студентов (64 %) недостаточно
мотивирована к физическому самосовершенствования.
Ключевые слова: физическаѐ активность, физическое здоровье, физическаѐ
подготовленность, мотивациѐ, физическое воспитание, студенческаѐ молодежь.

SUMMARY
Dukh Tetiana, Bodnar Ivanna, Dunets-Lesko Antonina, Pavlos Olha, Lemeshko
Viacheslav. Physical activity and motivational orientation of student youth for physical
education classes.
The purpose of the work was to find out the motivational orientation of students to
physical education and to determine the level of physical activity. Methods of theoretical
analysis of literary sources and empirical data, sociological and methods of mathematical
statistics are used. In order to find out the level of physical activity and to study the
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motivation of students to improve physical fitness, we conducted a questionnaire, which
covered 398 students of higher education institutions of different specialties (Ivan Franko
National University of Lviv, National University of Lviv Polytechnic, Lviv National University of
Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytsky). Framingham method
was used to estimate the volume of physical activity. According to the Framingham method,
the optimal index of physical activity is 42 points. It provides an opportunity to get complete
information on the continuous duration of a particular activity and rest, on the alternation of
physical activity of different intensity, on the total duration of various activities and the
magnitude of energy costs. Its essence consists in the timing of daily motor activity and
evaluation using energy equivalents of the level of motor activity. The article presents
information on energy costs of students during the day. The percentage of students with
different levels of physical activity is given. According to the results of research,
unsatisfactory level of health was established, as a result of low level of physical activity
(30,09 points was the daily volume of motor activity).
It was found out that only 1.6 % of students are engaged in specially organized
muscular activity in the total volume of motor activity during the day. The results of the
questionnaire show that the majority of students (64 %) are not motivated enough to
physical self-improvement. Only 22 % of respondents have a sufficient level of motivation and
a conscious need for physical education classes. The priority motives for physical activity for
most students are increased physical fitness (31.7 %) and figure correction (31.9 %). Students
are not worried about their physical health because they do not adhere to a hygienically
justified norm of motor activity. That is why in physical education there is a contradiction
between the level of physical preparedness of students and the level of social requirements.
Key words: physical activity, physical health, physical preparedness, motivation,
physical education, student youth.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ НА
ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
У статті описано розробленнѐ концептуальної моделі застосуваннѐ фітнестехнологій на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ студентів у вищих педагогічних
навчальних закладах. На теоретико-методологічних засадах проблема застосуваннѐ
фітнес-технологій розглѐдаютьсѐ ѐк проблема цілісного, системного підходу до
цього процесу. З’ѐсовано, що одним із головних принципів застосуваннѐ фітнестехнологій ю принцип системності. Створяячи концептуальну модель
застосуваннѐ фітнес-технологій на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ студентів із
позицій системного підходу, необхідно розкласти процес застосуваннѐ фітнестехнологій на окремі компоненти, впливати на них, відповідно функцій означеної
системи. Визначено, що продуктивність процесу моделяваннѐ залежить від
цілісності педагогічних впливів на всі його компоненти. Функціонуваннѐ
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концептуальної моделі маю на меті вирішеннѐ поставлених завдань. Длѐ побудови
моделі застосуваннѐ фітнес-технологій на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ
студентів слід синтезувати науково-теоретичні підходи, ґрунтуячись на принципах
юдності інваріантності та варіативності, а також на принципі особистісної
спрѐмованості. Особистісна спрѐмованість визначаю динамічність, гнучкість,
відкритість змісту фізичної підготовки й функціонально співвідноситьсѐ із
психолого-педагогічними особливостѐми та мотиваційними потребами студентів.
Ключові слова: концептуальна модель, здоров’ѐ, студенти, фітнес, фітнестехнології.

Постановка проблеми. Глобалізаціѐ соціально-економічних і
демографічних процесів змушую вищі педагогічні навчальні заклади
активізувати інноваційну діѐльність із метоя підтриманнѐ здоров’ѐ
учасників цього процесу. Інноваційний шлѐх розвитку даю можливість
вищим педагогічним навчальним закладам сприѐти фізичному
вдосконалення студентів навіть за несприѐтливих факторів впливу,
існуячих проблем, що зумовлені незадовільним станом їхнього здоров’ѐ.
Застосуваннѐ сучасних фітнес-технологій можливе за системного підходу
щодо побудови концептуальної моделі на основі взаюмозв’ѐзку всіх
означених складників. Ураховуячи тенденції сучасного суспільства, що
проѐвлѐятьсѐ у швидкій інноватизації навчально-виховного процесу з
фізичного вихованнѐ, домінувальним чинником прискореннѐ темпів
інноваційного розвитку стаять фітнес-технології. Інноваційний процес
трансформую нововведеннѐ в систему фізкультурної освіти, роль фітнестехнологій помітно зростаю й засвідчую доцільність їх розглѐду ѐк
функціональної складової в юдиній інноваційній системі.
Аналіз актуальних досліджень. Розвиток науково-технічного прогресу,
сучасні світові економічні тенденції розвитку фізкультурної освіти зумовили
необхідність докорінних змін у практиці фізичного вихованнѐ студентів вищих
педагогічних навчальних закладів. Процес оптимізації навчальних занѐть із
фізичного вихованнѐ шлѐхом упровадженнѐ фітнес-технологій ю процесом
інноваційного оновленнѐ фізкультурної освіти, тобто визначеннѐ сутності
стрижневих характеристик фітнес-культури студентів. Вирішеннѐ питань
інноваційної діѐльності безпосередньо пов’ѐзане з комплексним аналізом
загальних тенденцій і закономірностей розвитку фітнес-культури, виѐвленнѐ
особливостей взаюмодії фітнес-технологій із освітнім середовищем, де їх
застосовуять, дослідженнѐм структури, розробленнѐм концептуальних
моделей розвитку, що відображаять різноманітні аспекти фітнес-культури. У
цьому контексті науковці та практики, зокрема В. В. Білецька [3],
М. М. Булатова *4+, Т. В. Василістова *5+, Г. П. Грибан *6+, В. І. Григорьюв [7],
В. Б. Зінченко [8], Л. а. Іващенко *9+, О. а. Кібальник *10+, Т. Я. Круцевич [11],
О. Г. Сайкіна *12+, І. А. Усатова *13+ та інші досліджували теоретичні та
методичні засади розвитку фітнес-культури. За наѐвного розмаїттѐ концепцій,
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теорій і практичної навчально-тренувальної діѐльності ѐк складника сталого
розвитку фітнесу, їм не приділѐютьсѐ належна увага, тому відсутнѐ
концептуальна модель застосуваннѐ фітнес-технологій, ѐка би цілісно й
системно відображала основні теоретико-методичні засади цього процесу.
Мета статті – розробити модель застосуваннѐ фітнес-технологій на
занѐттѐх із фізичного вихованнѐ студентів.
Методи дослідженнѐ. Під час роботи були застосовані такі методи,
ѐк вивченнѐ наѐвних літературних джерел і публікацій, Інтернет-видань, а
також навчально-методичної документації.
Виклад основного матеріалу. У теорії та методиці фізичного вихованнѐ
моделяваннѐ ю одним із найактуальніших методів наукового дослідженнѐ і
широко застосовуютьсѐ в педагогічних наукових пошуках. Воно даю
можливість об’юднати емпіричне та теоретичне в науковому дослідженні.
Методологіѐ наукових досліджень визначаю понѐттѐ «модель» ѐк образ або
опис досліджуваного процесу природи чи суспільства, що відображаю й
відтворяю структуру, властивості, взаюмозв’ѐзки та відносини між
елементами цього процесу. Серед гносеологічних функцій моделяваннѐ
педагогічних ѐвищ визначальними ю дві – модель маю бути еталоном
досѐгненнѐ конкретних завдань навчально-виховного процесу з фізичного
вихованнѐ та інструментом длѐ їх реалізації [1; 14; 16].
Моделѐми педагогічних процесів із фізичного вихованнѐ ю відтворені за
допомогоя знакових систем розумові аналоги, що схематично відображаять
навчально-виховний процес у цілому або окремі його структурні елементи. За
даними Я. К. Бабанського, педагогічні моделі поділѐять на три види:
описові, що даять уѐвленнѐ про зміст і структуру навчальних занѐть із
фізичного вихованнѐ студентів; функціональні, ѐкі відображаять навчальновиховний процес із фізичного вихованнѐ студентів у системі його
взаюмозв’ѐзків; прогностичні, що даять теоретично аргументовану
характеристику розвитку теорії та практики фізичного вихованнѐ у вищих
педагогічних навчальних закладах. У педагогічному моделяванні найчастіше
використовуятьсѐ структурно-функціональні моделі, при побудові ѐких
об’юкт розглѐдаютьсѐ ѐк цілісна взаюмоузгоджена система, що вклячаю
складові частини, компоненти, елементи даної підсистеми [2].
Розробленнѐ концептуальної моделі застосуваннѐ фітнес-технологій
на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ студентів складаютьсѐ з чотирьох
взаюмопов’ѐзаних і взаюмообумовлених етапів: вкляченнѐ в навчальновиховний процес із фізичного вихованнѐ та вибір методологічного
супроводу длѐ моделяваннѐ, опис предмета дослідженнѐ; постановка
завдань моделяваннѐ; розробленнѐ концептуальної моделі з уточненнѐм
залежності між основними елементами досліджуваного об’юкта,
визначеннѐм параметрів об’юкта та критеріїв оцінки зміни цих параметрів,
вибір методів, валідності дослідженнѐ концептуальної моделі у вирішенні
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поставлених завдань; застосуваннѐ концептуальної моделі в педагогічному
експерименті; змістова інтерпретаціѐ результатів моделяваннѐ.
Використовуячи моделяваннѐ в ѐкості інструменту педагогічного
дослідженнѐ, розробимо концептуальну модель застосуваннѐ фітнестехнологій на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ студентів, що складаютьсѐ з
чотирьох рівнів.
Перший рівень – теоретична концепціѐ застосуваннѐ фітнес-технологій
на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ студентів, ѐка вклячаю методологічний і
цільовий компоненти. Другий рівень – методична система застосуваннѐ
фітнес-технологій на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ студентів, ѐка
складаютьсѐ з мотиваційно-ціннісного, змістового, діѐльнісного, рефлексивнооціночночного компонентів. Третій рівень – комплекс педагогічних умов
забезпеченнѐ реалізації ефективності методики застосуваннѐ фітнестехнологій на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ студентів. Четвертий рівень –
результативний, ѐкий уточняю критерії та рівні застосуваннѐ фітнестехнологій на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ студентів.
Охарактеризуюмо кожний із рівнів концептуальної моделі. Перший
рівень концептуальної моделі містить опис та аналіз сутності
компетентнісного підходу в контексті розвитку сучасної фізкультурної
освіти. Головноя метоя такого підходу до застосуваннѐ фітнес-технологій
на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ у вищій педагогічній школі маю бути
формуваннѐ професійної компетентності студентів, ѐка ю інтегрованоя
ѐкістя особистості, що розвиваютьсѐ у процесі навчаннѐ й поюдную в собі
усвідомлену потребу у спеціальних знаннѐх, уміннѐх та навичках;
мотивація до здійсненнѐ навчально-тренувальної діѐльності; здатність до
самоконтроля й самооцінки власної навчально-тренувальної діѐльності;
готовність розв’ѐзувати проблеми та завданнѐ в навчальних ситуаціѐх, що
потребуять спеціальних знань. Методологічний рівень концептуальної
моделі визначаю науково-теоретичні підходи, що виступаять
концептуальноя основоя процесу застосуваннѐ фітнес-технологій і
дидактичні принципи його реалізації. Методологічноя основоя означеної
проблеми обрали сукупність системного, особистісно-діѐльнісного й
інноваційного наукових підходів до застосуваннѐ фітнес-технологій.
Другий рівень концептуальної моделі утворяю методична система
застосуваннѐ фітнес-технологій на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ
студентів. Вона складаютьсѐ з низки компонентів, що відповідаять
визначеній структурі навчальних занѐть із фізичного вихованнѐ із
застосуваннѐм фітнес-технологій. Формуваннѐ спеціальних знань
розпочинаютьсѐ з усвідомленнѐ студентами цінності навчальних занѐть,
потреби в них не лише длѐ успішного навчаннѐ, але й оволодіннѐ
основами здоров’ѐ та здорового способу життѐ ѐк невід’юмної складової
загальної культури cуспільства, необхідноя умовоя їх повноцінного
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життѐ, розуміннѐ того, що здоров’ѐ ю універсальноя категоріюя,
ефективним засобом життѐ *15; 17; 18].
Усвідомлена потреба в систематичних занѐттѐх із фізичного
вихованнѐ виступаю складовоя виробленнѐ мотивації до здійсненнѐ
навчально-тренувальної діѐльності студентів. На мотиваційному етапі
студенти повинні усвідомити необхідність засвоюннѐ навчального
матеріалу. Під час навчально-тренувальної діѐльності длѐ покращеннѐ
ефективності занѐть із фізичного вихованнѐ діювим ю створеннѐ проблемної
ситуації, засвоюннѐ навчального матеріалу, формуляваннѐ завдань,
спонуканнѐ студентів до самооцінки та самоконтроля, виокремленнѐ в
межах відомого знаннѐ невідомого, розробленнѐ програми (алгоритму)
занѐть із оглѐду на час, ѐкий відведено на її засвоюннѐ.
Мотиваційний етап забезпечую усвідомленнѐ студентами мети та
завдань навчально-тренувальної діѐльності, виробленнѐ стійкої потреби до
навчальних занѐть із застосуваннѐм фітнес-технологій і засвоюннѐ
навчального матеріалу. Змістовий компонент методичної системи
застосуваннѐ фітнес-технологій на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ студентів
складаютьсѐ з двох частин – нормативної, ѐка визначена традиційноя
навчальноя програмоя з фізичного вихованнѐ длѐ студентів вищих
навчальних закладів і практичної, ѐку найкраще реалізувати у формі
методики застосуваннѐ фітнес-технологій. Діѐльнісний компонент
концептуальної моделі маю на меті формуваннѐ у студентів спеціальних
знань, умінь і навичок відповідно до методики застосуваннѐ фітнестехнологій на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ студентів, використаннѐ знань
у навчально-тренувальній діѐльності, здобуттѐ досвіду навчаннѐ та
тренуваннѐ засобами фітнесу, розвиток готовності застосовувати здобуті
знаннѐ і власний навчально-тренувальний досвід не тільки на занѐттѐх із
фізичного вихованнѐ, а й поза межами навчального закладу, власне з предмету «фізичне вихованнѐ» й потребуять длѐ їх розв’ѐзаннѐ спеціальних
знань. Формами організації навчально-виховного процесу з фізичного вихованнѐ студентів ю навчальні занѐттѐ, самостійна робота під керівництвом викладача, індивідуальні та групові занѐттѐ. Ефективність навчально-виховного
процесу з фізичного вихованнѐ залежить від вибору методів навчаннѐ.
У роботі ми використовували класифікація методів навчаннѐ за
Я. К. Бабанським. Перша група – це методи стимуляваннѐ й мотивації до
навчаннѐ, тобто переконаннѐ в суспільному та особистісному значенні
валеологічних знань студентів. Друга група – це методи організації та
здійсненнѐ навчально-тренувальної діѐльності студентів: логічні методи –
аналіз, синтез, порівнѐннѐ, аналогіѐ, узагальненнѐ; поѐсненнѐ, ілястративний
метод; репродуктивний метод; проблемний метод; дослідницький метод;
метод проектів. Ці методи маять забезпечити реалізація змістового та
діѐльнісного етапів проектуваннѐ процесу застосуваннѐ фітнес-технологій на
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занѐттѐх із фізичного вихованнѐ студентів. Третѐ група – це методи, ѐкі
забезпечуять контроль, самоконтроль і корекція в навчально-виховному
процесі з фізичного вихованнѐ. Важливими длѐ побудови навчальновиховного процесу з фізичного вихованнѐ ю засоби навчально-тренувальної
діѐльності, ѐкі поділѐятьсѐ на традиційні й інноваційні [2].
Рефлексивно-оціночний
компонент
концептуальної
моделі
застосуваннѐ фітнес-технологій на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ
студентів маю на меті розвиток рефлексивних умінь студентів, ѐкий можна
забезпечити, використовуячи самоконтроль, самоаналіз, самооцінку
власної навчально-тренувальної діѐльності. На цьому етапі важливо
досѐгнути усвідомленнѐ студентами формуваннѐ основ здорового способу
житттѐ ѐк необхідної умови успішного навчаннѐ, гармонійного розвитку,
готовності вирішувати різноманітні проблеми за межами навчального
закладу. Реалізувати ці завданнѐ можна використовуячи методи та засоби
рефлексивної навчально-тренувальної діѐльності, зокрема – фітнеспрограми різноманітної спрѐмованості.
Третій рівень концептуальної моделі визначаю систему психологопедагогічних умов, необхідних длѐ забезпеченнѐ реалізації навчальновиховного процесу з фізичного вихованнѐ із застосуваннѐм фітнестехнологій: 1) забезпеченнѐ позитивної та стійкої мотивації до навчальнотренувальної діѐльності у формі пізнавального інтересу, формуваннѐ у
студентів уміннѐ самостійно визначати цілі та завданнѐ навчальнотренувальної діѐльності; 2) забезпеченнѐ відповідності змісту навчальних
занѐть із фізичного вихованнѐ особистісним потребам студентів;
3) розвиток у студентів досвіду самостійної тренувальної діѐльності, ѐка
відповідаю змісту та вимогам навчальної програми з фізичного вихованнѐ;
4) вибір методів, форм і засобів, ѐкі забезпечуять готовність студентів
застосовувати фітнес-технології на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ, що
виходѐть за межі навчальної програми; 5) забезпеченнѐ професійної
підготовки викладачів із фізичного вихованнѐ відносно розвитку фітнестехнологій у вищих педагогічних навчальних закладах.
Четвертий рівень концептуальної моделі застосуваннѐ фітнестехнологій на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ студентів – результативний –
забезпечую діагностику сформованості вмінь і навичок студентів під час
оволодіннѐ фітнес-технологіѐми. Він містить уточненнѐ критеріїв і рівнів
застосуваннѐ фітнес-технологій на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ
студентів і засоби діагностики визначеннѐ сформованості кожного
досліджуваного компонента.
У концептуальній моделі представлено юдність, цілісність і взаюмодія
зовнішніх та внутрішніх сторін навчально-виховного процесу з фізичного
вихованнѐ, що знайшли впровадженнѐ у змісті й структурі навчальнотренувальної діѐльності, а також визначено її роль, мету та завданнѐ. До
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основних зовнішніх чинників застосуваннѐ фітнес-технологій на занѐттѐх із
фізичного вихованнѐ студентів слід віднести такі сучасні тенденції розвитку
фітнесу, ѐк глобалізаціѐ, трансформаціѐ, інтеграціѐ, інтелектуалізаціѐ й
інформатизаціѐ. Серед внутрішніх факторів застосуваннѐ фітнес-технологій
ю переглѐд існуячих цілей, методів і засобів навчально-тренувальних
програм; необхідність реорганізації організаційної структури навчальнотренувальної діѐльності; необхідність розробленнѐ навчальних програм із
фізичного вихованнѐ щодо стимуляваннѐ та мотивуваннѐ студентів до
занѐть фізичноя культуроя та спортом.
Основна роль концептуальної моделі застосуваннѐ фітнес-технологій –
це визначеннѐ й синтез основних елементів методики застосуваннѐ фітнестехнологій, функціонуваннѐ, взаюмодії і динаміки розвитку навчальновиховного процесу з фізичного вихованнѐ. Мета концептуальної моделі
застосуваннѐ фітнес-технологій полѐгаю в реалізації фітнес-технологій,
удосконаленні механізму активізації необхідних потенціалів навчальновиховного процесу з фізичного вихованнѐ. Серед основних завдань доцільно
виділити такі: оптимізаціѐ всіх складових, необхідних длѐ покращеннѐ
навчально-виховного процесу з фізичного вихованнѐ та існуваннѐ
інноваційної системи; стимуляваннѐ розвитку фітнес-технологій та їх
складових; активізаціѐ навчально-виховного процесу через процесну та
предметну фітнес-технології; формуваннѐ системи навчально-тренувальної
діѐльності на кожному етапі навчально-виховного процесу та під час
навчальних занѐть із фізичного вихованнѐ – між рівнѐми та складовими;
сприѐннѐ у формуванні та застосуванні інноваційних фітнес-технологій;
ліквідаціѐ перешкод всередині системи, трансформаціѐ існуячого навчальновиховного процесу в інноваційний; у поюднанні з фітнес-культуроя студентів
формуваннѐ спритѐтливого клімату на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ,
підсиленнѐ мотиваційних механізмів, а також створеннѐ фітнес-культури у
вищих педагогічних закладах освіти.
Концептуальна модель повинна ґрунтуватисѐ на засадничих
принципах, що відіграять роль формотвореннѐ. Це принципи цілісності
(комплексності), спадковості (взаюмозв’ѐзок, конвергенціѐ, співіснуваннѐ
старого та нового), синергічності, структурності, адаптивності (мобільності),
альтернативності (взаюмозамінні інноваційні ідеї, версії, варіанти),
системності, неадитивності (синтез старого, сучасного й нового) [3; 6; 9].
Динамічне функціонуваннѐ концептуальної моделі застосуваннѐ
фітнес-технологій можливе завдѐки злагодженій структурі, тобто
ефективній взаюмодії її рівнів, підсистем і складових. Фітнес-технології за
своюя структуроя ю багаторівневоя системоя, ѐка проѐвлѐютьсѐ на різних
рівнѐх навчально-тренувальної діѐльності: 1) стратегічному (у побудові й
реалізації навчально-тренувальної діѐльності); 2) управлінському (у виборі
методів, засобів до управліннѐ навчально-виховним процесом із фізичного
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вихованнѐ); 3) функціональному (ѐк функціональна складова навчальних
занѐть і навчально-виховного процесу з фізичного вихованнѐ);
4) соціальному (формуваннѐ соціально-оріюнтованого клімату на занѐттѐх,
націленого на покращеннѐ стану здоров’ѐ та рівнѐ фізичної підготовленості
студентів, генеруваннѐ інноваційних ідей та їх реалізація) [2; 8; 10].
Крім
рівнів
застосуваннѐ
фітнес-технологій
виділимо
інструментальну та символічну підсистеми, ѐкі вклячаять механізми
навчально-тренувальної діѐльності та реалізації навчально-виховного
процесу. До інструментальної підсистеми належить матеріально-технічна
база, фітнес-програми та стратегії розвитку фітнес-технологій,
нововведеннѐ у фітнес-технологіѐх, інноваційні методи, форми й засоби
навчально-тренувальної діѐльності, нововведеннѐ у фітнес-культурі,
мотиваціѐ до навчально-тренувальної діѐльності. При цьому символічна
підсистема вклячаю фітнес-ідеологія, місія й етику (фітнес-культуру).
Важливими ю компоненти фітнес-технологій, ѐкі відображаять її сутність і
специфіку. До компонентів фітнес-культури відносимо: когнітивну, що
об’юдную спеціальні знаннѐ, уміннѐ та навички, творче мисленнѐ,
кваліфікація викладачів, креативний підхід до навчальних занѐть, тобто
систему фізкультурної освіти, ѐка сприѐю формування спеціальних знань,
генерування інноваційних ідей длѐ покращеннѐ навчально-виховного
процесу; ціннісно-мотиваційну, що синтезую різного роду цінності,
потреби, інтереси, мотиви, стереотипи студентів до навчальнотренувальної діѐльності; поведінкову, що узагальняю типи поведінки
студентів у навчально-виховному процесі з фізичного вихованнѐ [12, 13].
У концептуальній моделі застосуваннѐ фітнес-технологій важлива
роль відводитьсѐ її функціѐм, ѐкі відображаять не тільки її сутнісну
характеристику та напрѐми дослідженнѐ, але й значеннѐ в системі
фізкультурної освіти. Фітнес-технології ю комунікаційно-забезпечувальним і
функціональним механізмом ефективності навчально-виховного процесу з
фізичного вихованнѐ, оптимізуячи його завдѐки адаптивній, діагностичній,
інтеграційній,
інформаційній,
комунікативній,
контролявальній,
креативній, мотиваційній, оптимізаційній, організаційній, регулѐтивній і
системоутворявальній функціѐм [3, 7].
Длѐ фітнес-технологій властивий етап становленнѐ й розвитку, ѐкий
не завжди збігаютьсѐ з етапом проведеннѐ навчальних занѐть із фізичного
вихованнѐ, однак вносить певні корективи в навчально-виховний процес,
особливо інноваційний. Саме цей аспект враховано у представленій
концептуальній моделі, ѐкий розкриваютьсѐ через процес застосуваннѐ
фітнес-технологій, що охопляю ѐк етапи цього процесу, так і етапи розвитку
та становленнѐ фітнес-технологій. Узагальняячи напрацяваннѐ вчених,
визначимо алгоритм процесу застосуваннѐ фітнес-технологій на занѐттѐх із
фізичного вихованнѐ студентів: 1 етап: визначеннѐ потенційних напрѐмів
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навчально-тренувальної діѐльності (інноваційного навчально-виховного
процесу), формуваннѐ інноваційних цілей; 2 етап: розробленнѐ стратегії
застосуваннѐ фітнес-технологій, програми розвитку фітнес-технологій;
3 етап: оптимізаціѐ потенціалів навчальних занѐть із застосуваннѐм фітнестехнологій у навчально-виховному процесі з фізичного вихованнѐ; 4 етап:
побудова та розвиток підсистем і рівнів застосуваннѐ фітнес-технологій;
5 етап: формуваннѐ мотиваційного механізму; 6 етап: реалізаціѐ стратегії
розвитку фітнес-технологій; 7 етап: оціняваннѐ ефективності застосуваннѐ
фітнес-технологій, розробленнѐ методики застосуваннѐ фітнес-технологій.
Безперечноя умовоя визначеннѐ ефективності концептуальної моделі
ю застосуваннѐ процесної (визначені фітнес-програми або операції) та
предметної (результат навчально-тренувальної діѐльності) фітнес-технологій.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Концептуальна модель застосуваннѐ фітнес-технологій передбачаю
вкляченнѐ навчально-тренувальної діѐльності в навчально-виховний
процес із фізичного вихованнѐ студентів, пов’ѐзаної з трансформаційними
змінами фізкультурної освіти XXI ст. Навчально-тренувальна діѐльність із
застосуваннѐм фітнес-технологій ю частиноя загального процесу навчаннѐ,
що здійсняютьсѐ у вищих педагогічних навчальних закладах. Підвищення
ефективності реалізації моделі може сприѐти застосуваннѐ комплексу
науково-теоетичних підходів, методів, форм і засобів, спрѐмованих на
досѐгненнѐ відповідних рівнів реалізації навчально-тренувальної
діѐльності студентів із застосуваннѐм фітнес-технологій. Використаннѐ
запропонованої моделі застосуваннѐ фітнес-технологій на занѐттѐх із
фізичного вихованнѐ студентів зможе забезпечити її зміни в організації
навчально-виховного процесу, розповсядженні фітнес-технологій,
створенні нових форм проведеннѐ навчальних занѐть.
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РЕЗЮМЕ
Жамардий Валерий. Концептуальнаѐ модель применениѐ фитнес-технологий на
занѐтиѐх по физическому воспитания студентов.
В статье описана разработка концептуальной модели применениѐ фитнестехнологий на занѐтиѐх по физическому воспитания студентов высших
педагогических учебных заведений. На теоретико-методологических основах проблема
применениѐ фитнес-технологий рассматриваетсѐ как проблема целостного,
системного подхода к этому процессу. Установлено, что одним из главных принципов
применениѐ фитнес-технологий ѐвлѐетсѐ принцип системности. Создаваѐ
концептуальнуя модель применениѐ фитнес-технологий на занѐтиѐх по физическому
воспитания студентов c позиций системного подхода, необходимо разложить процесс
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применениѐ фитнес-технологий на отдельные компоненты, влиѐть на них,
соответственно
c
функциѐми
указанной
системы.
Определено,
что
производительность процесса моделированиѐ зависит от целостности педагогических
воздействий на все его компоненты. Функционирование концептуальной модели имеет
целья решение поставленных задач. Длѐ построениѐ модели применениѐ фитнестехнологий на занѐтиѐх по физическому воспитания студентов следует
синтезировать научно-теоретические подходы, основываѐсь на принципах единства
инвариантности и вариативности, а также на принципе личностной направленности.
Личностнаѐ направленность определѐет динамичность, гибкость, открытость
содержаниѐ физической подготовки и функционально соотноситсѐ с психологопедагогическими особенностѐми и мотивационными потребностѐми студентов.
Ключевые слова: концептуальнаѐ модель, здоровье, студенты, фитнес,
фитнес-технологии.

SUMMARY
Zhamardiy Valeriy. Conceptual model of fitness technologies during physical
education classes for students.
The article describes development of a conceptual model of usage of fitness
technologies during physical education classes of students in higher pedagogical education
institutions. When we were modeling the process of applying fitness technologies, we used
basic principles of the general theory of systems as guidance. General theory of systems
includes: organic integrity of the systems; functional and organizational unity of all systems;
centralization of the organization and management of systems, with the preservation of the
relative independence of the systems; efficiency of systems, which depends on their degree of
compatibility with the environment, optimization, activity of system units, constant updating
and relative openness. We established that mentioned above principles can be considered as
principles of capacity and efficiency of fitness technologies application model during physical
education classes of students, which provide the main condition for the implementation of
this model, namely systemic and structural approach to physical education classes. On a
theoretical and methodological basis we can consider the problem of fitness technologies
usage during physical education classes of students as a problem of a holistic, systematic
approach to this process. We have determined that one of the main principles of fitness
technologies usage is the principle of systemic approach. The complexity and versatility of
the educational process of physical education at each level of preparation, retraining and
advanced training of students in higher pedagogical education institutions require a clear,
balanced, logical, sequential scientific-methodological approach to each component of this
process. We must consider the content and structure of physical education training sessions
with fitness technologies usage, training activities of teachers and sports trainers,
educational and cognitive activities of those who is still studying. In order to create a model
of fitness technologies application during physical education classes it is necessary, from the
system approach point of view, to decompose the process of applying fitness technologies to
individual components and affect them, respectively to functions of the specified system.
However, each individual component does not determine the systemic quality of fitness
technologies application during physical education classes of students. We have determined
that performance of the modeling process depends on the integrity of the pedagogical
influences of all its components. Functioning of the model is aimed at solving the problems
set in the study. Consequently, we came to the conclusion that in order to construct the
model of fitness technologies application during physical education classes, students should
synthesize scientific and theoretical approaches, based on the principles of the unity of
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invariance and variability, as well as on the principle of personal orientation. Personal
orientation determines the dynamism, flexibility, openness of the contents of physical
education and functionally correlates with psychological and pedagogical peculiarities and
motivational needs of students.
Key words: conceptual model, health, students, fitness, fitness technology.
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ДИНАМІКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я І ЗОНИ ПРОФЕСІЙНОГО КОМФОРТУ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ:
КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ
У статті висвітляятьсѐ окремі питаннѐ формуваннѐ компетентності
індивідуального здоров’ѐзбереженнѐ в майбутніх учителів на етапі бакалаврської
підготовки. Описано клінічні випадки, ѐкі складаять неспецифічну картину длѐ групової
динаміки внаслідок наѐвності в респондентів хронічних захворявань, психічних чи
поведінкових розладів. Діагностичними показниками ю зона професійного комфорту,
індекс суб’юктивного комфорту, стан здоров’ѐ студентів. Показано приклади схеми
психовалеологічного консультуваннѐ, особливості підбору засобів діагностики й корекції
стану здоров’ѐ за допомогоя авторської методики проекційної десенсибілізації.
Результати продемонстрували позитивну динаміку стану здоров’ѐ і зони професійного
комфорту респондентів унаслідок застосуваннѐ запропонованих засобів.
Ключові слова: майбутній учитель, здоров’ѐ, зона комфорту, професійна
підготовка,
бакалаврська
підготовка,
компетентність
індивідуального
здоров’ѐзбереженнѐ, індивідуальне психовалеологічне консультуваннѐ, методика
проекційної десенсибілізації.

Постановка проблеми. Збереженнѐ здоров’ѐ студентської молоді
тривалий час залишаютьсѐ актуальним питаннѐм теорії і практики вищої
професійної освіти. Специфіка майбутньої професії вимагаю формуваннѐ у
студентів відповідних компетенцій і компетентностей, ѐк професійнопредметних, так і надпредметних (метапредметних). Під час професійної
підготовки майбутніх учителів важливим ю формуваннѐ в них компетентності
індивідуального здоров’ѐзбереженнѐ ѐк клячової длѐ адаптації й інтродукції
у професія, а також длѐ неперервної професійної соціалізації, пов’ѐзаної з
глобалізаційними трансформаціѐми в освітній сфері *5; 10+. Утім цей процес
може ускладняватисѐ внаслідок наѐвності в деѐких студентів хронічних
захворявань, психічних чи поведінкових розладів, органічних вад тощо. Такі
студенти потребуять більш пильної уваги та кваліфікованої допомоги у
плануванні індивідуального валеогенезу *2].
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Аналіз актуальних досліджень. Формуваннѐ компетентності
індивідуального здоров’ѐзбереженнѐ майбутніх учителів здійсняютьсѐ на всіх
етапах їх професійної підготовки. Однак, динаміка показників даної компетентності, ѐка зазвичай спостерігаютьсѐ в експериментальних академічних
групах *7; 11+, що складаятьсѐ з умовно здорових студентів, в окремих
випадках не властива студентам із деѐкими хронічними захворяваннѐми й
розладами здоров’ѐ *11+. Зміни у стані здоров’ѐ і сформованості складових
компетентності індивідуального здоров’ѐзбереженнѐ таких студентів не
піддаятьсѐ статистичному аналізу в групі, їх необхідно відстежувати окремо.
Раніше проведені автором дослідженнѐ *3; 11+ дозволили виокремити
такі діагностичні показники длѐ донозологічної діагностики і прогнозуваннѐ
стану індивідуального здоров’ѐ майбутніх учителів, ѐк зона професійного
комфорту, індекс суб’юктивного комфорту, рівень професійного вигорѐннѐ,
темпи старіннѐ за біологічним та психологічним віком.
Окрім технологій формуваннѐ компетентності індивідуального
здоров’ѐзбереженнѐ вчителів *4; 6+, було розроблено й апробовано
систему індивідуального психовалеологічного консультуваннѐ (авторська
методика проекційної десенсибілізації) *8+, ѐка дозволѐю впливати на
перебіг захворявань психосоматичної природи, полегшити процеси
особистісної дезадаптації, знизити вразливість до стресогенних чинників.
З позицій інтегративного підходу (за Л. О. Поповоя), методику
проекційної десенсибілізації можна вважати одним із засобів немедикаментозної психосоматичної гармонізації, ѐка «передбачаю послідовне відновленнѐ і зміцненнѐ горизонтальних зв’ѐзків на інформаційному, енергетичному та
фізичному рівнѐх до їх вертикального об’юднаннѐ – мети життѐ» *1, с. 185].
Мета статті – описати клінічні випадки динаміки стану здоров’ѐ й
зони професійного комфорту майбутніх учителів у процесі професійної
підготовки зі здійсненнѐм спрѐмованого індивідуального психовалеологічного впливу.
Завданнѐ дослідженнѐ:
1. Здійснити аналіз динаміки стану здоров’ѐ і зони професійного
комфорту студентів – майбутніх учителів, ѐкі маять відхиленнѐ у стані
здоров’ѐ, у процесі бакалаврської підготовки.
2. Розкрити особливості перебігу захворявань досліджуваного
контингенту та схему добору засобів длѐ корекції стану здоров’ѐ у процесі
індивідуального психовалеологічного консультуваннѐ.
Методи дослідженнѐ. Длѐ виокремленнѐ невирішених питань з
проблеми дослідженнѐ використано порівнѐльний аналіз і теоретичне
узагальненнѐ наукових джерел.
Длѐ отриманнѐ емпіричних даних використано методику «Шкала
станів» (Е. Гроль, М. Хайдер, в адаптації А. Б. Леонової, 1984) длѐ
визначеннѐ індексу суб’юктивного комфорту (ІСК); методику визначеннѐ
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зони професійного комфорту *3+. Вісім параметрів зони комфорту
(здоров’ѐ, сім’ѐ, навчаннѐ, гроші, спілкуваннѐ, саморозвиток, відпочинок,
хобі) оцінявалисѐ в різні періоди (S1 – перед вступом до університету, S2 –
на момент вступу (початок першого курсу), Sк – на момент контрольної
діагностики (4 курс). За необхідності здійснявалосѐ додаткове
відстежуваннѐ проміжних даних. Діагностика рівнѐ професійного
вигорѐннѐ (за методикоя К. Маслач та С. Джексон в адаптації
Н. Ю. Водопьѐнової та О. С. Старченкової); біологічний вік (БВ) за
методикоя В. П. Войтенка та за допомогоя сегментного аналізатора
складу тіла TANITA BC-730; психологічний вік (ПсВ) за методикоя
п’ѐтирічних інтервалів О. О. Кроніка та Р. А. Ахмерова.
Длѐ діагностики психосоматичних аспектів стану здоров’ѐ
респондентів використовувалисѐ бесіди та експресивні проективні
методики – аналіз малянків на задану тему.
Обробка отриманих даних здійсняваласѐ за допомогоя Microsoft
Excel; графічний аналіз – за допомогоя процесора Gran1 (автори
М. І. Жалдак та Я. В. Горошко, 1992).
Виклад основного матеріалу. Клінічні випадки, описані нижче,
реюструвалисѐ протѐгом 2014–2018 років. Консультуваннѐ здійснявалосѐ
за запитом та інформованоя згодоя студентів, із дотриманнѐм принципів
біоетики: неспричиненнѐ шкоди, благодіѐннѐ, поваги автономії
особистості, справедливості.
Випадок 1.
Ситуаціѐ. Студент Т., першокурсник факультету фізичного вихованнѐ,
звернувсѐ за допомогоя через наѐвні труднощі в навчанні внаслідок сильного заїканнѐ. Т. розповів, що не може доповідати на семінарських занѐттѐх,
виступати перед групоя, спілкуватисѐ з одногрупниками й викладачами.
Аналіз ситуації. Відповідно до Міжнародної класифікації хвороб
(МКБ-10), заїканнѐ (F98.5) відноситьсѐ до класу V (F) – розділ, ѐкий описую
психічні розлади; до групи F98 – Інші емоційні розлади та розлади
поведінки, що зазвичай починаятьсѐ в дитѐчому й підлітковому віці *9].
З діагностичної бесіди з’ѐсувалосѐ, що заїканнѐ в Т. виникло у віці
10 років післѐ падіннѐ з висоти (високий паркан). Серйозних фізичних травм
під час падіннѐ Т. не отримав. Батькам про ситуація, що відбуласѐ, не
розповів. У подальшому виник розлад мовленнѐ. Симптоматика
ускладняютьсѐ при необхідності говорити у присутності великої кількості
лядей, виступати публічно, спілкуватисѐ з викладачами й малознайомими
лядьми, хвиляваннѐ. Водночас під час спілкуваннѐ з рідними (Т. – старша
дитина в багатодітній сім’ї) маю менше труднощів. Регулѐрні занѐттѐ з
логопедом спричинили лише незначні зрушеннѐ в симптоматиці вказаного
розладу – плавне мовленнѐ спостерігаютьсѐ під час співу або декламуваннѐ
віршів сам на сам.
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Діагностика. Попереднѐ діагностика зони комфорту показала дуже
низькі значеннѐ всіх параметрів, окрім параметру «навчаннѐ» (рис. 1).
Інтегральні показники площі зони комфорту: перед вступом до університету
S1=28,16 ум.од.2, на момент вступу S2=29,55 ум.од.2, що становить 10 % від
максимальної. Рівень суб’юктивного комфорту за «Шкалоя станів»
оціняютьсѐ ѐк низький: перед вступом до університету ІСК1=40 балів, на
момент вступу ІСК2=40 балів. Самооцінка здоров’ѐ – «погано».
Послідовність консультуваннѐ.
Консультуваннѐ здійснявалосѐ в декілька етапів.
Під час першої зустрічі проведено консультуваннѐ за авторськоя
методикоя проекційної десенсибілізації *8+. З оглѐду на те, що респондент
маю утрудненнѐ з мовленнѐм, діагностуваннѐ травматичного чинника,
причинно-наслідкових зв’ѐзків, виѐвленнѐ властивостей симптому
(«особливості» – так ми називаюмо розлад) здійснявали за допомогоя
експресивної проективної методики «ситуаційне маляваннѐ» (аналіз
малянків на задану тему). Т. було запропоновано тему «Моѐ особливість»
(маютьсѐ на увазі заїканнѐ).
Аналіз малянка, зробленого респондентом, засвідчив найбільш
глибокі переживаннѐ, пов’ѐзані з публічним виступом (зображеннѐ себе за
трибуноя, з плѐмоя, що нагадую хмару, дуже сильно замальовану з
виходом за контури чорним кольором – білѐ рота). У цілому малянок мав
різнокольорову гаму, що вказую на загальне позитивне світосприйнѐттѐ.
Під час поѐсненнѐ малянка респондентом було оцінено ступінь
травматичності своюї «особливості» на рівні понад 10 балів за 10-бальноя
шкалоя. Т. прийнѐв свідоме рішеннѐ щодо необхідності зміни власних
установок на сприйнѐттѐ «особливості».
Наступний етап – проектуваннѐ травматичного чинника на долоня
оператора і проведеннѐ десенсибілізації (зменшеннѐ чутливості до
травматичного чинника) – відбувсѐ в режимі «договору» *8+ респондента з
«особливістя».
Рефреймінг – практичне переусвідомленнѐ, переробка негативних
установок у позитивні – здійснявалосѐ також шлѐхом ситуаційного
маляваннѐ на тему «а без особливості». Характерним длѐ респондента
виѐвилосѐ бажаннѐ забрати з собоя цей малянок і проханнѐ до оператора
знищити перший.
Длѐ залученнѐ позитивного ресурсу автором було підібрано длѐ Т.
систему афірмацій длѐ саморегулѐції й запуску психосоматичних змін.
Під час контроля психосоматичного стану респондента
спостерігалосѐ прискорене (схоже на холотропне) диханнѐ, емоційне
піднесеннѐ, щира посмішка, що свідчило про позитивний ефект роботи.
Самооцінка травматичності «особливості» післѐ проведеного сеансу
проекційної десенсибілізації за 10-бальноя шкалоя склала 5–6 балів.
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Друга консультаційна зустріч з респондентом відбулась через
тиждень. Т. повідомив, що регулѐрно звертаютьсѐ до малянка із
зображеннѐм себе без «особливості», тренуютьсѐ за допомогоя
запропонованих афірмацій, краще себе почуваю у спілкуванні з
одногрупниками, але ще маю утрудненнѐ з виступами на семінарах та під
час звертаннѐ до викладачів.
Респонденту було підібрано дихальні вправи, релаксаційні вправи та
вправи на розвиток артикулѐції і змінне розслабленнѐ артикулѐційних
м’ѐзів.
Третѐ консультаційна зустріч передбачала інсценуваннѐ публічного
виступу. Т. було запропоновано виступити з доповіддя (текстом із
власного конспекту) перед незнайомоя аудиторіюя. У ѐкості слухачів були
запрошені студенти 5 курсу, ѐких післѐ промови попросили висловити свої
думки щодо дій доповідача. Позитивне сприйнѐттѐ аудиторіюя виступу Т.
сприѐло посилення залученого ресурсного стану, отриманого
респондентом під час першої консультації.
Варто відмітити позитивну рису респондента – наполегливість у
досѐгненні мети позбавленнѐ від розладу здоров’ѐ.
У подальшому Т. періодично надавалисѐ поради щодо плануваннѐ
публічних виступів, розвитку правильного диханнѐ, взаюмодії у групі.
Результати спостережень і контрольна діагностика.
Контрольні зрізи зони комфорту та індексу суб’юктивного комфорту
здійснявалисѐ в період сесії (S3) та післѐ неї (S4) – длѐ виѐвленнѐ динаміки
адаптації студента до умов навчаннѐ та екзаменаційного стресу. Показники
зони комфорту склали відповідно S3=29,53 ум.од.2 (під час сесії
спостерігалось незначне зменшеннѐ), S4=30,35 ум.од.2 (розширеннѐ зони
комфорту свідчить про нормальну адаптація *3; 11+). Показники індексу
суб’юктивного комфорту під час екзаменаційної сесії залишились на
низькому рівні ІСК3=26 балів, але майже відновились до вихідного рівнѐ:
післѐ сесії ІСК4=26 балів. У той самий післѐсесійний період показник стану
здоров’ѐ респондента зріс на 1 бал.
У поведінковому аспекті студента Т. протѐгом чотирьох років
навчаннѐ також спостерігалисѐ суттюві зміни. На 2 курсі респондент вільно
й майже без утруднень відповідав під час занѐть та на іспитах. На 3 курсі
робив доповіді на студентських наукових конференціѐх. Під час
проходженнѐ активної педагогічної практики у школі та спортивнооздоровчому таборі утруднень не відчував (ІСК5=46 балів). На 4 курсі брав
участь у конференціѐх і фестивалѐх ѐк доповідач та активний спікер.
Показник індексу суб’юктивного комфорту на початок 4 курсу становив
ІСК6=50 балів (достатній рівень суб’юктивного комфорту, нормальне
самопочуттѐ). Площа зони комфорту на той самий період Sк=153,29 ум.од.2
(54 % від максимальної), показник стану здоров’ѐ – 8 балів. На рис. 1
92

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

представлено показники зони комфорту респондента на момент
зверненнѐ (1 курс) і на момент контроля (4 курс).

1 курс

4 курс

Рис. 1. Динаміка зони комфорту студента Т. з 2014 по 2017 рік.
Коефіціюнт корелѐції між змінами зони комфорту й показниками
стану здоров’ѐ за описаний період r = 0,9817, що ю достовірним на рівні
p < 0,01.
Випадок 2.
Ситуаціѐ. Студент Ю. вперше звернувсѐ на початку 2 курсу зі
скаргами на постійне (мінімум раз на місѐць) загостреннѐ хронічного
гастриту. Лікуваннѐ, ѐке було призначене лікарем-гастронтерологом,
допомагало лише тимчасово.
Аналіз ситуації. Проведена діагностична бесіда показала, що
захворяваннѐ поступово розвивалосѐ впродовж року. Перші симптоми
з’ѐвилисѐ на початку першого року навчаннѐ в університеті. Респондент
зазначив, що під час вступу відбулосѐ декілька конфліктних ситуацій: з
одного боку, він не зміг вступити до того закладу вищої освіти, ѐкий був у
пріоритеті, а з іншого – батьки студента не схвалили остаточний вибір сина
щодо майбутньої професії.
Навчаютьсѐ на «відмінно» та «добре». Інтелектуально добре
розвинений. Втім у поведінці респондента спостерігаютьсѐ нетерплѐчість,
емоційне відчуженнѐ, ю проѐви агресивності, неадекватного вибіркового
емоційного реагуваннѐ, вживаннѐ нецензурної лексики у спілкуванні з
одногрупниками.
Діагностика. Інтегральний показник площі зони комфорту у студента
Ю. перед вступом до університету S1=188,59 ум.од.2, що становить 66,4 %
від максимальної. Післѐ вступу відбулосѐ звуженнѐ зони комфорту майже
на 13 %: S2=152,72 ум.од.2, що зазвичай спостерігаютьсѐ у студентів і
вчителів-практиків, ѐкі обрали професія не за покликаннѐм, а під впливом
зовнішніх обставин або під тиском батьків. Протѐгом 1 курсу зона
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комфорту респондента звужувалась: під час першої сесії S3=122,29 ум.од.2
(43,1 % від максимальної), на початку 2 курсу S4=118,73 ум.од.2 (41,8 % від
максимальної). Індекс суб’юктивного комфорту за «Шкалоя станів» до
вступу був достатнім (ІСК1=52 бали), післѐ вступу на початку 1 курсу –
низький (ІСК2=37 балів). Під час першої сесії індекс суб’юктивного комфорту
збільшивсѐ до зниженого рівнѐ (ІСК3=47 балів), але залишивсѐ на
зниженому рівні й до початку 2 курсу (ІСК4=43 бали). Показник стану
здоров’ѐ – 5 балів. Самооцінка здоров’ѐ – «погано».
Послідовність консультуваннѐ.
Консультуваннѐ
проведено
за
методикоя
проекційної
десенсибілізації. Утрудненнѐ длѐ оператора складало підлаштуваннѐ до
консультованого, оскільки з його боку спостерігалосѐ постійне «триманнѐ
дистанції», напруженнѐ й зосередженнѐ на зовнішніх обставинах на
противагу внутрішнім відчуттѐм.
Найбільшим психотравматичним чинником длѐ Ю. виѐвилисѐ
відносини з батьками – гіперсоціальний тип вихованнѐ й постійні високі
вимоги до академічної успішності разом із емоційноя відчуженістя та
байдужістя.
Прийнѐттѐ рішеннѐ щодо необхідності зміни власних установок
респондентом було здійснене усвідомлено.
Проектуваннѐ травматичного чинника на долоня оператора і
проведеннѐ десенсибілізації – відбувалосѐ в режимі «прощеннѐ» *8].
Респонденту важко було проходити етап рефреймінгу, тому
застосовувавсѐ
прийом
асоціативної
візуалізації
–
образного
представленнѐ змін у відносинах із батьками. Ресурсним засобом длѐ
респондента стали вправи длѐ зміни психосоматичних симптомів шлѐхом
підвищеннѐ впевненості в собі та розвитку толерантності. Афірмації длѐ
самонавіяваннѐ підібрані з урахуваннѐм симптомів наѐвного
захворяваннѐ.
Від повторної консультації Ю. відмовивсѐ; під час тимчасової зустрічі
повідомив про покращеннѐ стану здоров’ѐ й настаннѐ періоду ремісії.
Запропоновані вправи респондент припинив виконувати.
Друге зверненнѐ за допомогоя відбулось на початку 4 курсу. Ю.
скарживсѐ на загостреннѐ захворяваннѐ й погіршеннѐ стану в період
активної педагогічної практики (утворилась виразка 12-типалої кишки).
Повторна діагностика виѐвила такі показники: S5=101,40 ум.од.2, ІСК5=37
балів – під час практики, ІСК6=38 балів – на початку 4 курсу (низький).
Показник стану здоров’ѐ – 4 бали. Самооцінка здоров’ѐ – «дуже погано».
Додатково було здійснено діагностику професійного вигорѐннѐ й
темпів старіннѐ за біологічним та психологічним віком. Так, у респондента
виѐвлено дуже високі показники за шкалами «емоційне виснаженнѐ» та
«деперсоналізаціѐ», і високі – за шкалоя «професійна успішність». Інтеграль94
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ний показник професійного вигорѐннѐ інтерпретуютьсѐ ѐк «вкрай високий».
Психологічний вік – 34 роки, паспортний – 21 рік, біологічний вік – 18 років.
Розрахунки показали прискорений темп старіннѐ за психологічним віком і
властиве студентам-спортсменам уповільнене старіннѐ за біологічним віком.
Повторне
консультуваннѐ
проводилосѐ
з
урахуваннѐм
попереднього досвіду за модифікованоя методикоя.
Підлаштуваннѐ під респондента здійснявалосѐ шлѐхом проведеннѐ
швидкої релаксації длѐ активізації його диханнѐ й більшого розслабленнѐ
скелетних м’ѐзів.
Діагностика ситуації виокремила, ѐк і в попередньому випадку,
відносини Ю. з батьками ѐк психотравматичний чинник, ѐкий викликаю
напружений стан. До цього додались ускладнені відносини з коханоя
дівчиноя. Респондент відмітив, з одного боку, байдужість близьких по
відношення до себе, з іншого боку – надмірну вимогливість. У плані
особистої самореалізації зазначив неприйнѐттѐ й незадоволеннѐ власними
діѐми, пов’ѐзаними з професійно-практичноя діѐльністя, хоча позитивне
ставленнѐ до навчаннѐ не змінилосѐ.
Збір інформації про психосоматичну основу стану респондента дав
можливість виѐвити причини виникненнѐ симптому, його місце локалізації
і причинно-наслідкові зв’ѐзки між подіѐми в житті Ю. і загостреннѐми
хвороби.
Найбільш помітні проѐви захворяваннѐ спостерігалисѐ під час
педагогічної практики та внаслідок вимогливого ставленнѐ батьків до
успішності в навчанні. Основні установки – «вони вимагаять від мене
більше, ніж ѐ можу», «мені не цікаво те, що ѐ робля», «ѐ не можу їм
догодити», «у мене нічого не вийде». Симптом охарактеризований
респондентом ѐк «біль, гострий, схожий на лижі, що ковзаять по
асфальту». Психосоматичноя причиноя виникненнѐ симптому названо
спротив тиску і приниження. Кольорова гама симптому – темно-сіра.
Рішеннѐ про необхідність зміни власних установок прийнѐто Ю.
самостійно.
Проектуваннѐ травматичного чинника на долоня оператора і
проведеннѐ десенсибілізації відбулосѐ в режимі «договору», із залученнѐм
уѐвної бесіди з батьками.
Длѐ рефреймінгу було обрано установки на подоланнѐ страхів, переосмисленнѐ своюї значущості длѐ рідних, розвитку морально-світоглѐдного
розуміннѐ сфер діѐльності (професійної і повсѐкденної), де респондент може
бути корисним і затребуваним, де він може отримати схваленнѐ.
Ресурсним засобом стало промовлѐннѐ афірмативних тверджень
вголос, входженнѐ в «позу успішної лядини», самоаналіз тілесних відчуттів –
«наче політ», прийнѐттѐ себе в цьому стані.
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Під час контроля психоемоційного стану респондента симптом
визначений ним ѐк «повітрѐна кулька блакитного кольору». Післѐ
візуального «відпусканнѐ кульки в небо» змінивсѐ фізичний стан – ѐк
легкість у тілі, відчуттѐ свободи. За спостереженнѐм оператора –
напруженість спала, на обличчі з’ѐвиласѐ довготривала посмішка.
Вихід із контакту був легким.
Результати спостережень і контрольна діагностика.
Аналіз динаміки зони комфорту Ю. через три місѐці післѐ другої
консультації засвідчив її розширеннѐ: Sк=156,26 ум.од.2, що становить 55 %
від максимальної. ІСК6=48 балів (достатній рівень суб’юктивного комфорту,
нормальне самопочуттѐ). Показник психологічного віку респондента
знизивсѐ до 28 років, біологічний вік залишивсѐ незмінним. Показник
стану здоров’ѐ – 7 балів. Самооцінка здоров’ѐ – «добре».
Ю. продовжую використовувати запропоновані вправи й афірмації.
Загострень захворяваннѐ протѐгом трьох місѐців у респондента не було.
Коефіціюнт корелѐції між змінами зони комфорту й показниками
стану здоров’ѐ за описаний період r=0,9434, що ю достовірним на рівні
p<0,01.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Клінічні випадки формуваннѐ компетентності індивідуального
здоров’ѐзбереженнѐ у студентів-майбутніх учителів, ѐкі маять суттюві
відхиленнѐ у стані здоров’ѐ, ю наочним прикладом цілеспрѐмованого
психовалеологічного впливу, ѐкий може здійсняватись у процесі
професійної підготовки в закладі вищої освіти в межах валеопедагогічного
супроводу і здоров’ѐзбережувального освітнього середовища.
Динаміка стану здоров’ѐ й зони професійного комфорту респондентів,
ѐкі отримували консультаційну допомогу за методикоя проекційної
десенсибілізації, продемонструвала діювість подібного способу корекції
захворявань, що маять виражену психосоматичну природу.
Длѐ успішного здійсненнѐ психовалеологічного консультуваннѐ за
описаноя методикоя необхідна відповідна підготовка оператора й
набуттѐ ним певного досвіду у здійсненні кожного з етапів проекційної
десенсибілізації, ѐкі потребуять швидкого реагуваннѐ й добору
індивідуально доцільних длѐ кліюнта засобів. Консультуваннѐ здійсняютьсѐ
тільки за запитом кліюнта, оператор може запропонувати своя допомогу,
але кліюнт маю бути готовим до взаюмодії і сам усвідомлено йти на контакт.
Перспективами подальших розвідок у даному напрѐмі вважаюмо
розробку методичних рекомендацій длѐ викладачів закладів вищої освіти
щодо використаннѐ методики проекційної десенсибілізації в освітньому
процесі.
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РЕЗЮМЕ
Жараѐ Анна. Динамика состоѐниѐ здоровьѐ и зоны профессионального
комфорта будущих учителей в процессе бакалаврской подготовки: клинические случаи.
В статье освещаятсѐ отдельные вопросы формированиѐ компетентности
индивидуального здоровьесбережениѐ у будущих учителей на этапе бакалаврской
подготовки. Описаны клинические случаи, которые составлѐят неспецифическуя
картину длѐ групповой динамики вследствие наличиѐ у респондентов хронических
заболеваний, психических или поведенческих расстройств. Диагностическими
показателѐми ѐвлѐятсѐ зона профессионального комфорта, индекс субъективного
комфорта,
состоѐние
здоровьѐ
студентов.
Показаны
примеры
схемы
психовалеологического консультированиѐ, особенности подбора средств диагностики и
коррекции состоѐниѐ здоровьѐ с помощья авторской методики проекционной
десенсибилизации. Результаты продемонстрировали положительнуя динамику
состоѐниѐ здоровьѐ и зоны профессионального комфорта респондентов в результате
применениѐ предложенных средств.
Ключевые слова: будущий учитель, здоровье, зона комфорта,
профессиональнаѐ подготовка, бакалаврскаѐ подготовка, компетентность
индивидуального здоровьесбережениѐ, индивидуальное психовалеологическое
консультирование, методика проекционной десенсибилизации.

SUMMARY
Zhara Hanna. Dynamics of health status and professional comfort zone of the future
teachers in the process of bachelor's training: clinical cases.
The purpose of the article is to describe the clinical cases of the dynamics of the
health status and future teachers’ professional comfort zone in the process of professional
training with the implementation of targeted individual psycho-valeological effects. The
article highlights some issues of the future teachers’ individual health preservation
competence forming at the stage of bachelor's training. There are described clinical cases
that make up a nonspecific picture for group dynamics due to the presence of chronic
illnesses, mental or behavioral disorders in the respondents. The research methods were
analysis and synthesis of scientific sources, diagnostic indicators were the professional
comfort zone, the subjective comfort index, the health status of students, occupational
burnout level, biological and psychological age. For the diagnosis of psychosomatic aspects
of the health of respondents, there were used interview and expressive projective
techniques – analysis of drawings on a given topic. The examples of psycho-valeological
counseling scheme, features of diagnostic tools selection and correction of the health status
with the help of the author’s technique of projection desensibilization are shown. The steps of
the methodology are: tuning to the respondent, diagnosing the situation, collecting
information about the psychosomatic basis of the respondent’s condition, respondent’s
conscious decision making on the need to change own settings and behavior, designing a
traumatic factor on the operator’s palm and conducting desensibilization, reframing,
attracting resources, monitoring and self-control of psycho-emotional and physical condition
of the client, out of contact. The results showed a positive dynamics of the health status and
the professional comfort zone of respondents as a result of the application of the proposed
means. For the successful implementation of psycho-valeological counseling by the described
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method, appropriate training of the operator and gaining some experience in the
implementation of each of the stages of projection desensibilization, which require rapid
response and selection of individually appropriate for the client means necessary for the
operator. The counseling is carried out only at the request of the client, the operator can
offer his help, but the client must be prepared to interact and consciously go to the contact.
Key words: future teacher, health, comfort zone, professional training, bachelor’s
training, individual health preservation competence, individual psycho-valeological
counseling, method of projective desensibilization.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПІДЛІТКІВ ЯК
ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО НЕВРОЗУ
У статті розглѐдаютьсѐ проблема комплексної оцінки психофізіологічного
стану підлітків із різним інформаційним навантаженнѐм ѐк характеристики
«інформаційного неврозу». Оцінка психофізіологічного стану здійснена на основі
визначеннѐ
«ціни»
навчально-пізнавальної
діѐльності
з
використаннѐм
математичної моделі. У ході дослідженнѐ виѐвлено низький рівень адаптаційного
потенціалу організму до розумових навантажень, зниженнѐ рівнѐ функціонального
стану організму, наѐвність невротичних розладів, зниженнѐ загального тонусу
організму у 37,0 % учнів гімназії, ѐкі навчаятьсѐ в умовах надмірних інформаційних
навантажень та 17,0 % учнів із традиційноя формоя організації навчального
процесу. Дуже високий рівень психофізіологічної «ціни» навчально-пізнавальної
діѐльності виѐвлений у 34,5 % гімназистів та 11 % школѐрів, що вказую на наѐвність
гострих порушень або зривів адаптаційних механізмів організму, крім того, може
свідчити про наѐвність «інформаційного неврозу», що потребую додаткових
обстежень учнів та аналізу стану їх здоров’ѐ.
Ключові слова: «інформаційний невроз», психофізіологічна «ціна»,
працездатність, варіабельність ритму серцѐ, сенсомоторні реакції.

Постановка проблеми. Ураховуячи той факт, що XXІ століттѐ визнано
століттѐм інформаційних технологій, актуальним постаю питаннѐ адаптації
лядей різного віку до інформаційних навантажень різної інтенсивності. За
умов невідповідності інформаційних характеристик особливостѐм вищої
нервової діѐльності в лядини можуть розвиватисѐ патології ВНД, у тому
числі й зриви ВНД, ѐкі у свій час І. Павлов назвав неврозами.
Стрімкі перетвореннѐ в системі шкільної освіти, інтенсифікаціѐ процесу
навчаннѐ, створеннѐ спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів із
поглибленим вивченнѐм різних предметів призводѐть до значного
збільшеннѐ інформаційного навантаженнѐ учнів, що в поюднанні з
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гіподинаміюя, порушеннѐм режиму сну та відпочинку сприѐять зниження
функціональних можливостей організму, процесів адаптації, збільшення
психофізіологічної «ціни» інноваційного навчаннѐ та проѐвам загальних
негативних тенденцій у динаміці стану здоров’ѐ дітей шкільного віку
(Вайнруб Е. М., Карпухина А. М. та ін., 1988; Куценко Т. В., 2000; Кокун О. М.,
2006; Ситдиков Ф. Г. та ін., 2006; Заікіна Г. Л., Калиниченко І. О., 2010–2016), а
також підвищуять ризик розвитку «інформаційного неврозу».
Аналіз актуальних досліджень. Останнім часом у науковій літературі ѐк
вітчизнѐній, так і зарубіжній, термін «інформаційне навантаженнѐ»
ототожняютьсѐ з терміном «психічне навантаженнѐ» й широко
використовуютьсѐ длѐ дослідженнѐ діѐльності працівників галузей із
підвищеноя напруженістя психічних процесів, у тому числі учнів та студентів.
У 1991 році Міжнародноя організаціюя зі стандартизації у стандарті
«Ергономічні принципи, що відносѐтьсѐ до навантаженнѐ під час розумової
діѐльності: загальні терміни та їх визначеннѐ» були виділені два основних
понѐттѐ «психічний стрес» (mental stress) та «психічне напруженнѐ» (mental
strain). В англійській версії стандарту (EN ISO 10075-1:2000-11) термін «стрес»
у подальшому був замінений терміном «навантаженнѐ».
Термін «інформаційний невроз» лише набуваю своюї популѐрності, але
введений він був вже у другій половині минулого століттѐ фізіологом
М. М. Хананашвілі. У результаті в 1974 році він визначив інформаційний
невроз ѐк «невротичний стан, основними умовами розвитку ѐкого ю:
необхідність обробки або засвоюннѐ надмірного длѐ інтелектуальних
можливостей індивіда обсѐгу інформації; постійний і значний дефіцит
відведеного длѐ обробки інформації часу; переоцінка індивідом значущості
тіюї чи іншої інформації, тобто надлишковий рівень мотивації розумової
роботи. Не виклячаютьсѐ можливість і того, що захворяваннѐ пов’ѐзане не
тільки з кількістя інформації, але і її ѐкістя, тим, ѐкоя міроя вона наповнена
інформаційним шумом, нерідко сильно перешкоджаю продуктивній
розумовій роботі» *5, 23+.
Серед етіологічних факторів інформаційних неврозів слід виділити:
надмірний об’юм інформації в поюднанні з обмеженим часом на її
переробку длѐ ЦНС; високий рівень мотивації з високоя значимістя
інформації в поюднанні з першим фактором. Важливого значеннѐ сьогодні
набуваю інформаційний невроз дітей шкільного віку, адже, ѐк було
відмічено вище, навчально-виховний процес сучасних закладів середньої
освіти супроводжуютьсѐ інтенсифікаціюя, ѐка сама по собі ю одніюя із
причин розвитку даної патології. Це питаннѐ залишаютьсѐ відкритим.
Вивченнѐ впливу тривалого надмірного інформаційного навантаженнѐ
на розвиток основних нервових процесів, психічних функцій та характер
сенсомоторного реагуваннѐ з метоя прогнозуваннѐ «інформаційного
неврозу» ю актуальноя проблемоя, ѐка потребую подальшого вивченнѐ.
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Мета статті: здійснити комплексну оцінку психофізіологічного стану
підлітків із різним інформаційним навантаженнѐм ѐк характеристики
«інформаційного неврозу».
Методи дослідженнѐ: Обстежено 389 учнів 14–15 років
загальноосвітніх навчальних закладів міста Суми: гімназії із перевищеннѐм
гігіюнічно регламентованого обсѐгу тижневого навчального навантаженнѐ
на 18,2 % *3, 18+ (основна група – ОГ) та загальноосвітньої школи з
традиційноя формоя навчаннѐ (група порівнѐннѐ). Перевищеннѐ обсѐгу
тижневого навчального навантаженнѐ в ОГ становить 16 % порівнѐно із ГП.
У ході дослідженнѐ було визначено ефективність навчаннѐ кожного
учнѐ за середнім балом успішності, виведеним з усіх навчальних предметів.
Обсѐг навчального навантаженнѐ оцінявавсѐ за гігіюнічно регламентованими
нормами *2, 21+. Визначаласѐ тижнева динаміка розумової працездатності
(РП) за допомогоя коректурної проби з використаннѐм таблиць
В. а. Анфімова з оцінкоя показника продуктивності (Q). Стан порушень із
боку нервової системи оцінявавсѐ за допомогоя дитѐчого опитувальника
неврозів у модифікації длѐ підлітків [4, 18]. Крім того, був визначений рівень
нейротизму кожного учнѐ за шкалоя Г. Айзенка. Визначеннѐ варіабельності
ритму серцѐ (ВРС) здійснено за допомогоя приладу та програмного
забезпеченнѐ Cardiospektr (Solvaig, м. Київ) кожного учнѐ у стані спокоя та під
час змодельованої розумової активності, що досѐгаласѐ виконаннѐм тесту на
дослідженнѐ здібностей щодо класифікації й аналізу за методикоя
«викляченнѐ понѐть». Длѐ аналізу ВРС були обрані такі показники: NN –
середнѐ довжина інтервалів RR, що відображаю кінцевий результат
регулѐторних впливів на синусний ритм, ѐкий представлѐю баланс між
парасимпатичним та симпатичним відділами вегетативної нервової системи;
індекс Баювського, що виступаю індикатором симпатоадреналової активності.
Крім того, досліджувалисѐ сенсомоторні реакції різної складності за
допомогоя комплексу «Діагност-1» за методикоя М. В. Макаренка та
В. С. Лизогуба. Длѐ аналізу обрані величини латентного періоду (ЛП)
простої зорово-моторної реакції (ПЗМР), реакції вибору одного з трьох
подразників (РВ 1–3) та реакції вибору двох з трьох подразників (РВ 2–3).
Результати оцінявалисѐ за статистичними показниками, обробка
здійснявалась за допомогоя прикладної програми «STATISTIKA 6.1» [1, 120].
Виклад основного матеріалу. Згідно з отриманими даними,
ефективність навчаннѐ в цілому ю вірогідно вищоя серед учнів ОГ на
відміну від учнів ГП (8,60±0,12 та 6,15±0,14 – у хлопців, (p<0,01) та 9,48±0,1 і
7,55±0,2 (p<0,01) – у дівчат відповідно), що можна поѐснити високоя
мотиваціюя до навчальної діѐльності та попереднім відбором гімназистів у
класи з профільним навчаннѐм. Причому, успішність навчаннѐ переважаю в
дівчат обох навчальних закладів.
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Аналіз тижневої динаміки РП виѐвив вірогідні відмінності за
показниками коефіціюнтів працездатності на початку та в середині
навчального тижнѐ між учнѐми ОГ та ГП (p<0,01–0,05), а саме: спостерігаютьсѐ
різке зниженнѐ інтенсивності РП учнів ОГ у середині навчального тижнѐ на
противагу загальновизнаній динаміці РП і не пов’ѐзане зі змінами обсѐгу
навчального навантаженнѐ протѐгом тижнѐ. Протилежна картина
спостерігаютьсѐ в учнів ГП, продуктивність розумової працездатності ѐких
підвищуютьсѐ в середині тижнѐ зі збереженнѐм високого рівнѐ до його кінцѐ.
Однак продуктивність РП гімназистів значно вища продуктивності школѐрів
на початку робочого тижнѐ (p<0,01), що, ймовірно, можна поѐснити вищими
показниками рівнів психічних функцій (пам’ѐті, уваги, мисленнѐ) і, ѐк
наслідок, – ефективним виконаннѐм розумової роботи: кількість помилок,
здійснених учнѐми ОГ, у 2,2 рази менша від кількості помилок учнів ГП
(p<0,05). Однак втома, ѐка накопичуютьсѐ протѐгом перших робочих днів,
впливаю на зниженнѐ РП учнів ГП у середині тижнѐ. В останні дні тижнѐ
гімназисти працяять у стадії «кінцевого пориву»: інтенсивність РП
досѐгаютьсѐ ними збільшеннѐм обсѐгу виконуваної роботи, у той час ѐк і
кількість помилок збільшуютьсѐ майже у 1,5 рази.
Вірогідних статевих відмінностей у динаміці РП виѐвлено не було і
лише в цілому показники РП ю вищими в дівчат, ніж у хлопців.
Щоб поѐснити отримані результати, необхідно звернутисѐ до аналізу
змін функціонального стану організму школѐрів під час розумової
діѐльності. Відомо, що розумове навантаженнѐ виступаю зовнішнім
фактором психічного напруженнѐ, ѐке можна оцінити за показниками
стану нервової системи, причому ѐк генетично детермінованих
властивостей (швидкості сенсомоторних реакцій), так і змінних
властивостей, ѐкі формуятьсѐ під впливом зовнішніх умов життюдіѐльності
(за величинами нейротизму та невротичних порушень).
Таблицѐ 1
Показники невротичних порушень та рівнѐ нейротизму в учнів ОГ та ГП
(M±m)
Показники

Основна група
Група порівнѐннѐ
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
n=101
n=91
n=107
n=90
Нейротизм, бали
12,6±0,5
13,43±0,42
11,96±0,42
12,6±0,57
Депресіѐ, бали
6,1±0,36
7,06±0,4
6,1±0,42
6,1±0,72
Тривожність, бали
5,78±0,37*
5,11±0,41
4,45±0,5*
5,6±0,6
Примітка: * – вірогідні відмінності між хлопцѐми основної групи та групи
порівнѐннѐ (р<0,05)

Аналіз показників величин нейротизму та депресії не виѐвив
вірогідних відмінностей між учнѐми ОГ та ГП (табл. 1). Проте, тривожність
переважаю (p<0,05) у хлопців ОГ над ГП: гімназисти маять значно гірші
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показники. У дівчат такої тенденції не встановлено. У цілому дані величини
знаходѐтьсѐ в межах середніх та вище середніх діапазонів за шкалами
градації показників згідно з відповідними методиками.
Зокрема, нейродинамічні властивості, що досліджувалисѐ за часом
реагуваннѐ на подразники між учнѐми ОГ та ГП, не маять вірогідних
відмінностей за величинами латентного періоду (ЛП) ПЗМР та ЛП РВ 1-3 і
лише у випадку пред’ѐвленнѐ та переробки більш складного зоровомоторного навантаженнѐ (РВ 2-3) в обстежуваних хлопців ОГ виѐвиласѐ
достовірно менша швидкість реагуваннѐ.
Однак ѐкість виконуваної роботи підвищеної складності (РВ 1-3 та РВ
2-3) у хлопців ОГ достовірно краща (р<0,05), що поѐсняютьсѐ вищоя
мотиваціюя до навчальної діѐльності і значно меншоя кількістя помилок,
що здійсняять хлопці ОГ під час переробки інформації, ѐка їм
пропонуютьсѐ (табл. 2).
Таблицѐ 2
Показники простої зорово-моторної реакції (ПЗМР), реакції вибору
1 з 3-х подразників (РВ 1-3) та реакції вибору 2 з 3-х подразників (РВ 2-3)
учнів ОГ та ГП (M±m)
Показники

Основна група
Група порівнѐннѐ
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
n=101
n=91
n=107
n=90
ЛП ПЗМР, мс
318±7,56
315,8±7,68
302,3±8,5
327,99±10,58
ЛП РВ 1-3, мс
433,2±7,74
438,33±8,5
439,6±9,36
432,5±9,4
РВ 1-3 помилки
1,45±0,25*
1,7±0,24
2,84±0,42*
1,62±0,27
ЛП РВ 2-3, мс
484,3±6,44* 489,05±6,2
505,3±5,3*
492,4±7,43
РВ 2-3 помилки
2,88±0,39*
1,86±0,26
4,12±0,36*
1,7±0,34
Примітка: * – вірогідні відмінності між хлопцѐми експериментальної та
контрольної груп (р<0,05)

Зважаячи на те, що прості сенсомоторні реакції характеризуять, перш
за все, швидкість розповсядженнѐ збудженнѐ по нейронним ланцягам та
рівень збудливості центральних апаратів відповідних рефлекторних дуг,
можна зробити висновок, що цѐ властивість у даної категорії учнів не впливаю
на інтенсивність РП та не підлѐгаю впливу невротичних порушень учнів, ѐкі
брали участь у дослідженні, що підтверджуютьсѐ відсутністя корелѐційних
зв’ѐзків між ЛП ПЗМР та Qпн, Qср та Qсб (r= -0,014, p>0,05; r= -0,002, p>0,05;
r= -0,0007, p>0,05 відповідно). Корелѐційний аналіз також не виѐвив зв’ѐзку
між величиноя ЛП ПЗМР та показниками депресії і нейротизму (r=0,05,
p>0,05; r= -0,04, p>0,05 відповідно).
Однак під час виконаннѐ складного длѐ нервової системи завданнѐ
(РВ 2-3), утворяютьсѐ функціональна система, у ѐкій кількість робочих актів
об’юдную цикли не тільки збудливого процесу, але й гальмівного, тому
швидша реакціѐ на таке завданнѐ, а також вища ѐкість отриманого результату
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в гімназистів, свідчить про вищу ефективність функціонуваннѐ периферичної
нервової системи, її витривалість до дії збудливих та гальмівних подразників,
особливість функціонуваннѐ вищих відділів центральної нервової системи у
хлопців ОГ. Це підтверджую і корелѐційний аналіз, ѐкий показав, що між
величиноя ЛП РВ 2-3 та продуктивністя розумової працездатності на початку
робочої середи (Q сер) існую зворотній корелѐційний зв’ѐзок (r= -0,282;
p<0,05), що вказую на швидше реагуваннѐ на подразники складного зоровомоторного навантаженнѐ, що призводить до підвищеннѐ продуктивності
розумової роботи в середині тижнѐ. У даної категорії учнів величина ЛП
РВ 2-3 позитивно кореляю з величиноя депресії (r=0,239; p<0,05), що
підтверджую закономірність: учні з відсутністя депресійних порушень, або
низькими їх показниками, маять менші величини ЛП РВ 2-3, тобто швидше
реагуять на подразники підвищеної складності.
Оскільки психічні процеси нерозривно пов’ѐзані з фізіологічними, то
длѐ об’юктивної оцінки психофізіологічної «ціни» інформаційного
навантаженнѐ учнів слід поюднати дослідженнѐ психічних процесів зі станом
фізіологічних процесів, ѐкі відображаять функціональний стан організму.
Отримані результати аналізу показників ВРС у стані спокоя та
розумового навантаженнѐ свідчать про наѐвність вірогідних відмінностей
між учнѐми ОГ та ГП (табл. 3). Величина NN стану спокоя переважаю в
гімназистів обох статей і свідчить про порушеннѐ балансу між
парасимпатичним та симпатичним відділами вегетативної нервової
системи, що може бути результатом значного напруженнѐ організму учнів
ОГ, ѐке зростаю під час виконаннѐ завданнѐ (величина NN значно
знижуютьсѐ під час розумової діѐльності).
Таблицѐ 3
Показники варіабельності серцевого ритму у стані спокоя (сп) та під час
розумового навантаженнѐ (н) (M±m)
Показники

Основна група
Група порівнѐннѐ
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
n=101
n=91
n=107
n=90
NN сп, мс
731,3±13,2*
722,8±11,32**
764,75±11,6*
756,1±11,74**
IB сп, ум.од
92,2±25,97*
98,25±14,36**
37,09±4,05*
40,31±5,26**
NN н, мс
662,56±28,9* 675,4±26,63**
726,36±14,6*
720,05±16,91**
IB н, ум. од
106,9±16,23* 128,3±33,4**
67,92±14,35*
75,5±32,84**
Примітка: * – вірогідні відмінності між хлопцѐми експериментальної та
контрольної груп (р<0,01-0,05)
** – вірогідні відмінності між дівчатами експериментальної та контрольної груп
(р<0,01-0,05)

Про значне напруженнѐ ССС учнів ОГ свідчить і індекс Баювського
(індекс напруженнѐ), величина ѐкого вказую на високу активність
симпатоадреналової системи й перенапруженнѐ регулѐторних систем.
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Отримані дані ю результатом надмірно високого ступенѐ
централізації управліннѐ серцевим ритмом та перенапруженнѐ
регулѐторних систем у учнів ОГ.
У процесі дослідженнѐ були встановлені прѐмі корелѐційні зв’ѐзки
між величиноя нейротизму та ІБ, визначеним під час розумового
напруженнѐ (r=0,221; p<0,05 – у учнів ОГ та r=0,386; p<0,01 – у учнів ГП),
тобто чим вищий показник нейротизму маю учень, тим вищий рівень
напруженнѐ його ССС під час розумового навантаженнѐ: діти з такими
характеристиками більш схильні до розвитку неврозу, що необхідно
враховувати в педагогічній та психологічній практиці.
З метоя визначеннѐ ступенѐ напруженнѐ регулѐторних систем
організму учнів була використана математична модель психофізіологічної
«ціни» розумового напруженнѐ учнів, ѐка дозволила визначити міру
напруженнѐ регулѐторних систем та функціональних резервів організму за
умови інформаційних навантажень [3, 9].
Згідно з визначеними даними, у 11,4 % учнів ОГ та 30 % учнів ГП
психофізіологічна «ціна» знаходитьсѐ в межах, що відповідаю низькому
рівня, а це свідчить про незначне напруженнѐ основних регулѐторних систем
організму під час виконаннѐ розумового навантаженнѐ та протѐгом тижнѐ.
Психофізіологічна «ціна» розумового напруженнѐ під час навчальної
діѐльності 17,1 % гімназистів та 42 % школѐрів відповідаю середньому рівня і
свідчить про наѐвність напруженнѐ з боку нервової та серцево-судинної
системи, але не призводить до виснаженнѐ основних регулѐторних систем
організму, тобто спостерігаютьсѐ гармонійне співвідношеннѐ інтенсивності
розумового навантаженнѐ та психофізіологічних можливостей організму
школѐра за умов достатньої та високої ефективності навчаннѐ.
Виѐвлено низький рівень адаптаційного потенціалу організму до
розумових навантажень, зниженнѐ рівнѐ функціонального стану організму,
наѐвність невротичних розладів, зниженнѐ загального тонусу організму в
37,0 % учнів ОГ та 17,0 % учнів ГП, що, у своя чергу, ю критеріюм длѐ
реабілітаційних, відновлявальних заходів, спрѐмованих на ліквідація та
профілактику в подальшому розумової втоми та зниженнѐ ризику розвитку
«інформаційного неврозу» з урахуваннѐм індивідуальних особливостей
кожного учнѐ (інтегральний показник ПФЦ даної категорії учнів
знаходитьсѐ в діапазоні, що відповідаю високому рівня).
Дуже високий рівень – ІV – вказую на наѐвність гострих порушень або
зривів адаптаційних механізмів організму, крім того, може свідчити про
наѐвність «інформаційного неврозу», що потребую додаткових обстежень
учнѐ та аналізу стану його здоров’ѐ. Такий результат був виѐвлений у 34,5
% гімназистів та 11 % учнів ГП.
Крім того, визначений зворотній корелѐційний зв’ѐзок між ѐкістя
виконаної роботи, що пропонувалась учнѐм у ѐкості розумового
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навантаженнѐ під час реюстрації ВСР та величиноя ЛП РВ 2-3 (r= -0,3712;
p<0,01 – у учнів ОГ та r= -0,2147; p<0,05 – у учнів ГП), тобто учні, ѐкі маять
здатність швидше аналізувати та перероблявати матеріал підвищеної
складності, ѐкісніше виконуять роботу розумового характеру. А також
установлено, що підвищеннѐ рівнѐ депресії призводить до зниженнѐ
продуктивності розумової роботи на початку робочої середи. Про це свідчить
негативний корелѐційний зв’ѐзок між величиноя депресії та показником
Q 1 сер (r= -0,229; p<0,05 – у учнів ОГ та r= -0,238; p<0,05 – у учнів ГП).
У зв’ѐзку з виѐвленнѐм значної кількості учнів із високими та дуже
високими рівнѐми ризику «інформаційного неврозу», існую необхідність
розробки програми профілактики його розвитку та корекції ПФЦ.
Пропонуюмо програму корекції високої ПФЦ навчально-пізнавальної
діѐльності учнів, що спрѐмована, у першу чергу, на профілактику зривів
адаптаційних механізмів до розумового навантаженнѐ й базуютьсѐ на
новітніх технологіѐх здоров’ѐзбереженнѐ.
Одним із новітніх методів психолого-педагогічної допомоги учнѐм, ѐкі
маять психоемоційні розлади, ю музикотерапіѐ, що дозволѐю коригувати
емоційні відхиленнѐ, а також лікувати соматичні та психосоматичні
захворяваннѐ. Вивченнѐ даних матеріалів дозволило скласти перелік
музичних творів, спрѐмованих на корекція і профілактику підвищеннѐ ПФЦ.
Музикотерапія пропонуютьсѐ проводити одночасно з кольоротерапіюя, ѐка
сьогодні ю не менш актуальним, перспективним і надійним методом
реабілітації й оздоровленнѐ. На основі досліджень попередніх учених був
розроблений комплекс ліквідації та профілактики ознак психоневрологічних
порушень і розумової перевтоми школѐрів із використаннѐм певних
кольорових гам. Крім того, у ѐкості індивідуального методу корекції ПФЦ
рекомендуютьсѐ використовувати елементи психогімнастики, ѐкі сприѐять не
тільки розслаблення, а й учать керувати своїми емоціѐми і настроюм,
сприѐять активізації пізнавальних властивостей.
В умовах навчального закладу зниженнѐ ПФЦ і профілактика
«інформаційного неврозу» можлива шлѐхом залученнѐ до навчального
процесу наступних традиційних і новітніх реабілітаційних та профілактичних
заходів: 1) своючасне призначеннѐ відпочинку – активного або пасивного: при
неглибокій, невираженій втомі, навіть короткочасний відпочинок, наприклад,
3–5 хвилин у середньому, даю позитивний ефект; 2) збільшеннѐ мікропауз –
проміжків між окремими операціѐми; 3) регламентаціѐ розумового
навантаженнѐ, ѐка полѐгаю у зниженні складності виконуваної роботи на
період початкового розвитку втоми; 4) використаннѐ функціональної музики
та кольоротерапії; 5) проведеннѐ заходів, ѐкі підвищуять потік аферентних
імпульсів до центральної нервової системи – виконаннѐ фізкультхвилинок і
физкультпауз, подразненнѐ шкірних покривів при виконанні самомасажу
голови, обличчѐ, шиї, тулуба, пальчикової гімнастики; 6) аутогенне
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тренуваннѐ,
дихальна
гімнастика;
7)
використаннѐ
елементів
психогімнастики; 8) вживаннѐ препаратів, ѐкі підвищуять працездатність:
глякози, вітаміну С, глятамінової кислоти, женьшеня.
Упровадженнѐ програми пропонуюмо у три етапи: початковий,
основний та заклячний.
Початковий етап повинен тривати не менше 2 місѐців і складатисѐ з
трьох блоків: длѐ школѐрів, педагогів і батьків. На даному етапі слід підібрати
методичний інструментарій корекційних та профілактичних заходів; провести
науково-просвітницьку роботу з учнѐми (бесіди з проблеми розумової
перевтоми і її наслідків), з педагогічним колективом та кураторами (лекції на
тему раціональної організації навчального процесу, ознайомленнѐ з
інструкціѐми проведеннѐ відповідних заходів) і батьками (ознайомленнѐ з
понѐттѐм «інформаційного неврозу» школѐрів, зі структуроя програми
профілактики його розвитку й необхідністя її використаннѐ в умовах
навчального процесу та вдома). Крім того, протѐгом даного періоду слід
здійснявати контроль над правильністя виконаннѐ і методичноя
відповідністя заходів корекційно-профілактичної програми.
Основний етап повинен тривати протѐгом навчального року й
полѐгати у виконанні школѐрами вправ і заходів відповідно до змісту
програми. Оріюнтовна структура даного етапу представлена в таблиці 4.
На заклячному етапі слід здійснити оцінку ефективності
запропонованих заходів. Післѐ впровадженнѐ програми в навчальновиховний процес закладу загальної середньої освіти результат слід оцінити
за аналізом змін показника ПФЦ і його складових у школѐрів, ѐкі мали
найгірші показники всіх досліджуваних властивостей. Гіпотезоя ю
встановленнѐ тенденції до поліпшеннѐ показників функціонального стану
ѐк серцево-судинної системи, так і психоемоційної сфери, а також
поліпшеннѐ продуктивності розумової працездатності.
Таблицѐ 4
Алгоритм основного етапу програми корекції ПФЦ та профілактики
«інформаційного неврозу»
Елемент
Частота проведеннѐ
Місце
Відповідальний
№
1

2

3

програми
проведеннѐ
Підвищеннѐ аферентної імпульсації центральної нервової системи
Фізкультщоденно тривалість:
Навчальний
учитель
хвилинки
3–4 хв, на початку 3клас
го уроку
Пальчикова
щоденно тривалість:
Навчальний
учитель
гімнастика
3–4 хв, в кінці 4-го
клас
уроку
Самомасаж
вівторок,
четвер,
Навчальний
Класний
голови,
субота тривалість: 4–
клас
керівник,
обличчѐ, шиї
5 хв (наприкінці
учитель
навчального днѐ)
фізичного
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4

5

6

вихованнѐ,
фізичний
реабілітолог,
батьки
Психоемоційне розвантаженнѐ та підвищеннѐ розумової працездатності
Аутогенне
понеділок
або
Зал
ЛФК,
психолог,
тренуваннѐ
вівторок (на початку
спортивний зал
реабілітолог
навчального
днѐ)
тривалість: 10 хв
Елементи
1 раз на тиждень
кабінет
психолог,
психогімнастривалість: 30 хв
психолога,
педагогтики
(згідно
графіку
актова зала
організатор
психолога)
Кольоротера2 рази на тиждень
Кабінет
учитель
піѐ,
(занѐттѐ
з
інформатики,
інформатики,
музикотерапіѐ,
інформатики згідно
інформаційних
класний
пейзажотераз розкладом)
технологій
керівник
піѐ (один блок)

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 1. Успішність
навчаннѐ учнів гімназії переважаю над успішністя учнів загальноосвітнього
навчального закладу з традиційноя формоя навчаннѐ, що поѐсняютьсѐ
більшим напруженнѐм мотиваційно-вольової сфери та кращими
показниками розвитку пізнавальних процесів.
2. Збільшене навчальне навантаженнѐ гімназистів знижую в цілому
продуктивність розумової роботи в середині навчального тижнѐ.
3. Виѐвлена вища ефективність функціонуваннѐ периферичної
нервової системи, її витривалість до дії збудливих та гальмівних
подразників, особливість функціонуваннѐ вищих відділів центральної
нервової системи у хлопців ОГ, що свідчить про дія адаптаційних
механізмів до розумового навантаженнѐ.
4. Більшість учнів ГП у цілому маять низький та середній рівень
психофізіологічної «ціни», що свідчить про відповідність інтенсивності
навчального навантаженнѐ психофізіологічним можливостѐм організму в тих
дітей, ѐкі маять середня та високу ефективність навчаннѐ. Крім того, низький
рівень ПФЦ у учнів може бути результатом недостатньої активності вищих
психічних процесів, що відбиваютьсѐ на ѐкості навчаннѐ в учнів, ѐкі маять
задовільну й незадовільну успішність у навчальній діѐльності.
Отримані результати виступаять підґрунтѐм длѐ подальшого
дослідженнѐ в напрѐмі визначеннѐ психофізіологічної «ціни» розумового
навантаженнѐ учнів ОГ, «ціна» напруженнѐ ѐких у більшості відповідаю
високому та дуже високому рівня длѐ своючасного попередженнѐ
переходу із зони напруженнѐ в зону перенапруженнѐ і профілактики
виникненнѐ порушень у стані здоров’ѐ в цілому. Перспективами
108

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

подальших досліджень ю оцінка ефективності розробленої корекційнопрофілактичної програми в умовах навчально-виховного процесу.
Отримані результати повинні бути враховані в роботі практичного
психолога кожного навчального закладу та використані в індивідуальній роботі з учнѐми, що потребуять корекції психофізіологічної «ціни» розумового
напруженнѐ з метоя підвищеннѐ ефективності навчаннѐ та попередженнѐ
розвитку «інформаційного неврозу» та інших порушень у стані здоров’ѐ.
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РЕЗЮМЕ
Заикина Анна. Комплекснаѐ оценка психофизиологического состоѐниѐ
подростков как характеристика информационного невроза.
В
статье
рассматриваетсѐ
проблема
комплексной
оценки
психофизиологического состоѐниѐ подростков с различной информационной нагрузкой
как характеристики «информационного невроза». Оценка психофизиологического
состоѐниѐ осуществлена на основе определениѐ «цены» учебно-познавательной
деѐтельности с использованием математической модели. В ходе исследованиѐ выѐвлен
низкий уровень адаптационного потенциала организма к умственным нагрузкам,
снижение уровнѐ функционального состоѐниѐ организма, наличие невротических
расстройств, снижение общего тонуса организма у 37,0 % учеников гимназии,
обучаящихсѐ в условиѐх чрезмерных информационных нагрузок и 17,0 % учащихсѐ с
традиционной формой организации учебного процесса. Очень высокий уровень
психофизиологической «цены» учебно-познавательной деѐтельности выѐвлен у 34,5 %
гимназистов и 11 % школьников, что указывает на наличие острых нарушений или
срывов
адаптационных
механизмов
организма,
кроме
того,
может
свидетельствовать о наличии «информационного невроза», что требует
дополнительных обследований учащихсѐ и анализа состоѐниѐ их здоровьѐ.
Ключевые слова: «информационный невроз», психофизиологическаѐ «цена»,
работоспособность, вариабельность ритма сердца, сенсомоторные реакции.
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SUMMARY
Zaikina Ganna. Comprehensive assessment of the psychophysiological state of
adolescents as a characteristic of “information neurosis”.
The problem of a comprehensive evaluation of the psychophysiological state of youth
with various information pressure as the characteristics of “informational neurosis” is dealt with
in the article. Nowadays, informational neurosis of school-age children is of particular
importance because teaching and learning process in modern institutions of secondary education
is accompanied by intensification which itself is one of the reasons of the development of the
pathology. On the basis of analysis of literary sources the causes of this phenomenon have been
established among which the most common are the following: information overload in
combination with limited time for its processing for central nervous system; high level of
motivation with a high relevance of the information in combination with the first fact.
Evaluation of the psychophysiological state on the basis of the identification of the
“value” of learning using the mathematical model (the grade point average of achievement,
weekly dynamics of mental working capacity, limit neurotic disturbances, level of
neuroticism, heart rhythm variability, sensor-motor reactions) realized among 389 pupils
aged from 14 to 15 years in general educational establishments of Sumy city: the main group
(MG) included pupils of the gymnasium with the exceed of hygienic regulated amount of the
weekly teaching load by 18,2 %, to the comparison group (CG) pupils from a secondary
school with a traditional form of study belonged.
In this study a low level of adaptive capacity of body to the mental workload,
reduction of the functional condition of the human organism, existence of neurotic disorders
were found, the overall tone of the organism of the pupils of the MG has decreased by 37,0
%, and the general tone of the organism of the pupils of the CG has fallen by 17, 0 % that in
turn is the criteria for rehabilitation and remediation activities aimed at eliminating and
prevention mental tiredness further in the future and reducing the risk of the development of
“informational neurosis” taking into account individual characteristics of each pupil.
Very high level of psychophysiological “value” of learning was found in 34,5 % of
students of the gymnasium and 11 % of pupils of the CG that indicates presence of acute
violations or disruption of adaptation mechanisms of the organism, in addition, it may
indicate the existence of “informational neurosis”, that requires additional student survey
and analysis of their health status.
Key words: “informational neurosis”, psychophysiological “value”, working capacity,
heart rhythm variability, sensorimotor reactions.
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Мета – обґрунтуваннѐ засобів фізичної реабілітації длѐ слабозорих осіб
середнього віку в умовах спеціального закладу.
Методи дослідженнѐ: теоретичний аналіз наукової літератури.
Результати. Представлено блок-схему реабілітації слабозорих.
Практичне значеннѐ. Виділено основні засоби ФР відновленнѐ зору в осіб
середнього віку.
Висновки. Досѐгненнѐ процесу відновленнѐ зору можливе за рахунок дії
інтегрованої системи засобів ФР.
Перспективами ю перевірка ефективності розробленої програми ФР
слабозорих осіб в умовах спеціалізованих закладів.
Ключові слова: фізична реабілітаціѐ, слабозорі, середній вік, засоби
реабілітації, психотерапіѐ, кінезіотерапіѐ, масаж, лікувальне харчуваннѐ,
фізіотерапіѐ.

Постановка проблеми. На сьогодні все більше лядей у світі маять
порушеннѐ зору різних нозологій, профілактика та лікуваннѐ ѐких ѐвлѐю
собоя складний та непередбачуваний процес. Це поѐсняютьсѐ низкоя
факторів, що негативно впливаять на стан зорової сенсорної системи
лядини. Незадовільний стан зовнішнього середовища, упровадженнѐ в
повсѐкденне життѐ новітніх медіа-технологій, малорухливий спосіб життѐ,
неправильне харчуваннѐ – основні фактори впливу на стан зорового
аналізатору осіб середнього віку, ѐкі, у своя чергу, ведуть до
перенапруженнѐ м’ѐзів ока та зорового нерву, і на погіршеннѐ зору в цілому.
За даними Міністерства охорони здоров’ѐ України, у загальній
сукупності первинних осіб із обмеженими можливостѐми по зору
інвалідність I групи (гострота зору від 0 до 0,05 з корекціюя на оці, що
краще бачить, або концентричне звуженнѐ полѐ зору до 10 від точки
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фіксації) складаю 16 %, II групи (гострота зору на оці що краще бачить, до
0,08, або концентричне звуженнѐ полѐ зору до 20 від точки фіксації) –
15 %, III групи – 69 % *8, с. 31].
Зазвичай, у осіб із частковоя або повноя втратоя зору відмічаятьсѐ
зміни в роботі інших сенсорних систем, зокрема тактильної, слухової,
смакової та няхової.
Окрім того, тіюя чи іншоя міроя, відмічаятьсѐ порушеннѐ
координації рухів та відчуттѐ рівноваги, особливо схильні до цих порушень
особи з вродженими вадами зору. Про зміни в роботі вище вказаних
сенсорних аналізаторів свідчить низка досліджень (Л. Ю. Шестерова, 2015;
Дж. М. Роман Хайсам, 2015; та ін.).
Відповідно до сучасних умов життѐ виникаю необхідність теоретично
обґрунтувати питаннѐ особливостей застосуваннѐ засобів фізичної
реабілітації длѐ слабозорих осіб середнього віку із визначеннѐм основних
аспектів використаннѐ засобів у комплексній програмі фізичної реабілітації
в умовах спеціального закладу.
Аналіз актуальних досліджень. На сьогодні в науково-методичній
літературі накопичено чимало даних про позитивний ефект використаннѐ
окремих засобів фізичної реабілітації, розроблено методику їх проведеннѐ
(І. Г. Овечкін, С. А. Белѐкин, А. А. Кожухов, 2005; С. О. Риков,
Д. В. Варивончик, А. С. Гудзь, 2005; Е. Д. Рубан, 2009; У. Г. Бейтс, 1991;
Л. К. Дембский, 1999; та ін.). Однак, реабілітаціѐ осіб із частковоя чи
повноя втратоя зору ю складним та відносно малоефективним процесом,
адже зір піддаютьсѐ відновлення засобами фізичної реабілітації лише за
умови систематичної та тривалої діѐльності.
Указані факти підтверджуять необхідність пошуку нових ефективних
шлѐхів застосуваннѐ таких засобів фізичної реабілітації (ФР), ѐк
кінезіотерапіѐ, масаж, природні фактори та соціально-психологічні методи
в комплексній фізичній реабілітації слабозорих осіб в умовах спеціального
закладу на санаторно-курортному етапі лікуваннѐ.
Мета статті – теоретично обґрунтувати особливості застосуваннѐ
засобів фізичної реабілітації длѐ слабозорих осіб середнього віку в умовах
спеціального закладу на санаторно-курортному етапі лікуваннѐ.
Методи дослідженнѐ: теоретичний аналіз даних науковометодичної літератури, наукових фахових видань та публікацій,
бібліографічний метод аналізу наукової інформації, структурно-логічний,
аналітичний та метод системного підходу.
Виклад основного матеріалу. Длѐ опису стану осіб, ѐкі маять
порушеннѐ зору, виділѐятьсѐ такі понѐттѐ, ѐк залишковий зір, знижений зір,
слабозорий, тотально сліпий. Стан зору можна характеризувати таким чином:
 «слабозорий» – означаю наѐвність певних проблем із зором, що
потребуять спеціального навчаннѐ;
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 «зі зниженим зором» – лядина не може прочитати текст навіть за
допомогоя окулѐрів або контактних лінз. Длѐ навчаннѐ використовуютьсѐ
комбінаціѐ зорових та інших сенсорів, проте вони можуть потребувати
відповідного освітленнѐ, збільшеннѐ розміру шрифту, використаннѐ
спеціальних збільшувальних приладів тощо;
 «із залишковим зором», коли гострота зору становить 0,04 і нижче
на краще око або маю дуже обмежений кут зору (20 градусів в найширшій
точці);
 тотально сліпі особи, у ѐких фіксуютьсѐ цілковита відсутність зору
(рівна 0), навчаятьсѐ за допомогоя друку Брайлѐ або інших невізуальних
засобів.
Так, фахівці з офтальмології та фізичної реабілітації висвітляять
теоретичні аспекти систематичного застосуваннѐ різноманітних засобів
профілактики, підтриманнѐ й відновленнѐ функціонального стану зорового
аналізатору та сенсорної системи в цілому.
Узагальненнѐ наукових результатів дослідженнѐ вчених дозволило
виокремити та зоріюнтувати пошук компонентів алгоритму подальшої
програми фізичної реабілітації. Так, зокрема, І. Г. Овечкін, С. А. Белѐкин,
А. А. Кожухов, досліджуячи основні напрѐми «відновної офтальмології»,
дійшли висновку, що длѐ ефективної профілактики та відновленнѐ
порушень зору в умовах багатопрофільного реабілітаційного центру
доцільним ю використаннѐ чотирьох рівневої системи відновленнѐ зору.
Системний підхід до реабілітаційного процесу слабозорих осіб дав
змогу виокремити такі складові: санітарно-гігіюнічний (методи
самокорекції
зору,
зорові
міні-тренажери);
медико-технічний
(медикаментозна підтримка, харчові добавки, спеціальні технічні засоби);
функціонально стимуляячий (комп’ятерні програми стимулѐції зору,
комплексна методика функціональної стимулѐції); реабілітаційний
(оптична корекціѐ, хірургічна корекціѐ) *7].
Деѐкі науковці звертаятьсѐ до питаннѐ особливостей формуваннѐ
рухової активності в осіб із порушеннѐм зору. Вони вважаять, що одним із
шлѐхів фізичного розвитку лядей із порушеннѐм зору ю занѐттѐ
адаптивноя фізичноя культуроя. Саме фізична культура ю одним із
ефективних засобів розвитку слабозорої особистості індивіда, її фізичної та
соціальної реабілітації *11, c. 34–37].
У сфері профілактики та лікуваннѐ різних патологічних станів зорової
системи одним із найпоширеніших засобів ФР визнано лікувальну фізичну
культуру. Спеціальні вправи при порушеннѐх зору застосовуятьсѐ з метоя
зниженнѐ фізичного та психологічного перенапруженнѐ зорового
аналізатору та всього організму в цілому. Це, у своя чергу, допомагаю
особам із вадами зору попередити подальше зниженнѐ зорової функції,
або тіюя чи іншоя міроя відновити її.
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Низка авторів підтверджуять той факт, що зоровий відпочинок і
комплекс лікувально-профілактичних вправ – найбільш ефективні шлѐхи
відновленнѐ зорової працездатності, що ґрунтуятьсѐ на фізіологічних
закономірностѐх функціонуваннѐ організму лядини *9, с. 51+. Саме тому вони
пропонуять особам із вадами зору в ѐкості профілактики подальшого прогресуваннѐ патології виконувати спеціальні (вправи длѐ м’ѐзів ока) та загальні
вправи, длѐ фізичного та зорового розвантаженнѐ, 3–5 хв., кожні 2 год.
Ю. Д. Рубан пропоную у своїй праці засіб длѐ відновленнѐ зору –
пальмінг, що ѐвлѐю собоя спеціальну фізичну вправу длѐ розслабленнѐ й
відпочинку зорового сенсорного, окорухового та акомодаційного апаратів.
Рекомендовано проводити вправу в положенні лежачи або сидѐчи за
столом, при цьому м’ѐзи тіла повинні бути повністя розслаблені. Долоні
рук складаятьсѐ «хрест-навхрест», і в такому вихідному положенні слід
закривати руками очі. Таку вправу слід проводити із систематичністя
декілька разів на день, дотримуячись принципу поступовості підвищеннѐ її
інтенсивності при зоровій втомі [11, с. 6–7].
Фахівці-прихильники «відновної офтальмології» І. Г. Овечкін,
С. А. Белѐкин, А. А. Кожухов розробили комплекс «зорової гімнастики» длѐ
зорового аналізатору, у результаті оцінки ефективності ѐкого була
доведена доцільність використаннѐ методів самокорекції зору длѐ
усуненнѐ зорових порушень у процесі довготривалої зорової роботи *7+.
Ефективність самомасажу при порушеннѐх зору доводить у своїх
наукових працѐх М. К. Ахлаков, головноя ідеюя ѐких було акцентувати на
позитивному впливові самомасажу повік. Такий вид масажу сприѐю
поліпшення мікроциркулѐції в органі зору та його придатках, збільшеннѐ
сльозовиділеннѐ, покращеннѐ трофіки зорового аналізатора. Методика
зосереджена на спеціальному комплексі самомасажу длѐ знѐттѐ втоми з
очей, стимуляваннѐ біологічно активних точок (БАТ), підвищеннѐ
м’ѐзового тонусу й розслабленнѐ окремих груп м’ѐзів *9+.
Короткотривалі, несистематичні та епізодичні реабілітаційні
програми не супроводжуятьсѐ адаптаційноя перебудовоя структури
акомодаційного апарату та сенсорної системи. Тому длѐ підсиленнѐ
профілактично-відновного ефекту рекомендовано проводити фізіотерапія,
що ю одним із істотних компонентів комплексного лікуваннѐ хворих із
порушеннѐми зору в санаторно-курортних закладах.
Отримані результати багатьох експериментальних та клінічних
спостережень У. Г. Бейтса доводѐть ефективність застосуваннѐ солѐризації
длѐ оптимізації функції зорового аналізатору. Солѐризаціѐ – це метод
впливу сонѐчних променів, під діюя ѐкого зникаять запальні процеси,
зниженнѐ активності локальної мікрофлори, тонізаціѐ сітківки та посиленнѐ
кровообігу очного ѐблука *2, с. 37+.
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Л. К. Дембский запропонував у своїй праці такий метод, ѐк
конвеюрний принцип лікуваннѐ порушень зору. Він представлѐю собоя
комплекс апаратів, приборів, оптики, інструментарія, ѐкі послідовно
впливаять на око паціюнта. У процесі корекції на паціюнта впливаять від 7ми до 10-ти різноманітних приборів і апаратів, скомпонованих у певній
послідовності [3, с. 93].
За даними досліджень щодо фізіотерапевтичної корекції
функціональних
порушень
зору
І. Г. Овечкіним,
А. В. Шакулоя,
О. В. Арутяновоя, А. А. Кожуховим виѐвлено ефективність використаннѐ
комплексної методики функціональної корекції зору. Вона вклячала:
баротерапія (АВМО), безконтактне транссклеральне випроміняваннѐ
інфрачервоним лазером (лазерний апарат «МАКДЭЛ-00.00.09»), вплив
лазерної спекл-структури длѐ ближнього (33 см) і дальнього (1, 3, 5 м) зору
(лазерні апарати «МАКДЭЛ-00.00.08 «Спекл»» і «ЛАР-2»). Визначна роль
оздоровчого аспекту доведена ефективним впливом на стан здоров’ѐ
слабозорих осіб із застосуваннѐм фізіотерапевтичної корекції *6+.
Одним із важливих компонентів реабілітації при порушеннѐх зору ю
лікувальне харчуваннѐ, адже при захворяваннѐх зорової системи, не
дивлѐчись на місцеві проѐви, у патологічний процес залучаютьсѐ організм у
цілому. Захворяваннѐ очей можуть бути наслідком порушеного обміну
речовин, що ю безвиклячноя умовоя корекції та нормалізації режиму
харчуваннѐ порѐд із місцевим лікуваннѐм. При офтальмологічних патологіѐх
діюта тотожна із забезпеченнѐм повноцінного харчуваннѐ, доповненого
комплексом вітамінів і мікроелементів у зв’ѐзку із порушеннѐм метаболізму у
сполучній тканині.. Харчові продукти повинні бути поживні та збагачені
вітамінами А, Е, С, макро- та мікроелементами – кальціюм, фосфором,
магніюм, міддя, залізом, цинком, що ю кофакторами ферментів, активуячих
синтез колагену обмінні процеси та провідність тканин.
М. С. Маршак наводить такі рекомендації щодо дотриманнѐ
оптимальних діют за наѐвності лікувальної форми офтальмологічної патології.
При глаукомі рекомендуютьсѐ безсольова діюта (№ 7/10), вкляченнѐ
розвантажувальних днів (овочевих, компотних, ѐблучних тощо), важливо
збільшити кількість вживаних продуктів, ѐкі містѐть вітаміни С, В2 і А. При
кератиті доцільним ю використаннѐ діюти з обмеженнѐм вуглеводів (№ 8, 9),
безсольова діюта (№ 7/10) при вираженому запаленні, вживати, багаті на
вітаміни С, В2 і А, продукти. За умови кон’яктивітів рекомендуютьсѐ
безсольова діюта (№ 7/10) з обмеженим вживаннѐм вуглеводів, жиру,
збільшеннѐм вмісту білка і вітамінів, особливо вітаміну С *4, с. 167–168].
У комплексі реабілітаційних заходів слабозорих осіб особливе місце
займаять засоби психологічного впливу. Психологічні заходи спрѐмовані на
усуненнѐ чи більш повну компенсація обмежень життюдіѐльності. За рахунок
психологічної реабілітації відбуваютьсѐ відновленнѐ різних видів психічної
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діѐльності, психічних функцій, що дозволѐять слабозорим особам успішно
адаптуватисѐ в середовищі й соціумі, приймати та виконувати відповідні
соціальні ролі, досѐгати високого рівнѐ самореалізації тощо *1+.
В. А. Момот у наукових працѐх зазначаю про те, що кваліфікована
допомога лікарів-психотерапевтів та спеціалістів-психологів, у сукупності з
природними факторами забезпечуять високий рівень реабілітації
слабозорих осіб на санаторному етапі лікуваннѐ. Науковець доводить
високу ефективність застосуваннѐ таких засобів, ѐк: 1) раціональна
психотерапіѐ (вплив на світоглѐд лядини з особливими потребами шлѐхом
логічної аргументації); 2) гіпнотерапіѐ; 3) релаксуячі методи психотерапії
(аутогенне тренуваннѐ, метод експрес саморегулѐції); 4) музикотерапіѐ;
5) психосинтез (розвиток цілісної гармонійної особистості) *5+.
У спеціальних закладах курс реабілітації проходѐть і тотально незрѐчі
особи або ляди, ѐкі маять мінімальний залишковий зір. Пріоритетним
завданнѐм ю збереженнѐ й максимальний розвиток залишкового зору.
Компенсаціѐ незрѐчості здійсняютьсѐ за рахунок збережених аналізаторів.
Абсолятно незрѐчі особи користуятьсѐ у процесі життюдіѐльності та
навчаннѐ тактильно-кінестетичними і слуховим способами сприйнѐттѐ й
оріюнтації в життювому просторі. Тому такі особи потребуять спеціального
індивідуального підходу фахівців-реабілітологів.
Але основним питаннѐм ю те, що досі не визначено юдиної схеми та
не повноя міроя науково обґрунтовані підходи реабілітації слабозорих
осіб в умовах спеціалізованих закладів. Часто зустрічаютьсѐ думка про
необхідність проведеннѐ всіх реабілітаційних заходів лише за умови
диспансерного спостереженнѐ.
Отже, можна узагальнити й систематизувати рекомендовані заходи у
виглѐді блок-схеми алгоритму фізичної реабілітації слабозорих осіб на базі
спеціального закладу (рис. 1).
На нашу думку, при побудові комплексної реабілітаційної програми
длѐ осіб, ѐкі маять порушеннѐ зору, доцільно у пріоритет ставити самого
хворого, поюднаннѐ біологічних і психосоціальних форм лікувального й
відновлявального впливу. Необхідно враховувати увесь комплекс змін
(морфологічних, фізіологічних, психологічних) і керуватисѐ такими
правилами:
- партнерство лікарѐ, реабілітолога, паціюнта;
- визначеннѐ реабілітаційного потенціалу хворого, рухових
можливостей у тому числі;
- різносторонність впливів, урахуваннѐ всіх сторін реабілітації длѐ
кожної особи з порушеннѐм зору;
- комплексність лікувально-відновлявальних заходів;
- поетапне застосуваннѐ відновлявальних заходів із урахуваннѐм
динаміки функціонального стану осіб із порушеннѐм зору.
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Рис. 1. Блок-схема фізичної реабілітації слабозорих осіб
У комплексній програмі фізичної реабілітації слабозорих осіб
важливе місце займаять такі засоби, ѐк кінезіотерапіѐ, масаж, природні
фактори й соціально-психологічні методи. У кінезіотерапія доцільно
вклячати загальнорозвивальні фізичні вправи в повільному й середньому
темпі з гімнастичним інвентарем або без нього, у залежності від морфофункціональних порушень. Спеціальні фізичні вправи пропонуятьсѐ
індивідуально до характеру порушень зору длѐ покращеннѐ кровообігу,
зміцненнѐ м’ѐзової системи ока. Ефективним ю виконаннѐ спеціальних
вправ длѐ зовнішніх м’ѐзів ока одночасно із загальнорозвивальними
фізичними вправами. Масаж при порушеннѐх зору спрѐмований на
покращеннѐ трофічних процесів. Спочатку масуять плечі, шия, волосисту
частину голови, обличчѐ. Масаж доповняять самомасажем очей, що
полѐгаю в зажмуряванні, морганні й надавляванні трьома фалангами
пальців рук на верхня повіку. Природні фактори на санаторно-курортному
лікуванні відіграять важливу роль. Вони не викликаять побічних ѐвищ,
даять виражений терапевтичний ефект, підвищуять опірність організму
шлѐхом впливу на його природні захисні системи. Соціально-психологічні
методи ю також важливими, адже втрата функціональності зорового
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аналізатора тѐгне за собоя психологічний дискомфорт. Із метоя
полегшеннѐ відновлявального періоду проводитьсѐ психологічна
реабілітаціѐ. Важливоя складовоя допомоги ю пристосуваннѐ осіб із
порушеннѐми зору до соціально-побутових умов життѐ.
Використаннѐ цих методів на санаторно-курортному етапі лікуваннѐ
осіб із вадами зору можна умовно розділити на два основних блоки.
Окремий блок вклячав перелік психолого-педагогічних методів, що
оріюнтовані на взаюмодія із персоналом, спрѐмований на безперервний
контроль педагогічних працівників за виконаннѐм умов спеціального
реабілітаційного режиму. У зв’ѐзку з лабільністя нервової системи, високим
рівнем тривоги, підвищеноя невротизаціюя слабозорим особам
рекомендовано вклячати у зміст фізичної реабілітації курс психокорекції і
психотерапії, основним напрѐмом ѐкої ю система вихованнѐ адекватних
установок і закріпленнѐ нової лінії поведінки, навчаннѐ методам аутогенного
тренуваннѐ, що дозволить не лише нормалізувати фізичний, але й
психоемоційний стан. Психоемоційне розвантаженнѐ вклячало низку
заходів: психотерапія, гіпноз, музикотерапія, спрѐмованих на урівноваженнѐ
психоемоційного стану осіб із проѐвами симпатикотонії. Педагогічний вплив
на збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ осіб реалізувавсѐ комплексом
оздоровчих заходів у режимі днѐ. Психологічна реабілітаціѐ спрѐмована на
корекція та розвиток психічних функцій, особистості в цілому. Педагогічний
супровід оріюнтований на створеннѐ оптимальних умов длѐ подальшого
становленнѐ кожної слабозорої лядини ѐк особистості у процесі засвоюннѐ
цінностей та пристосуваннѐ до вимог та критеріїв суспільства.
У профілактично-реабілітаційному блоці вирішуваласѐ низка
завдань:
- визначеннѐ стану порушеннѐ зору й характеру обмеженнѐ рухових дій;
- визначеннѐ можливості повного чи часткового морфологічного та
функціонального відновленнѐ осіб із порушеннѐм зору;
- подальший прогноз розвитку адаптаційних і компенсаторних
можливостей зорового аналізатора;
- оцінка фізичної працездатності організму в цілому й
функціональних можливостей основних органів і систем організму з
урахуваннѐм порушеннѐ зору по характеру, об’юму, інтенсивності
фізичного навантаженнѐ у процесі реабілітації.
Отже, усі ці завданнѐ були спрѐмовані на зниженнѐ прогресуваннѐ
офтальмологічної патології шлѐхом використаннѐ спеціальних фізичних
вправ длѐ підвищеннѐ тонусу акомодаційного апарату.
Висновки. За рівнем залишкового зору можна виділити основні
понѐттѐ стану зору: «слабозорий», «зі зниженим зором», «із залишковим
зором» і тотально сліпі особи. До факторів, що можуть спричинити
погіршеннѐ зору, відносимо: рухову активність, наѐвність чи відсутність
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шкідливих звичок, характер харчуваннѐ, загартовуваннѐ, режим роботи й
відпочинку, гігіюну, стрес, зовнішню середовище, хобі, громадську роботу
тощо. Провідними напрѐмами у фізичній реабілітаційній практиці
слабозорих
осіб
вважаютьсѐ
досѐгненнѐ
оптимального
рівнѐ
функціонуваннѐ організму лядини природними, ерготерапевтичними та
профілактично-лікувальними засобами. Тобто, за допомогоя дії
інтегрованої системи факторів можливе досѐгненнѐ процесу відновленнѐ
порушених фізіологічних функцій організму.
На нашу думку, доцільно в комплексну ФР слабозорих осіб вклячати:
кінезіотерапія, масаж, природні фактори та соціально-психологічні
методи. Використаннѐ цих методів можна розділити на профілактичнореабілітаційний та психолого-педагогічних блоки.
Перспективами подальших наукових розвідок ю практичне
застосуваннѐ й перевірка ефективності розробленої нами програми
фізичної реабілітації слабозорих осіб в умовах спеціалізованих закладів.
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РЕЗЮМЕ
Коробкова Юлиѐ, Дѐченко Юлиѐ, Максименко Лядмила. Теоретикометодические аспекты физической реабилитации слабовидѐщих лиц среднего
возраста.
Цель – обоснование средств физической реабилитации длѐ слабовидѐщих лиц
среднего возраста в условиѐх специального учреждениѐ.
Методы исследованиѐ: теоретический анализ научной литературы.
Результаты. Представлена блок-схема реабилитации слабовидѐщих лиц.
Практическое значение. Выделены основные средства ФР восстановлениѐ
зрениѐ у лиц среднего возраста.
Выводы. Достижение процесса восстановлениѐ зрениѐ возможно за счет
действиѐ интегрированной системы средств ФР.
Перспективами ѐвлѐетсѐ проверка эффективности разработанной
программы ФР слабовидѐщих лиц в условиѐх специализированных учреждений.
Ключевые слова: физическаѐ реабилитациѐ, слабовидѐщие, средний возраст,
средства реабилитации, психотерапиѐ, кинезиотерапиѐ, массаж, лечебное питание,
физиотерапиѐ.

SUMMARY
Korobkova Yuliia, Diachenko Yuliia, Maksymenko Liudmyla. Theoretical and
methodological aspects of physical rehabilitation of visually impaired people of middle age.
Aim of the Study: in theory to ground the peculiarities of using the means of physical
rehabilitation for the visually impaired persons of middle age in the conditions of a special
institution at the sanatorium-resort stage of treatment.
Research Methods: theoretical analysis of data of scientific and methodological
literature, scientific professional publications, bibliographic method of analysis of scientific
information, structural-logical, analytical and method of system approach.
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Results. The generalized and systematized means of physical rehabilitation in the
form of a flowchart of algorithm of vision recovery of persons on the basis of a special
institution.
A separate block included a list of psychological and pedagogical methods focused on
the interaction with staff, aimed at the continuous monitoring of the teaching staff in
fulfilling the conditions of a special rehabilitation regime. Psycho-emotional unloading
included a number of measures: psychotherapy, hypnosis, music therapy, aimed at balancing
the psycho-emotional state of persons with displays of sympathicotonia.
In the prophylactic-rehabilitation unit a number of tasks were solved, aimed at
reducing the progression of ophthalmic pathology by using special exercises to increase the
tone of the accommodation unit of the eye.
The practical significance. In the complex physical rehabilitation of the visually
impaired persons such means as kinesiotherapy, massage, natural factors and sociopsychological methods occupy a prominent place.
Conclusions. Leading directions in the physical rehabilitation practice of visually
impaired persons are considered to be the optimal level of functioning of the human body by
natural ergo-therapeutic and prophylactic-therapeutic agents. That is with the help of the
action of an integrated system of factors, it is possible to achieve the process of restoration
of the broken physiological functions of the organism.
The prospects for further research we consider the proof of effectiveness and
practical significance of the developed program of physical rehabilitation of the visually
impaired persons in the conditions of the specialized institutions.
Key words: physical rehabilitation, low vision, middle age, means of rehabilitation,
psychotherapy, kinesiotherapy, massage, medical nutrition, physiotherapy.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ,
СУМСЬКОМУ ПОВІТІ І С. СТАРОМУ
Розглѐнуто історичні аспекти розвитку й особливості охорони здоров’ѐ в
Російській імперії в цілому, Сумському повіті та с. Старому
зокрема.
Схарактеризовано земства та їх роль у становленні вітчизнѐної медицини.
Висвітлено особливості наданнѐ медичної допомоги та стан захворяваності в
Сумському повіті. Подано інформація про фельдшера в с. Старе.
Ключові слова: охорона здоров’ѐ, с. Старе, Сумський повіт, медична допомога,
фельдшер, лікар, земська медицина.

Постановка проблеми. Здоров’ѐ населеннѐ ю запорукоя економічного
й соціального процвітаннѐ країни, головноя складовоя її ресурсного
потенціалу. Зі станом здоров’ѐ громадѐн тісно пов’ѐзана безпека країни,
ефективність, ѐкість трудової діѐльності, відтвореннѐ трудового потенціалу.
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Система охорони здоров’ѐ на вітчизнѐних теренах пройшла довгий і
тернистий шлѐх. У XVII столітті центрами лікуваннѐ у провінціѐх були
здебільшого монастирські лікарні. Післѐ так званих Смутних часів (за
іншими відомостѐми, за правліннѐ Бориса Годунова) з’ѐвиласѐ перша
державна медична установа – Аптекарський приказ, що опікувавсѐ
аптекарськими городами, де вирощували лікарські рослини. Найцінніші
ліки імпортували з Ювропи. З 1654 року при Аптекарському приказі діѐла
перша в країні лікарська школа.
Перші лікарні на Сумщині, де лікували хворих незалежно від статі, віку
й соціального становища, було відкрито при монастирѐх – у Глухівському, Охтирському та Путивльському повітах. Особливу роль тут відіграв заснований у
1648 році неподалік від с. Соснівки на Глухівщині монастир Глинська пустинь,
де функціонували велика лікарнѐ й аптека. Сяди за допомогоя зверталисѐ
навіть найвідоміші особи тодішньої царської Росії [8, 178].
За Петра I з ініціативи І. Л. Бляментроста медичну справу в Росії було
реформовано. Замість Аптекарського приказу було створено Медичну
канцелѐрія, ѐка в 1763 році перетвориласѐ на Медичну колегія. У 1707 році
Микола Бідлоо, випускник Лейденського університету, відкрив першу в Росії
госпітальну школу, що діѐла при першому військовому сухопутному госпіталі
за річкоя аузоя. Упродовж 1718–1720 років відкрилисѐ перші госпіталі в
Петербурзі та Кронштадті, і вже в 1733 році при них також були власні школи.
На початку XVIII століттѐ в Глухові, ѐкий був тоді великим культурним і
адміністративним центром Лівобережної України та гетьманськоя
резиденціюя, працявали доктор медицини, лікар і аптекар. Тут у 1706 році
було засновано державну аптеку. У 1743 році з’ѐвиласѐ приватна аптека
генерального підскарбіѐ акова Марковича. Тоді заклади з виготовленнѐ і
продажу ліків існували тільки у Львові, Киюві та Лубнах. Одночасно з аптеками
на Сумщині почали з’ѐвлѐтисѐ лікарні. Одна з перших, побудована на кошти
сина духовника Петра І протоіюреѐ Тростѐнецької церкви Охтирського полку
О. Т. Надоржинського, знаходиласѐ в Охтирці. Вона функціонувала з
1741 року при Свѐто-Троїцькому монастирі [8, 179–180].
Фельдшер вважавсѐ помічником лікарѐ й повинен був працявати під
його контролем, але з оглѐду на постійний брак лікарів фельдшери
працявали також самостійно. Початком підготовки фельдшерів ѐк осіб із
середньоя спеціальноя освітоя стало відкриттѐ царем Олексіюм
Михайловичем костоправної школи (1653 рік). Уже в наступному році при
Аптекарському приказі було створено спеціальну лікарську школу і
здійснено набір 30 учнів длѐ вивченнѐ «лікарської, аптекарської та іншої
справи». Перший випуск ціюї школи відбувсѐ в 1660 році. Випускники
отримали диплом «російського лікарѐ»; за рангом вони стоѐли нижче за
іноземних лікарів, і платили їм менше *6+.
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Лікарів у Росії традиційно називали докторами, тому що більшість
іноземних медиків, ѐкі приїздили до Росії, мали ступінь доктора медицини,
отриманий у ювропейських університетах. На докторські посади
призначали іноземців, ѐкі надавали, ѐк правило, рекомендаційні листи від
монархів своїх держав. Прибулі лікарі складали іспит в Аптекарському
приказі, пізніше – в Медичній канцелѐрії й тільки післѐ цього вступали на
посаду. Не всі іноземці витримували іспит, а в разі невдачі вони зазвичай
не виїздили з країни, а спокушені високоя заробітноя платоя, залишалисѐ
на лікарських посадах.
До кола обов’ѐзків докторів входило лікуваннѐ царѐ, його родини та
можновладців. З XVII століттѐ докторів запрошували й до війська –
полковими лікарѐми. З XVIII століттѐ вони працявали у шпиталѐх, лікували
військовослужбовців, здійснявали їх оглѐд зі складаннѐм висновків про те,
чи можна цій особі служити в армії. З 1716 року доктори щомісѐцѐ
рапортували головному медикові держави про кількість хворих і
померлих, а також про хвороби [7].
Подальший розвиток середньої медичної пов’ѐзаний із добоя
царяваннѐ Петра I, ѐкий у 1706 році заснував у Москві перший у країні
постійний шпиталь із лікарськоя школоя. Шпиталь випускав медичних
працівників двох категорій – лікарів із вищоя і підлікарів із середньоя
медичноя освітоя (званнѐ, ѐке отримували учні лікарської школи на III курсі).
До середини XVIII століттѐ, за царяваннѐ Анни Іоаннівни, із-за кордону вже
запрошували тільки лікарів. Функції підлікарів під час війни виконували учні
шпитальних шкіл. Однак навченого медичного персоналу постійно бракувало
навіть длѐ потреб армії, не кажучи вже про цивільне населеннѐ.
На початку 40-х років у Петербурзькому і Кронштадтському
генеральних шпиталѐх, при ѐких діѐли лікарські школи, а в 1764 році й при
Московському шпиталі з’ѐвилисѐ молодші медичні стажисти. Їх навчали
перев’ѐзувати рани, пускати кров, робити припарки тощо. Згодом
найбільш здібні могли стати підлікарѐми, причому, продовживши
навчаннѐ, вони могли здобути фах лікарѐ. Решту випускників післѐ
п’ѐтирічної служби у шпиталі призначали в полки цирульниками. Таким
чином, серед осіб із долікарськоя медичноя освітоя порѐд із
фельдшерами та підлікарѐми були й цирульники. Сама назва «фельдшер»
утворена з 2 німецьких слів: «feld» – поле (боя) і «scherer» – цирульник.
Середньовічні фельдшери-цирульники ставили банки, пускали кров,
зрізали мозолі й узагалі займалисѐ так званоя «малоя» хірургіюя *6; 9+.
До кінцѐ XVIII століттѐ російському медикові отримати ступінь
доктора й відповідну посаду було важко. Працѐ іноземних докторів
оплачуваласѐ надзвичайно високо, вони цінували свої місцѐ і боѐлисѐ
конкуренції з боку російських колег. Незважаячи на прагненнѐ вищих
урѐдовців готувати вітчизнѐні лікарські кадри, іноземні представники
123

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

російської медичної адміністрації чинили цьому значний супротив. Тому в
шпитальних школах навчали в основному практичній складовій медицини
та випускали лікарів. Створені пізніше російські навчальні заклади до 1791
року не мали права присвоявати докторський ступінь.
З другої половини XVIII століттѐ в управлінській галузі на позначеннѐ
докторських посад починаю вживатисѐ термін «лікар». У цивільному
відомстві він повністя витіснив термін «доктор» у 1-й половині XIX століттѐ,
а у військовому – у 2-й половині XIX століттѐ [7].
З початку свого існуваннѐ держава переймаласѐ розвитком
військової медицини, натомість найбільші цивільні лікарні створявалисѐ за
ініціативи приватних осіб.
Значний поштовх до розвитку громадська медицина отримала у
другій половині XIX століттѐ, з моменту скасуваннѐ кріпацтва. Розвиток
місцевого самоврѐдуваннѐ сприѐв залучення до розв’ѐзаннѐ проблем
охорони здоров’ѐ громадських організацій. На відміну від країн Заходу, у
Росії основні соціально-медичні новації були пов’ѐзані з діѐльністя не
держави, а органів місцевого самоврѐдуваннѐ – земств. Створена ними
система так званої громадської медицини була продовженнѐм традицій
медичної поліції, з тіюя суттювоя різницея, що охорона здоров’ѐ ставала
предметом зацікавленнѐ громадських організацій.
Земська медицина ѐвлѐла собоя мережу дільничних лікарень, ѐкі
намагалисѐ надавати загальнодоступну медичну допомогу. Створеннѐ
розгалуженої мережі медичних закладів своюя чергоя сприѐло отримання
достовірних статистичних даних щодо здоров’ѐ населеннѐ. Земські санітарні
організації стали ініціаторами розробки й прийнѐттѐ на рівні органів
самоврѐдуваннѐ низки санітарних і протиепідемічних норм та правил *1, 101].
Із середини XIX століттѐ при великих лікарнѐх, особливо військових,
було засновано трирічні фельдшерські школи. У Киюві така установа діѐла з
1842 року. Післѐ земської реформи (з 1864 року) фельдшерські школи
засновували земства; діѐли також приватні школи.
У 1874 році перший з’їзд лікарів Херсонської губернії визначив
засади громадської (земської) медицини. Вона ѐвлѐла собоя мережу
дільничних лікарень, що надавали допомогу лядѐм, ѐкі мешкали на певній
території (дільниці). Медична допомога мала бути доступноя длѐ кожного
мешканцѐ, відповідати останнім досѐгненнѐм медичної науки, мати
профілактичний характер і бути безоплатноя длѐ паціюнтів. Її утриманнѐ
взѐли на себе органи місцевого самоврѐдуваннѐ. Кожне зверненнѐ
паціюнта реюструвалосѐ на спеціальній карті. Реюстраціѐ захворявань і
смертей сотень тисѐч лядей дозволила з’ѐсувати закономірності
громадського здоров’ѐ, установити причини захворяваності та смертності,
здійснявати цілеспрѐмовані профілактичні й лікувальні заходи та
планомірно розвивати мережу лікарських дільниць.
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Варто наголосити, що земські лікарні поповнявалисѐ молодими
лікарѐми, ѐкі післѐ закінченнѐ університетів добровільно їхали в сільську
місцевість, щоб надавати медичну допомогу селѐнам. Земства будували
лікарні за останніми вимогами лікарнѐного будівництва, а хворі
отримували ѐкісну медичну допомогу, рівень ѐкої в більшості земських
лікарень мало чим поступавсѐ провідним університетським клінікам.
Земська організаціѐ медичної справи вписала неповторну сторінку в
історія медицини, що не мала аналогів у жодній країні світу. Матеріали
дільничних лікарів щодо захворяваності склали виразну картину
поширеннѐ хвороб серед лядей *1, 120–121].
З поѐвоя земської медицини змінилисѐ й уѐвленнѐ про роль медика:
від лікарѐ і/або фельдшера, що надаю послуги за гроші, до медицини ѐк
соціальної служби. Розвиток земської медицини сприѐв збільшення
чисельності ѐк лікарів, так і фельдшерів на селі [9].
Одним із важливих заходів земської медицини були масові
санітарно-статистичні дослідженнѐ захворяваності, фізичного розвитку й
демографії з метоя піднесеннѐ санітарії в Росії й організації медичної
допомоги селѐнству. Спочатку лікар, ѐкий мешкав у місті, на запрошеннѐ
земства, об’їзджав фельдшерські пункти повіту. Згодом ця систему було
замінено стаціонарноя, коли на селі з’ѐвиласѐ дільнична лікарнѐ, що
складалась із стаціонару на 5–10 ліжок, амбулаторії, пологового та
сифілітичного відділень, помешканнѐ длѐ лікарѐ та ін. До 1910 року було
створено 2686 лікарських дільниць, на службі в земств перебувало
приблизно 3100 лікарів, причому кожен у середньому обслуговував
ділѐнку радіусом приблизно 17 верст, де мешкало 28 тисѐч осіб *5+.
Післѐ 1870 року існували три роди фельдшерів:
 військові (так звані ротні);
 ветеринарні («коновали»);
 лікарські помічники (так звані «шкільні»).
Останні працявали переважно в системі земської медицини – в
сільських фельдшерських пунктах, що підлѐгали наглѐду земських лікарів.
Кількість цих пунктів постійно зростала: у 7 українських губерніѐх
(Басарабській, Катеринославській, Полтавській, Таврійській, Харківській,
Херсонській, Чернігівській) станом на 1870 рік їх було 516, у 1912 – 854, а
чисельність фельдшерського персоналу зросла за цей час із 640 до 3100.
«Шкільних» фельдшерів було 68 %, військових – 32 %. У трьох губерніѐх так
званого Південно-Західного Края (Київській, Волинській і Подільській)
фельдшерські пункти спершу перебували у віданні приказів громадської
опіки, й тільки післѐ 1903 року їх було передано земствам. У 1913 році тут
нараховувалосѐ 305 фельдшерських пунктів, отже, разом із 7 іншими
губерніѐми, – 1159 [7].
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Організаціѐ медичної допомоги за принципом розподілу за
територіальними дільницѐми, притаманна земській медицині, пізніше
склала підґрунтѐ радѐнської системи охорони здоров’ѐ.
Мета статті – з’ѐсувати особливості охорони здоров’ѐ й наданнѐ
медичної допомоги в Російській імперії, Сумському повіті та с. Старому.
Методи дослідженнѐ: теоретичні – аналіз спеціальної літератури та
історичних документів із зазначеної проблеми.
Виклад основного матеріалу. У журналі Сумських чергових повітових
земських зборів від 10–16 вереснѐ, 7–9 жовтнѐ 1878 року та 22 квітнѐ 1879
року наголошено, що утриманнѐ в Сумському повіті сільських шкіл і закупівлѐ
медикаментів длѐ волосних аптечок здійсняютьсѐ у співвідношенні 50:50
(тобто половина від земства і половина від селѐн), а утриманнѐ волосних
фельдшерів і повитух повністя фінансуютьсѐ за рахунок селѐнських громад.
Зазначений захід мав на меті піднести свідомість селѐн щодо участі в
організації народної освіти й облаштуванні медичної справи, проте практика
й багаторічний досвід засвідчую його недіювість.
Селѐнські громади Сумського повіту сплачували кошти на народну
освіту і медичне обслуговуваннѐ в розмірах відповідно до списків, що їх
наведено нижче, вважаячи суми, ѐкі вимагалисѐ з них на утриманнѐ шкіл,
фельдшерів і повитух додатковим податком і сплачуячи їх украй неохоче.
Унаслідок цього зазначений збір надходив до управи несвоючасно, і ѐк
наслідок, у більшості випадків виплата заробітної плати вчителѐм, фельдшерам і повитухам, а також придбаннѐ медикаментів були пов’ѐзані з чималими труднощами, тобто видачея кредитів і перерахунком сум *2, 374–375].
Крім того, важко було знайти в необхідній кількості гарних
фельдшерів. Дізнавшисѐ, що всі розрахунки щодо призначеного їм
утриманнѐ спершу схваляватимутьсѐ волосним і сільським керівництвом,
чимало з них не погоджувалисѐ служити в Сумському земстві або,
приступивши до служби, дуже швидко її полишали, що шкодило
народному здоров’я.
Щодо повитух – вихованок Сумського земства, то їхню становище в
деѐких випадках було ще гіршим, ніж фельдшерів, з таких причин: 1) низька
платнѐ (60 рублів на рік); 2) отриманнѐ платні, ѐк і асигнувань на неї, післѐ
тривалого листуваннѐ управи з волосними правліннѐми; 3) складаннѐ
громадами висновків про небажаннѐ утримувати повитух. Через це управа
стикаласѐ з проблемоя працевлаштуваннѐ вихованок земства, адже мусили
спиратисѐ на земське положеннѐ, де чітко зазначено, що стипендіати земства
повинні впродовж певного часу відпрацявати на користь земству.
Земським зборам було добре відомо, що майже в усіх земствах
держави народна освіта й медицина повністя фінансувалисѐ за рахунок
загального земського збору, тобто не потребували додаткових коштів від
сільських громад. Тому гласний сільського стану закликав присутніх на
126

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

підставі рішень волосних і сільських зібрань селѐн додатковий платіж на
утриманнѐ сільських шкіл та медицини внести до загальних зарплатних
листків, прийнѐвши його на рахунок земства. ак свідчили приклади інших
земств, лише так можна було досѐгти того, щоб у кожній волості був
гарний фельдшер і вихованки земства – повитухи, маячи належне
утриманнѐ, виконували свою призначеннѐ.
Сільські громади Сумського повіту сподівалисѐ, що земські збори
звільнѐть їх від сплати вищезазначеного податку на утриманнѐ шкіл, а також
медичної частини. До речі, варто зазначити, що, крім додаткових платежів, на
освіту й медицину селѐни мали сплачувати подушно від 90 коп. до 1 рублѐ
або подвірно від 1 руб. 30 коп. до 1 руб. 50 коп. *2, 375–376].
У цьому ж журналі подано дані про платежі селѐнських громад на
освіту і медичну частину по Сумському повіту за 1878 рік *2, 389].

Розглѐдаячи охорону здоров’ѐ в с. Старому, необхідно відзначити, що,
ѐк свідчить журнал Сумських чергових повітових земських зборів за
25–30 вереснѐ 1882 року, тоді на земських зборах управи вперше було
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заслухано доповідь старосільської громади селѐн із приводу призначеннѐ в
с. Старе особливого фельдшера. При цьому відмічалосѐ, що грошову ставку
виплачуватиме старосільська громада: на утриманнѐ – 100 руб., заробітна
платнѐ – 70 руб., оренда помешканнѐ – 30 руб. на рік. Це проханнѐ було
зумовлене тим, що чисельність населеннѐ с. Старе складала 615 осіб і
повітовий фельдшер не мав змоги відвідувати хворих. Крім того, у с. Старому
постійно поширявалисѐ різні заразні хвороби (тиф, дифтеріѐ тощо), ляди
хворіли на лихоманки, тому управа визнала проханнѐ старосільської громади
поважним і просила призначити в с. Старе особливого фельдшера *3+.
Досліджуячи джерела за 1891 рік, зокрема журнали Сумських
чергових повітових зборів, ѐкі відбулисѐ 10–14 вереснѐ 1891 року, у
таблиці 15 знаходимо загальну чисельність мешканців Сумського повіту за
медичними ділѐнками, а також чисельність дітей, ѐкі народились і
померли в 1890 році, приріст або зменшеннѐ населеннѐ в кожному
населеному пункту повіту та їх кількість станом на 1 січнѐ 1891 року. Також
у цьому журналі вміщено звіт про стан здоров’ѐ в Сумському повіті за 1890
рік. У розділі «Захворяваність населеннѐ» на с. 80 відзначаюмо, що на
скарлатину в с. Старому впродовж цього року захворіло 29 осіб, на
дифтерія – 6 осіб, на кашляк – 41 особа, на бугорчатку (разом із
с. Стецьківкоя) – 3 особи [4, 70–84].
Висновки. Із XVI століттѐ в царській Росії пріоритетом було наданнѐ
медичної допомоги лише царській родині та вельможним особам. Тільки у
другій половині XIX століттѐ виникла земська медицина й наданнѐ
медичних послуг повністя лѐгло на лікарів і фельдшерів. Перші згадки про
організація медичної справи в с. Старому ми знаходимо в журналі
Сумських чергових повітових земських зборів від 25–30 вереснѐ 1882 року,
де йдетьсѐ про призначеннѐ в село особливого фельдшера.
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РЕЗЮМЕ
Кравченко Анатолий. Здравоохранение в Российской империи, Сумском уезде и
в с. Старом.
Рассмотрены исторические аспекты развитиѐ и особенности здравоохранениѐ в
Российской империи в целом, Сумском уезде и с. Старом в частности.
Охарактеризованы земства и их роль в становлении отечественной медицины.
Освещены особенности оказаниѐ медицинской помощи и состоѐние заболеваемости в
Сумском уезде. Дана информациѐ о назначении фельдшера в с. Старое.
Ключевые слова: здравоохранение, с. Старое, Сумской уезд, медицинскаѐ
помощь, фельдшер, врач, земскаѐ медицина.

SUMMARY
Kravchenko Anatolii. Health care in the Russian Empire, Sumy district, and village Old
(Stare).
Historical aspects and features of health care in the Russian Empire in general, Sumy
district and village Old (Stare) are shown. Information about the first medical institutions of Sumy
region is provided. The medical reforms carried out under Peter I were characterized, as a result
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of which the Medical College was established in place of the Pharmacy Ordinance. The article
also analyzes the development of secondary medical education in the territory of the Russian
Empire. The features of the emergence, training, responsibilities and activities of paramedics are
described. Characterization of different kinds of medical paramedics, which arose after 1870, is
given. The principles and features of military and public medicine are considered.
The Zemstvos and their role in the development of domestic medicine are described.
Particular attention is paid to the organization of providing publicly available medical care in
Zemsky hospitals. The rural dormitories as an indispensable part of the system of rural medicine
are described. The statistics on the number of medical colleges in 7 Ukrainian provinces are
submitted: Basarabiia, Ekaterinoslav, Poltava, Tavriia, Kharkiv, Kherson and Chernihiv.
Relying on the magazines of Sumy ordinary district Zemstvo collections, the features of
the provision of medical care and the state of morbidity in the Sumy district are discussed.
Information about the assistant in village Old (Stare) is given. Also, the article features the
taxation of peasant communities of Sumy district in order to receive funds for the maintenance of
public education and medical care in the region. The difficulties in recruiting medical personnel,
as well as the allocation of insufficient funds for their maintenance are described. The indicated
salary wages of the paramedic in village Old (Stare) in 1882 are shown. Provided statistics on the
total population of Sumy District and village Old (Stare), in particular, data on the growth or
decrease of population in each village district of the county, the indicated information about the
distribution in the village is given. Many old infectious diseases such as typhus and diphtheria, in
addition, indicate that citizens of the village Old often suffered from fever. The table of morbidity
of the population as of 1890 is also presented.
Key words: health protection, village Old (Stare), Sumy district, medical aid,
paramedic, doctor, Zemstvo medicine.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО
ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Науковоя базоя профілактики неінфекційних захворявань у всьому світі ю
концепціѐ факторів ризику, до ѐких належить тятянопаліннѐ ѐк одна з важливих
медико-соціальних проблем сьогоденнѐ. Мета дослідженнѐ – оцінити ефективність
упроваджених профілактичних заходів щодо тятянопаліннѐ серед учнів 11–17 років на
базі «Школи здоров’ѐ» закладу загальної середньої освіти. У даній роботі нами
проаналізовано результати досліджень Глобального опитуваннѐ підлітків щодо
тятянопаліннѐ м. Суми 2013 і 2018 роках на прикладі закладу загальної освіти. У
результаті дослідженнѐ встановлено ефективність упровадженнѐ профілактичних
заходів щодо тятянопаліннѐ серед учнів 11–17 років у межах освітньої
здоров’ѐзбережувальної технології «Школи здоров’ѐ» закладу загальної середньої освіти
за клячовими напрѐмами: доступ до тятяну, їх ставленнѐ до припиненнѐ паліннѐ,
пасивне тятянопаліннѐ, роль оточеннѐ (родина, друзі, школа) в боротьбі з
тятянопаліннѐм.
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Постановка проблеми. Одніюя з сімнадцѐти Цілей стійкого розвитку
ООН до 2030 року ю забезпеченнѐ можливості населеннѐ вести здоровий
спосіб життѐ, що можливо досѐгти завдѐки програмам із профілактики
неінфекційних захворявань через інформаційно-просвітницькі заходи щодо
здорового способу життѐ та факторів ризику длѐ здоров’ѐ *8+. Науковоя
базоя профілактики неінфекційних захворявань у всьому світі ю концепціѐ
факторів ризику. У сучасних умовах Всесвітнѐ організаціѐ охорони здоров’ѐ
(ВООЗ) виокремила фактори ризику, серед ѐких провідне місце посідаю
тятянопаліннѐ порѐд із підвищеним артеріальним тиском, рівнем
холестерину в крові, зловживаннѐм алкоголя, підвищеноя масоя тіла,
малорухливим способом життѐ *7+.
На сьогодні незаперечним фактом ю серйозність тятянопаліннѐ ѐк
медико-соціальної проблеми. За даними ВООЗ, у світі тятян палѐть більше
одного мільѐрда лядей. Щорічно тятян призводить до смерті майже
шести мільйонів чоловік без урахуваннѐ 600 000 осіб, ѐкі вмираять від
пасивного паліннѐ *4+.
Важливість вивченнѐ стану тятянопаліннѐ серед різних верств
населеннѐ підтверджуютьсѐ державноя політикоя з контроля над тятяном
в Україні, ѐка визначаютьсѐ: Рамковоя Конвенціюя ВООЗ із боротьби проти
тятяну; Законом України «Про заходи щодо попередженнѐ та зменшеннѐ
вживаннѐ тятянових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’ѐ населеннѐ»
та іншими законодавчими актами; статтея 427 Угоди про асоціація між
Україноя та ЮС і державами в межах попередженнѐ та контроля за
неінфекційними хворобами через обмін інформаціюя й найкращими
практиками, пропагуваннѐ здорового способу життѐ, визначеннѐ основних
детермінант здоров’ѐ та проблем у галузі охорони здоров’ѐ, зокрема через
імплементація Рамкової конвенції з контроля над тятяном.
Аналіз актуальних досліджень. За даними ВООЗ 2009 року, Україна
посідаю 7 місце у світі за рівнем поширеності тятянопаліннѐ серед
дорослого населеннѐ (26,3 %) *1+. За даними звіту 2016 року, кількість
курців серед населеннѐ України становила 6,48 млн. осіб [9].
У розвинених країнах із високим рівнем життѐ також реюструютьсѐ
значна поширеність тятянопаліннѐ. Ювропейський регіон займаю перше
місце у світі за рівнем поширеності паліннѐ сигарет підлітками. Середній
показник по регіону – 19,2 %, на другому місці – Американський регіон –
14,3 %. Найнижча частка курців виѐвлена в Південно-Східному та
Середземноморському регіонах – 5,9 % та 4,9 % відповідно *1+.
Так, обстеженнѐ швейцарських школѐрів віком 12–14 років свідчить,
що 80 % з них ризикуять стати курцѐми. Регулѐрними курцѐми ю 11 %
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американських дівчаток і хлопчиків, ѐкі навчаятьсѐ в 7–12 класах. Серед
литовських курців 5–9 класів щоднѐ палѐть до 20 %, тоді ѐк у Хорватії 19,3 %
хлопчиків та 21,3 % дівчаток [2].
Результати останнього опитуваннѐ підлітків, проведеного у 2010–
2011 р., показали, що Україна продовжую займати лідируячі позиції по рівнѐм поширеності тятянопаліннѐ серед підлітків – 3-ю місце в Ювропейському
регіоні післѐ Італії та Чехії *1+. Поширеність паліннѐ серед населеннѐ України
віком 12 років і старше у 2016 р. становила 19,3 % Поширеність щоденного
паліннѐ серед підлітків 14–17 років у 2016 р., навпаки, скоротиласѐ і
становила 2,1 %, тоді ѐк у 2015 р. вона дорівнявала 2,9 % [9].
У 2011–2015 рр. частка молодих лядей (15–17 років), ѐкі палили хоча
б один раз за останні 30 днів, зменшиласѐ з 35,2 % до 25,7 % серед хлопців
та з 24,2 % до 13,2 % серед дівчат, загалом із 29 % у 2001 р. до 19 % у 2015
році. Проте цей звіт також виѐвив, що у 2015 р. за останні 30 днів хоча б раз
палили електронні сигарети 5,5 % підлітків, а кальѐн – 11,3 % підлітків [9].
Поширеність тятянопаліннѐ серед підлітків м. Суми у 2013 році за
результатами опитуваннѐ складаю 26,7±2,3 %, що ю несприѐтливоя
прогностичноя ознакоя з точки зору формуваннѐ здоров’ѐ дітей та
підвищеннѐ частоти паліннѐ осіб працездатного віку [6].
Таким чином, ѐк зазначаять провідні науковці ДУ «Інститут
громадського
здоров’ѐ
імені
О. М. Марзююва
НАМН
України»
О. В. Добрѐнська, Н. С. Полька, О. В. Бердник, О. М. Ярчук, 80 % дорослих
курців починаять палити у віці до 18 років. Тому особливо важливим ю
дослідити поширеність тятянопаліннѐ серед учнів підліткового віку, ѐкі, поперше, ю групоя ризику щодо залученнѐ до даної шкідливої звички, саме в
підлітковому віці виникаять передумови длѐ формуваннѐ нікотинової
залежності в майбутньому; по-друге, тятянопаліннѐ ю емпіричним
індикатором девіантної (ризикованої) поведінки, ѐка часто поюднуютьсѐ в
подальшому із вживаннѐм алкоголя, а іноді – і наркотичних речовин *3+.
Актуальність дослідженнѐ поширеності шкідливих звичок серед
учнівської молоді підтверджуютьсѐ Концепціюя Загальнодержавної
програми «Здоров’ѐ ‒ 2020: український вимір», ѐка передбачаять
розробку й упровадженнѐ новітніх технологій мінімізації факторів ризику
захворявань та створеннѐ сприѐтливого длѐ здоров’ѐ середовища на
основі даних наукових досліджень (Розпорѐдженнѐ КМУ від 31 жовтнѐ
2011 року № 1164-р.).
Мета статті – оцінити ефективність упроваджених профілактичних
заходів щодо тятянопаліннѐ серед учнів 11–17 років на базі «Школи
здоров’ѐ» закладу загальної середньої освіти.
Методи дослідженнѐ. Оцінка поширеності тятянопаліннѐ серед учнів
закладу загальної середньої освіти на базі «Школи здоров’ѐ» м. Суми
проводилась у межах регулѐрного Глобального опитуваннѐ підлітків
133

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

фахівцѐми ДУ «Інституту громадського здоров’ѐ імені О. М. Марзююва НАМН
України» та Сумського державного педагогічного університету імені
А. С. Макаренка відповідно до Глобальної системи контроля над
тятянопаліннѐм із ініціативи ВООЗ із метоя отриманнѐ інформації щодо
поширеності тятянопаліннѐ серед підлітків у 2013 і 2018 роках. Анкета, ѐку
використовували длѐ опитуваннѐ, була уніфікованоя й містила запитаннѐ по
клячовим напрѐмам: доступ до тятяну, їх ставленнѐ до припиненнѐ паліннѐ,
пасивне тятянопаліннѐ, роль оточеннѐ (родина, друзі, школа) у боротьбі з
тятянопаліннѐм.
У результаті оцінки поширеності тятянопаліннѐ серед учнів 2013
року в закладі загальної середньої освіти в межах діячої освітньої
здоров’ѐзбережувальної технології «Школи сприѐннѐ здоров’я»
впроваджено заходи щодо формуваннѐ здорового способу життѐ *5, 6+. У
даній роботі нами проаналізовано результати досліджень Глобального
опитуваннѐ підлітків щодо тятянопаліннѐ м. Суми 2013 і 2018 роках на
прикладі закладу загальної освіти.
Дослідженнѐ базувалосѐ на опитуванні учнів 5–11 класів (11–17 років).
У 2013 році в опитуванні взѐли участь 136 учнів, у 2018 році – 199 учнів.
Отримані дані підлѐгали математичній та статистичній обробці за
допомогоя прикладної програми «STATISTICA 6,0».
Виклад основного матеріалу. Результати проведеного дослідженнѐ
підтверджуять динаміку змін поширеності тятянопаліннѐ серед підлітків
України *1+. Установлено зниженнѐ поширеності тятянопаліннѐ серед
учнів, ѐкі мали спробу паліннѐ тятяну у 2,3 рази (з 69,85 % до 30,15 %,
р≤0,01). Сприѐтливоя прогностичноя ознакоя ю зменшеннѐ на 35 %
питомої частки підлітків, ѐкі почали палити у віці до 10 років (з 67,35 % до
32,65 %, р≤0,01). Позитивними ю зміни думки щодо шкідливості пасивного
куріннѐ. Так, у 4,3 рази збільшиласѐ впевненість підлітків у цьому питанні
(з 18,83 % до 81,17 %, р≤0,01).
Також зменшиласѐ кількість цигарок, ѐкі підлітки палили за добу. До
2018 року у 3,5 рази збільшиласѐ частка підлітків, ѐкі палѐть менше
1 цигарки на день (з 22,28 % до 77,72 %, р≤0,01), у 1,86 рази більше стали
палити 1 цигарку на день (з 35 % до 65 %, р≤0,05), що свідчить про
несформовану залежність і можливість куріннѐ «за компанія» – риса,
притаманна підлітковому віку. Однак, позитивним ю факт зменшеннѐ у
2,67 рази частки підлітків, ѐкі палѐть від 6 до 10 цигарок за день (з 72,73 %
до 27,27 %, р≤0,01) та у 2 рази частки дітей зі звичкоя палити від 11 до
20 цигарок (з 66,67 % до 33,33 %, р≤0,05). Не встановлено вірогідної
відмінності в роках обстеженнѐ з факту паліннѐ підлітками від 2 до
5 цигарок (по 50 %), що може свідчити про критичну, розповсяджену
кількість цигарок серед учнів.
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Одніюя з ознак високого ступеня нікотинової залежності ю потреба в
сигареті зранку (одразу післѐ пробудженнѐ) *6+. У 2018 році реюструютьсѐ
вірогідне зменшеннѐ частки підлітків, ѐкі завжди зранку палѐть у 2,3 рази
(з 70 % до 30 %, р≤0,05 ) на відміну від збільшеннѐ частки дітей, ѐкі інколи
зранку перш за все палѐть у 1,5 рази (з 40 % до 70 %, р≤0,05).
На підтвердженнѐ факту нікотинової залежності та усвідомленнѐ
ризику тятянопаліннѐ, за останні 5 років підлітки змінили своя думку
щодо можливості кинути ця шкідливу звичку. Так, частка підлітків, ѐкі
вважаять, що можуть кинути палити, коли самі захочуть зменшилась у
2,7 рази (з 72,97 % до 27,03 % р≤0,05), що може свідчити про наѐвність в
оточенні роз’ѐснявальної роботи з приводу нікотинової залежності й
важливість професійної допомоги під час позбавленнѐ від шкідливої
звички. Адекватно оціняять свої сили в позбавленні від такої звички лише
13,33 % підлітків у 2018 році в порівнѐнні з 86,67 % у 2018 році (р≤0,01).
На жаль, установлено негативну тенденція у зменшенні частки
курців, ѐкі б хотіли припинити палити в даний час у 3,37 рази (з 77,14 % до
22,86 %, р≤0,05), що свідчить про необхідність подальшого вдосконаленнѐ
заходів із агітації курців до здорового способу життѐ.
За 5 років у підлітків відбуласѐ трансформаціѐ мотивів кинути палити
з домінувальних у 2013 році «турбота про здоров’ѐ» (86,49 %), «важливість
думки родини» (75 %), «важливість думки друзів» (75 %) до «заощадженнѐ
грошей» (60 %) у 2018 році (табл. 1).
Таблицѐ 1
Динаміка змін мотиваційних установок кинути палити учнѐми
за 2013–2018 рр (%)
Мотив кинути палити
Турбота про здоров’ѐ
Збереженнѐ грошей
Важливість думки родини
Важливість думки друзів

2013 рік
86,49
40
75
75

2018 рік
13,51
60
25
25

Всього
100
100
100
100

Важливим длѐ формуваннѐ навичок здорового способу життѐ ю
оточеннѐ підлітка, приклад його родини, друзів. У результаті опитуваннѐ
встановлено зростаннѐ частки родин, у ѐких батьки не палѐть, у 1,7 рази
(37,04 % до 62,96 %, р≤0,05) та палѐть обидва (100 % у 2018 році).
Зменшуютьсѐ частка родин із курцѐми: батьком (з 54,46 % до 45,54 %,
р≤0,05) або матір’я (з 72,41 % о 27,59 %, р≤0,01).
Серед друзів підлітків збільшилась частка відповідей ѐк на варіант
«жоден із них не курить» (з 30,304 % до 69,70 %, р≤0,05), так і на варіант
«всі палѐть» (з 25 % до 75 %, р≤0,01), що може бути свідченнѐм більшої
інформованості про факт куріннѐ однолітками. Однак, зменшиласѐ частка
підлітків, ѐкі вважаять, що палѐть декотрі з друзів у 1,8 рази (з 64,41 % до
35,59 %, р≤0,05) або більшість у 1,3 % (з 55,56 % до 44,44 %, р≤0,05). Таким
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чином, ѐкщо проаналізувати частку відповідей підлітків на факт куріннѐ
друзів взагалі без уточненнѐ їх кількості, то за п’ѐть років частка оточеннѐ
курців серед друзів зменшилась у 1,8 рази (з 66,67 % до 37,84 %, р≤0,05).
Зросла частка підлітків, упевнених у своїх силах відмовити пропозиції
запалити від своїх найкращих друзів у 5 раз (16,57 % до 83,43 %, р≤0,01).
Позитивноя зміноя також ю зменшеннѐ в 4,9 рази частки підлітків, ѐкі не
впевнені в можливості відмовити пропозиції запалити (з 71,33 % до
14,44 %, р≤0,01) і вони ю групоя ризику щодо паліннѐ та визначаять
напрѐм гігіюнічної просвіти.
Змінилась думка підлітків щодо оманливого відчуттѐ впевненості на
свѐтах, громадських заходах саме курцѐ вбік позитивного сприйнѐттѐ. Зросла,
у 1,7 рази, частка підлітків, ѐкі так вважаять (з 36,49 % до 62,51 %, р≤0,05).
Підлітки, не залежно від року опитуваннѐ, у своїй більшості вважаять
шкідливим паліннѐ цигарок, ѐк у 2013 році з часткоя 93,37 %, так і у 2018 році
з часткоя 80,6 %. Однак, у динаміці років зростаю частка учнів, ѐкі не вважаять шкідливим паліннѐ у 3,2 рази (з 23,81 % до 76,19 %, р≤0,01), що визначаю необхідність у зміні форм подачі інформації щодо шкідливості паліннѐ.
Оманливоя залишаютьсѐ думка про безпечність палити деѐкий час,
що визначаю когорту групи ризику майбутніх курців. Про це свідчить
зростаннѐ частки підлітків, ѐкі впевнені в безпечності палити 1–2 роки в
4,4 рази (з 18,52 % до 81,48 %, р≤0,01). Однак, порѐд із цим реюструютьсѐ й
позитивна динаміка: зменшиласѐ частка невпевнених у безпечності
паліннѐ у 3 рази (з 75,19 % до 24,8 %, р≤0,01) та зросла частка підлітків, ѐкі
усвідомляять безпеку такої можливості в 1,9 рази (з 34,02 % до 65,98 %,
р≤0,01). Крім того, установлено, що частка підлітків групи ризику за ці роки
залишаютьсѐ незмінноя 49,37 % у 2013 році та 50,63 % у 2018 році й
визначаю напрѐм просвітницької роботи.
Погіршиласѐ ситуаціѐ з можливістя отримати інформація про
шкідливість тятянопаліннѐ поза межами закладу освіти. Так, у 2,3 рази
зменшиласѐ взаюмодіѐ підлітків з цього питаннѐ з медичними
працівниками (лікар, медична сестра) (з 70 % до 30 %, р≤0,01), у 2,5 рази –
з друзѐми (з 71,43 % до 28,57 %, р≤0,01), у 3 рази – з членами родини
(з 75 % до 25 %, р≤0,01). Однак, позитивним фактом ю зменшеннѐ у 1,6 рази
частки підлітків, ѐкі ніколи не отримували допомогу чи пораду з приводу
позбавленнѐ від шкідливої звички (з 60,98 % до 39,02 %, р≤0,05).
У динаміці 5 років не змінивсѐ вклад родини у профілактику
тятянопаліннѐ. Частка родин, що обговоряять це питаннѐ коливаютьсѐ від
49,57 % до 50,43 % та тих родин, що не приділѐять цьому увагу – з 52,63 %
до 47,36 %.
Прикладом тятянопаліннѐ длѐ учнів залишаятьсѐ вчителі.
Позитивноя ю динаміка у зменшенні частки відповідей про спостереженнѐ
на території навчального закладу вчителѐ, ѐкий курить. Так, у 2 рази
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зменшилосѐ спостереженнѐ за вчителѐми-курцѐми кожного днѐ (з 66,18 %
до 33,82 %, р≤0,05), у 3,5 рази – час від часу (з 77,61 % до 22,39 %, р≤0,01) та
зросла частка підлітків у 2,4 рази, ѐкі ніколи не спостерігали даного факту
(з 29,27 % до 70,73 %, р≤0,01). Однак, у межах закладу освіти за 5 років
підвищивсѐ рівень профілактичних заходів щодо тятянопаліннѐ, про що
свідчить зростаннѐ 1,3 рази частки відповідей про проведеннѐ занѐть про
шкідливість куріннѐ (з 44,40 % до 55,60 %, р≤0,05).
Діювість державних заходів із профілактики тятянопаліннѐ
підтверджую зменшеннѐ частики підлітків, ѐкі купуять цигарки в магазині
(з 76,47 % до 23,53 %, р≤0,01) та отримували від інших лядей (з 61,90 % до
38,10 %, р≤0,05). Однак, з’ѐвиласѐ частка дітей, ѐкі купували цигарки у
вуличного продавцѐ (100 % у 2018 році) або кіоску (100 % у 2018 році).
Таким чином, установлені зміни вказуять на ефективність
упровадженнѐ профілактичних заходів щодо тятянопаліннѐ серед учнів
11–17 років та потребуять подальшого вдосконаленнѐ, ѐке повинно бути
спрѐмоване на поліпшеннѐ взаюмодії медичних, педагогічних працівників та
родини.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок:
1. Установлено ефективність упровадженнѐ профілактичних заходів
щодо тятянопаліннѐ серед учнів 11–17 років у межах освітньої
здоров’ѐзбережувальної технології «Школи сприѐннѐ здоров’я» закладу
загальної середньої освіти за клячовими напрѐмами: доступ до тятяну, їх
ставленнѐ до припиненнѐ паліннѐ, пасивне тятянопаліннѐ, роль оточеннѐ
(родина, друзі, школа) у боротьбі з тятянопаліннѐм. Зареюстровано такі
позитивні зміни: у 2,3 рази знизиласѐ поширеність тятянопаліннѐ серед
учнів, ѐкі мали спробу паліннѐ тятяну; на 35 % зменшилась питома частка
підлітків, ѐкі почали палити у віці до 10 років; у 4,3 рази збільшиласѐ
впевненість підлітків щодо шкідливості пасивного паліннѐ; у 2,67 рази
зменшиласѐ частка підлітків, ѐкіо палѐть від 6 до 10 цигарок за день; у
2,3 рази зменшиласѐ частка підлітків, ѐкі завжди зранку палѐть; у 1,8 рази
частка оточеннѐ підлітка друзѐми-курцѐми; у 5 раз зросла частка підлітків,
упевнених у своїх силах відмовити пропозиції запалити; у 1,3 рази зросла
частка занѐть про шкідливість куріннѐ в межах закладу освіти; у 2 рази
зменшилосѐ спостереженнѐ за вчителѐми-курцѐми кожного днѐ.
2. Виѐвлено підлітків групи ризику щодо тятянопаліннѐ, на ѐких
повинні бути скеровані додаткові профілактичні заходи. До таких підлітків
відносѐть: підлітків без сталої звички палити (вживаннѐ менше 1 цигарки на
добу), упевнених про безпечність длѐ здоров’ѐ палити деѐкий час, з
відсутністя чіткого уѐвленнѐ шкоди тятянопаліннѐ та невпевнених у
можливості відмовити пропозиції запалити.
3. Оптимізаціѐ заходів профілактики тятянопаліннѐ в межах
формуваннѐ здорового способу життѐ повинна вклячати такі аспекти:
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посилити взаюмодія когорти професіоналів (лікарі, педагоги, психологи,
соціальні педагоги); змінити форму подачі інформації щодо нікотинової
залежності, шкідливості тятянопаліннѐ в цілому, необхідності кинути
шкідливу звичку, кроків у подоланні залежності; додатково ввести заходи
щодо мотиваційно-цінністних установок сучасного лядства (негативне
сприйнѐттѐ курцѐ суспільством, здорова працездатна лядина – шлѐх до
успіху та добробуту тощо); посилити психологічний супровід заходів
профілактики в напрѐмі пошуку особистості підлітка унікальності вибору
майбутнього життювого шлѐху, професій, захопленнѐ; упровадити тренінг із
економіки «Плануваннѐ власного бяджету», ураховуячи зміну за 5 років
мотиву позбавленнѐ від паліннѐ з «турбота про здоров’ѐ» до
«заощадженнѐ грошей» (рис. 1).

Рис. 1. Сучасні тенденції профілактики тятянопаліннѐ серед підлітків
11–17 років
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РЕЗЮМЕ
Латина Анна. Оценка эффективности профилактики курениѐ на примере
общеобразовательной школы.
Научной базой профилактики неинфекционных заболеваний во всем мире
ѐвлѐетсѐ концепциѐ факторов риска, к которым относитсѐ курение как одна из
важных медико-социальных проблем современности. Цель исследованиѐ – оценить
эффективность внедренных профилактических мероприѐтий по табакокурения
среди учащихсѐ 11–17 лет на базе «Школы здоровьѐ» в общеобразовательной школе.
В данной работе нами проанализированы результаты исследований Глобального
опроса подростков относительно табакокурениѐ г. Сумы в 2013 и 2018 годах на
примере общеобразовательной школы. В результате исследованиѐ установлена
эффективность внедрениѐ профилактических мероприѐтий по табакокурения
среди учащихсѐ 11–17 лет в рамках образовательной здоровьесберегаящей
технологии «Школы здоровьѐ» по клячевым направлениѐм: доступ к табаку,
отношение к прекращения курениѐ, пассивное курение, роль окружениѐ (семьѐ,
друзьѐ, школа) в борьбе с табакокурением.
Ключевые
слова:
табакокурение,
факторы
риска,
здоровье,
здоровьесбережение, подростки.

SUMMARY
Latina Hanna. Evaluation of the effectiveness of preventive activities in relation to
tobacco smoking on the example of the establishment of general secondary education.
Nowadays, it is an indisputable fact that seriousness of tobacco smoking is a health
and social problem. According to the statistics of The World Health Organization more than
one billion people in the world smoke tobacco. According to The WHO, in 2009 Ukraine has
the 7th highest prevalence of tobacco smoking among the adult population in the world
(26,3 %). Therefore, it is especially important to investigate the prevalence of tobacco use
among teenage students who are the first at risk to engage this bad habit.
The purpose of the study is to assess the effectiveness of preventive activities in
relation to tobacco smoking among pupils aged from 11 to 17 that is based on “The School of
The Health Promotion” of the establishment of general secondary education.
In this work study results of the Global Youth Tobacco Survey in Sumy, in 2013 and
2018 on the example of the establishment of general secondary education were analyzed.
The study was based on interviewing students of grades from 5 to 11 (11–17 years old). In
2013, 136 students took part in the survey, in 2018 199 students participated.
The effectiveness of preventive activities in relation to tobacco smoking among
students of 11–17 years within the educational health-saving technology “The School of The
Health Promotion” of the establishment of general secondary education was indentified in
the key actions: access to tobacco, adults’ attitude to smoking cessation, passive smoking,
the role of the environment (family, friends, school) in the fight against tobacco smoking.
The following positive changes were registered: the extend of smoking among young
people who smoked has decreased by 2,3 times; the percentage of adolescents who began to
smoke before the age of 10 has diminished by over 35 %; teenagers’ confidence towards
harmfulness of passive smoking has increased by 4,3 times; the proportion of adolescents
who smoke from 6 to 10 cigarettes a day has decreased by 2,67 times; the percentage of
youth who usually smoke in the morning has diminished by 2,3 times; the proportion of
adults’ circle surrounded by friends-smokers has decreased by 1,8 times; the percentage of
adults who were self-confident to refuse the proposal to light up a cigarette has increased by
5 times; the number of lessons about the dangers of smoking tobacco within the educational
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establishment has increased by 1,3 times; the monitoring of teachers who smoke has been
reduced by 2 times every day.
Young people who were at risk-groups of smoking, for whom additional prevention
activities should be used, were found. To these teenagers we refer: youth without a stable
smoking habit, teenagers who are confident on the safety of the health to smoke for some
time, young people who have a lack of clear understanding of tobacco’s adverse effects and
those who are unsure in the possibility to refuse the proposal to light up a cigarette.
Optimization of tobacco smoking prevention measures in the development of the
formation of a healthy lifestyle should include the following aspects: to enhance the interaction
of professional cohorts (doctors, educators, psychologists, social studies teachers); to change the
form of submitting information about nicotine addiction, harmfulness of smoking in general, the
necessity to quit the cigarette habit, steps to overcome addiction; to introduce additional
improvements to values of modern society (negative perception of a smoker by a society, a
healthy, able-bodied person is the way to success and welfare, etc.); to enhance psychological
support of activities towards finding teenager’s personality, a unique choice of the further vital
way, profession, hobby; to implement an economic training program on ‘The planning of its own
budget”, taking into account the change of the motive for getting rid of smoking from “caring for
the health” to “saving money” in 5 years.
Key words: tobacco smoking, risk factors, health, keeping healthy, teenagers.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ШЕЙПИНГТРЕНИРОВОК ДЛЯ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Цель: разработать и экспериментально обосновать методику проектированиѐ
макроциклов физкультурно-оздоровительных шейпинг-тренировок длѐ женщин
зрелого возраста. Методы: теоретический анализ и обобщение данных научнометодической литературы, ранжирование, опрос (анкетирование), педагогическое
наблядение, антропометриѐ, комплекс медико-биологических методов, педагогическое
проектирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Результаты исследованиѐ: благоприѐтнаѐ динамика показателей физического,
функционального, психического состоѐниѐ и физической подготовленности женщин в
возрасте 21–55 лет. Практическое значение исследованиѐ: применение и внедрение
оздоровительной методики длѐ женщин, занимаящихсѐ шейпингом. Выводы:
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оптимизациѐ общего уровнѐ психофизических кондиций женщин. Перспективы
дальнейших исследований: изучение технологии проектированиѐ макроциклов
физкультурно-оздоровительных шейпинг-тренировок длѐ женщин различных
возрастных групп с учетом их профессиональной деѐтельности.
Ключевые слова: женщины, зрелый возраст, оздоровление, шейпинг,
проектирование, макроцикл, психофизические кондиции.

Постановка проблемы. Зрелый возрастной период ѐвлѐетсѐ одним
из критических периодов длѐ женщины, когда стабильный этап развитиѐ
ее
организма
сменѐетсѐ
инволяционным
–
преобладанием
разрушительных структур над образуящимисѐ и последуящим
ослаблением функциональной активности *2, 26; 3, 251+.
Важнейшей физиологической характеристикой зрелого возраста
ѐвлѐетсѐ гомеорезис – возрастные изменениѐ основных параметров
организма. Многоочаговый процесс старениѐ затрагивает все клетки,
системы женского организма. Регрессивные процессы развиваятсѐ из-за
нарастаящего с возрастом повреждениѐ организма внешними и
внутренними факторами.
Исследованиѐ свидетельствуят о том, что в последние годы у женщин
старение в подавлѐящем большинстве случаев протекает по
преждевременному типу. Гипокинезиѐ, в сочетании с нарастанием
интенсивности нервно-психического воздействиѐ, способствует развития
ускоренного старениѐ и заболеваний. Ограничение мышечной деѐтельности
в зрелом возрасте приводит к детренированности и разрегулирования и без
того несовершенных адаптационных механизмов *2, 26; 3, 251; 4, 108+.
Состоѐние здоровьѐ отражаетсѐ на всех сферах жизни женщин. Полнота
многообразных жизнепроѐвлений в зрелом возрасте непосредственно
зависит от качественных характеристик уровнѐ здоровьѐ, которые
определѐят образ, стиль жизни современниц, степень их активности в быту,
в трудовой деѐтельности.
Сегоднѐ современнаѐ женщина находитсѐ в совершенно новых
условиѐх жизнедеѐтельности, при которых менѐетсѐ ее общее
мироощущение, жизненное и ментальное пространство. Актуализируетсѐ
потребность в сохранении своей физической, функциональной и
психической целостности [3, 251]. Проблемы, с которыми сталкиваетсѐ
женщина в этот период жизни, воспринимаятсѐ как кризисные. Образ
зрелости требует адаптации с помощья психофизиологических,
психологических и поведенческих перестроек. Длѐ женщины зрелость –
это определенный стресс, негативно влиѐящий на ее жизнедеѐтельность.
Представленные основные характеристики определили интерес к женской
зрелости представителей различных областей знаний [9, 192].
Анализ актуальных исследований. Нестабильнаѐ социокультурнаѐ и
экономическаѐ ситуациѐ в стране привела к тому, что более 50 %
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населениѐ находитсѐ в состоѐнии затѐжного психоэмоционального
стресса, который ослаблѐет адаптационные механизмы, поддерживаящие
здоровье и работоспособность человека. Болевой точкой общественного
сознаниѐ ѐвлѐетсѐ непонимание значительной части населениѐ ценности
здоровьѐ и здорового образа жизни, несоблядение принципов
здоровьесберегаящего поведениѐ [4, 108].
Высокий темп общественной жизни, наличие рѐда социальных,
экономических и экологических проблем в нашей стране, с одной стороны,
и инволяционные изменениѐ в организме женщин зрелого возраста,
ограничение двигательной активности, нерациональное питание, вредные
привычки, стрессы, развитие климактерического синдрома, с другой
стороны, в целом создаят значительные физические, функциональные и
психоэмоциональные перегрузки на организм и психику женщин, что
приводит к резкому ухудшения состоѐниѐ их здоровьѐ, быстрой
утомлѐемости и преждевременному старения [3, 251]. Научные
исследованиѐ убеждаят в том, что одним из основных факторов
замедлениѐ процессов старениѐ, сохранениѐ, повышениѐ физической
дееспособности женщин зрелого возраста ѐвлѐетсѐ достаточный уровень
двигательной активности [2, 26; 4, 108].
В
настоѐщее
времѐ
наблядаетсѐ
неудовлетворенность
традиционными занѐтиѐми физической культурой женщин различного
возраста и профессии [9, 192; 5, 142]. Зрелый возрастной контингент
ѐвлѐетсѐ наиболее требовательным к качеству и эффективности занѐтий
современных физкультурно-оздоровительных услуг *2, 26; 3, 251+. На
сегоднѐшний
день
перспективным
направлением
в
сфере
оздоровительной физической культуры ѐвлѐетсѐ модернизациѐ
содержаниѐ
физкультурно-оздоровительных
занѐтий,
программ
оздоровлениѐ длѐ различных категорий населениѐ *3, 251+.
Качественнаѐ и количественнаѐ характеристики двигательного
режима длѐ женщин зрелого возраста составлѐят одну из важнейших
проблем современного развитиѐ оздоровительной физической культуры.
Ее решение базируетсѐ на не менее важной проблеме, котораѐ свѐзана с
необходимостья решениѐ вопросов мониторинга исходного физического
и функционального состоѐниѐ организма, позволѐящего качественно и
эффективно использовать конкретнуя оздоровительнуя программу *2, 26+.
Оптимизациѐ физкультурно-оздоровительного процесса женщин
зрелого возраста требует актуальной стратегии задач в разработке
оздоровительных программ, свѐзанных единой логикой восстановлениѐ,
сохранениѐ, развитиѐ и поддержаниѐ уровнѐ физического здоровьѐ
современниц. При этом восстановление и развитие физических кондиций
занимаящихсѐ женщин возможно при постепенном увеличении объема и
интенсивности нагрузки, а длѐ поддержаниѐ достигнутого уровнѐ, по
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мнения рѐда авторов, необходимо рациональное комбинирование
основных компонентов нагрузки *2, 26; 3, 251; 5, 142+.
Наличие большого интереса к шейпингу, как к физкультурнооздоровительной системе, обуславливает высокуя актуальность научных
исследований, что позволило бы совершенствовать не только
методология данного вида двигательной активности, но и
организационно-педагогические основы развитиѐ и технологии шейпингтренировки по программному обеспечения занѐтий, применительно к
зрелому возрастному контингенту занимаящихсѐ женщин *5, 142; 6, 192+.
Педагогическое проектирование в современных условиѐх становитсѐ
одной из ѐрких тенденций развитиѐ и обновлениѐ физкультурнооздоровительной работы в педагогической науке и практике *3, 241; 7,
192; 9, 192]. В сфере оздоровительной физической культуры оно ѐвлѐетсѐ
целенаправленной деѐтельностья по создания эффективного макета
педагогического процесса, ориентированного на его широкое
использование.
Педагогическое
проектирование
физкультурнооздоровительных занѐтий предусматривает выстраивание стратегии и
плана оздоровительной программы занѐтий длѐ избранной категории
занимаящихсѐ *3, 241; 4, 108; 7, 192; 9, 192+.
Проектировочнаѐ деѐтельность сегоднѐ широко применѐетсѐ в
педагогической сфере оздоровительной физической культуры. Однако
проектный подход не всегда позволѐет обеспечить в своей организации
достижение
эффективного
устойчивого
целевого
результата.
Педагогическаѐ деѐтельность из репродуктивной (слепое копирование
деѐтельности) должна перейти в качественно новуя продуктивнуя
(инновационнуя), направленнуя на разработку и апробация новых
высокоэффективных способов организации процесса оздоровлениѐ.
Решение этой проблемы свѐзано с поиском оптимальных способов и
технологий организации оздоровительного процесса, в основе которого
компетентный подход, с системными, интегральными характеристиками,
объединѐящими теоретическуя и практическуя составлѐящуя.
Цель исследованиѐ: разработать и экспериментально обосновать
методику проектированиѐ макроциклов физкультурно-оздоровительных
шейпинг-тренировок длѐ женщин зрелого возраста.
Методы исследованиѐ: теоретический анализ и обобщение данных
научно-методической литературы, ранжирование, опрос (анкетирование),
педагогическое наблядение, антропометриѐ, комплекс медикобиологических методов, педагогическое проектирование, педагогический
эксперимент, методы математической статистики.
Изложение основного материала. В настоѐщем исследовании
принѐли участие 86 женщин в возрасте от 21–55 лет, занимаящихсѐ на
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базе
физкультурно-оздоровительного
центра
при
Гомельском
государственном университете им. Ф. Скорины.
Методика проектированиѐ оздоровительного процесса женщин
представлена как целостнаѐ система – упорѐдоченнаѐ совокупность
взаимосвѐзанных содержательных этапов, реализуемых в строгой
логической последовательности длѐ достижениѐ гарантированного
оздоровительного результата. Длѐ этого нами была выбрана
определеннаѐ последовательность проведениѐ исследованиѐ.
На
первом
этапе
проводилось
выѐвление
ценностномотивационных ориентиров к занѐтиѐм шейпингом, определение
исходного уровнѐ физического развитиѐ, функционального, психического
состоѐниѐ и физической подготовленности данного контингента
потенциальных занимаящихсѐ.
По методике М. Рокича *8, 637+, основанной на ранжировании
списка ценностных ориентаций, выѐвлено (рис. 1), что ценность
«Здоровье» (физическое и психическое) на первом месте у всех женщин
зрелого возраста 100 %. Это без сомнениѐ подтверждает факт
необходимости разработки проекта оздоровительных шейпингтренировок. На втором месте 89 % – «Счастливаѐ семейнаѐ жизнь» –
благополучие семьи, забота о её членах всегда было отличительной
особенностья представительниц прекрасного пола. Третье место по
степени значимости (78 %) присвоено ценности «Продуктивнаѐ жизнь»
(максимальное полное использование своих возможностей, сил и
способностей), что подтверждает факт активной жизненной позиции
женщин в зрелом возрасте, активное стремление в реализации идей и
удовлетворении своих амбиций.

Уверенность в себе, гармония
Счастливая семейная жизнь
Развлечение, времяпрепровождение
Физическое и духовное совершенство
Продуктивная жизнь
Интеллектуальное развитие
Общественное признание
Интересная работа
Рис. 1. Приоритетное распределение терминальных
Здоровье
женщинами зрелого возраста.
Активная деятельность
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Четвертое место занѐла ценность «Уверенность в себе и внутреннѐѐ
гармониѐ» (73 %), выражаящаѐ свободу от внутренних конфликтов. В
полном объеме полученные результаты наглѐдно представлены на рис. 1.
Выѐвление мотивационных ориентиров женщин к занѐтиѐм
шейпингом, предполагало ранжирование по степени важности четырех
факторов. При этом результаты свидетельствуят, что ведущим ѐвлѐетсѐ
фактор «Оздоровление» –43 %, втораѐ строка в рейтинге была отведена
«Внешней привлекательности» – 31 %, третья позиция занѐл «Психологический» фактор – 17 %, на четвертой позиции – 9 % «Социальный».
В результате оценки исходного морфофункционального состоѐниѐ
женщин зрелого возраста (табл. 1) выѐвлены отклонениѐ от нормы
большинства показателей.
Таблица 1
Динамика средних показателей морфофункционального состоѐниѐ и
физической подготовленности женщин зрелого возраста в процессе
педагогического эксперимента (n=86)
Показатели

Результаты исследованиѐ
(Х ± m)
До
После
эксперим.
эксперим.
70,5±3,2
61,2±1,2*
425,7±19,3
369,2±7,2*
2922,6±30,3
3272,6±81,0*
41,5±1,3
53,7±0,5*
82,3±1,3
72,3±1,6*
134,2±3,7
122,8±1,9*
82,3±2,8
73,8±1,5*
35,4±4,6
45,7±2,9*
10,9±0,3
12,2±0,3*
126,1±12,5
102,9±7,8*

Изменение
(%)

Масса тела (кг)
13,2
Индекс Кетле (г/см)
13,3
ЖЕЛ (мл)
11,9
Жизнен. индекс (мл/кг)
29,4
ЧСС в покое (уд/мин)
12,1
АД сист. (мм.рт.ст.)
8,5
АД диаст. (мм.рт.ст.)
10,3
Проба Штанге (с)
29,1
PWC170 (кг м/мин кг)
11,9
Времѐ восстановлениѐ после 20
18,4
приседаний (с)
Уровень
здоровьѐ
по -2,5
9,5*
73,6
Г. Л. Апанасенко, баллы
Жировой компонент (%)
33,8±4,2
25,2±0,8*
25,4
Мышечный компонент (%)
26,6±0,5
33,6±1,2*
26,3
Бег 2 км (мин/с)
1074,4±15,8
858,2±14,2*
20,1
Наклон вперед (см)
3,9±0,7
7,2±1,5*
84,6
Сгибание и разгибание рук (кол. раз) 4,5±0,8
10,1±0,9*
124,4
Вис на перекладине (с)
7,5±0,2
13,4±0,3*
78,6
Прыжок в длину с места (см)
120,5±0,8
129,1±0,9*
7,1
Примечание: * – достоверность различий по t-критерия Стьядента при р<0,05.

Так, показатель массы тела, по сравнения с нормативными,
превышен на 18,7 % (в среднем 11 кг). За пределами норм развитиѐ
находѐтсѐ и следуящие показатели: весо-ростовой индекс (на 13,4 %),
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жизненнаѐ емкость легких (ЖЕЛ) на 15,2 %, жизненный индекс (на 27,3 %),
частота сердечных сокращений (ЧСС) на 11,8%, результаты пробы с
задержкой дыханиѐ (на 13,7 %), показатель общей работоспособности
PWC170 (на 10,2 %), артериальное давление (АД) на 6,7 %, значительно
превышен жировой (на 35,4 %) и, наоборот, снижен мышечный компонент
массы тела (на 8,2 %). Также исходный уровень здоровьѐ испытуемых,
определѐемый по методике Г. Л. Апанасенко [6, 244+, был в минусовых
значениѐх, то есть оценен как низкий.
Уровень исходной физической подготовленности женщин
отмечаетсѐ ниже среднего. Это подтверждаят и результаты тестовых
упражнений, показавшие, что у испытуемых, в среднем, на 34,5 % ниже,
чем нормативные значениѐ, показатели общей и на 38 % – силовой
выносливости, на 44,4 % – показатели силы, на 16,5 % – скоростно-силовых
способностей, на 6,2 % – взрывной силы и на 30,7 % – гибкости.
В результате предварительной диагностики психического состоѐниѐ
женщин по методике Н. А. Курганского и Т. А. Немчина [1, 10] выѐвлены
средние показатели психической активности, интереса, эмоционального
тонуса, напрѐжениѐ и комфортности (табл. 2).
Таблица 2
Динамика средних показателей психического состоѐниѐ женщин зрелого
возраста в процессе педагогического эксперимента
Показатели
Психическаѐ активациѐ (баллы)
Степень выраженности
Интерес (баллы)
Степень выраженности
Эмоциональный тонус (баллы)
Степень выраженности
Напрѐжение (баллы)
Степень выраженности
Комфортность (баллы)
Степень выраженности

До
эксперимента
13,6
среднѐѐ
12,0
среднѐѐ
12,8
среднѐѐ
16,5
высокаѐ
15,6
низкаѐ

После
эксперимента
6,3
высокаѐ
6,6
высокаѐ
6,5
высокаѐ
10,1
среднѐѐ
8,5
высокаѐ

p
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Оценка исходных результатов показала разнуя степень
выраженности по отдельным психическим показателѐм. Так, анализ
предварительной психодиагностики женщин выѐвил, что испытуемые
имеят средняя степень выраженности по показателѐм психической
активации, интереса, эмоционального тонуса. Показатель напрѐжениѐ
отмечаетсѐ в высокой зоне, а степень комфортности напротив
зафиксирована низкой выраженности. В целом, данные показатели
указываят на плохое самочувствие женщин, низкуя работоспособность,
напрѐженность, взволнованность, озабоченность и неудовлетворенность.
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На втором этапе объективность полученных исходных данных
диагностики послужила ориентиром длѐ проектированиѐ стратегии задач
общей
структуры
и
содержаниѐ
макроцикла
физкультурнооздоровительных шейпинг-тренировок длѐ женщин зрелого возраста.
Изучение
особенностей
ценностно-мотивационных
сферы,
морфофункционального, психического уровнѐ и уровнѐ физической
подготовленности у женщин зрелого возраста позволило определить
основной план задач оздоровительного процесса: повышение и сохранение
морфофункциональных показателей и общей работоспособности;
нормализациѐ деѐтельности сердечно-сосудистой и респираторной систем,
улучшение состоѐниѐ опорно-двигательного и свѐзочно-мышечного
аппарата; совершенствование пропорций телосложениѐ; профилактика
заболеваний, вызванных возрастными изменениѐми в организме;
достижение нормативных показателей основных физических качеств;
увеличение объема двигательной активности; учет и удовлетворение
интересов, потребностей, индивидуальных особенностей занимаящихсѐ в
процессе занѐтий; гармонизациѐ психоэмоционального состоѐниѐ длѐ
улучшениѐ социальной, профессиональной и личной жизни.
На третьем этапе разрабатывалась, с учетом перечисленных задач,
общаѐ
структура
и
содержание
макроцикла
физкультурнооздоровительных шейпинг-тренировок женщин зрелого возраста (табл. 3),
котораѐ вклячаѐ подбор адекватных средств, методов, методических
приемов, параметров объема и интенсивности нагрузок.
Таблица 3
Структура и содержание макроцикла физкультурно-оздоровительных
шейпинг-тренировок женщин зрелого возраста
Месѐцы
IX
X
XI
XII
I
II
1 мезоцикл 2 мезоцикл 3 мезоцикл 4 мезоцикл
ПЭ
ОЭ
Стретчинг блок
+ + + + + + + + + + + + + + + +

III
IV
5 мезоцикл

+ + + +

+ + + +

Силовой блок
+
+
+
+
+ + + + + + + +
+ + + +
+
Аэробный блок
+
+
+
+
+
+
+ + + + + + + + + + +
Коррекционный блок
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
Статический блок
+
+
+
+ + + + + + + + + + + +
Профилактический блок
+ + + + + + + + + + + + + + + +
Восстановительный блок
+ + + + +
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V
6 мезоцикл
СЭ

+ + +
+ + + + + + +
+ + +

+ + + + + + +
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В макроцикле тренировок оздоровительным шейпингом выделено
три этапа: подготовительный, основной и стабилизируящий.
Основные задачи подготовительного этапа (ПЭ) – диагностика
состоѐниѐ кинетики тела, адаптациѐ организма женщин к физическим
нагрузкам, составление индивидуальных корректируящих шейпинг
программ. Основной этап (ОЭ) направлен на коррекция телосложениѐ,
изменение
мышечной
топографии,
коррекция
нарушений
пространственной организации тела женщин зрелого возраста, их
функционального
состоѐниѐ,
повышение
уровнѐ
физической
подготовленности в соответствии с субъективными и объективными
показателѐми. Стабилизируящий этап (СЭ) направлен на поддержание
достигнутого уровнѐ морфофункционального состоѐниѐ, физической
подготовленности и состоѐниѐ кинетики тела женщин зрелого возраста.
Процесс физкультурно-оздоровительных шейпинг тренировок с
женщинами зрелого возраста был организован и проведен согласно
разработанной структуры и содержаниѐ макроцикла, в ходе которого
происходит решение запланированных оздоровительных задач. Контроль
и самоконтроль в режиме мониторинга за динамикой результатов,
состоѐнием и уровнем удовлетворенности занимаящихсѐ позволил в
процессе организации при необходимости вносить коррективы в планы
отдельных занѐтий, микро- и мезоциклов физкультурно-оздоровительных
тренировок.
Шейпинг программа отдельной физкультурно-оздоровительной
тренировки состоѐла из нескольких блоков и частей различной целевой
направленности. В разминочнуя часть продолжительностья 10 минут
вклячены разогреваящие низкоинтенсивные упражнениѐ, растѐгиваящие
свѐзки, мышцы и сухожилиѐ и подготавливаящие организм к более
интенсивной работе. Основнаѐ часть тренировки вклячала блочнуя
различнуя целевуя направленность согласно разработанного проекта
макроцикла: стретчинг (повышение гибкости тела, улучшение
подвижности позвоночника и суставов, свѐзок, мышц), силоваѐ (развитие
силовых способностей, выносливости, формирование телосложениѐ,
нормализациѐ состава тела), аэробнаѐ (развитие общей выносливости,
снижение массы тела), коррекционнаѐ (индивидуальнаѐ коррекциѐ
проблемных участков тела), статическаѐ (развитие силы, регулѐциѐ тонуса
мышц, укрепление свѐзок), профилактическаѐ (профилактика возрастных
заболеваний), восстановительнаѐ (восстановление и стабилизациѐ
функциональных систем, приобретение нервно-мышечного равновесиѐ).
Продолжительность этой части занѐтиѐ составлѐла 44 минуты. При
этом учитывалсѐ уровень подготовленности занимаящихсѐ. В программе
предусмотрено развертывание группы на 3 потока. В первом потоке
занимались начинаящие, комплекс упражнений в этом потоке
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выполнѐлсѐ с малой амплитудой и малым напрѐжением. Во втором
потоке – более подготовленные занимаящиесѐ выполнѐли упражнениѐ с
полной амплитудой, и в третьем потоке длѐ обеспечениѐ достаточной
нагрузки длѐ хорошо подготовленных было предусмотрено выполнение
комплекса упражнений с отѐгощениѐми. По мере повышениѐ уровнѐ
функциональной подготовленности был предусмотрен переход
занимаящихсѐ женщин из первого потока во второй и в третий, что
обеспечивало адекватнуя нагрузку.
Заклячительнаѐ часть тренировки продолжительностья 6 минут
вклячала релаксационные упражнениѐ в сочетании с музыкотерапией длѐ
расслаблениѐ и снѐтиѐ напрѐжениѐ.
Оценка эффективности разработанной методики организации
физкультурно-оздоровительных шейпинг тренировок определѐлась по
динамике и достоверности изменений, произошедших в показателѐх
физического развитиѐ, функционального, психического состоѐниѐ и
физической подготовленности женщин зрелого возраста. Анализ данных,
полученных в результате исследованиѐ морфофункционального состоѐниѐ
и физической подготовленности женщин выѐвил достоверные изменениѐ
по всем показателѐм, в сравнении с исходными значениѐми (см. табл. 1).
Под воздействием тренировок в рамках педагогического
эксперимента наблядаетсѐ повышение уровнѐ морфофункционального
состоѐниѐ женщин зрелого возраста. Так, после девѐти месѐцев шейпинг
тренировок установлено, что у испытуемых показатель массы тела
достоверно снизилсѐ на 9,3 кг, составив должный вес. Вследствие
снижениѐ массы тела достоверно уменьшились и значениѐ индекса Кетле,
характеризуящего пропорциональность физического развитиѐ.
Уровень жизненной емкости легких (ЖЕЛ) статистически достоверно
(р<0,05) увеличилсѐ, по сравнения с исходным на 350 мл. Показатель
жизненного индекса также статистически достоверно повысилсѐ на
12,2 мл/кг и соответствует норме. ЧСС в состоѐнии покоѐ снизилась на
10,0 уд/мин (р<0,05), систолическое АД на 11,4 мм.рт.ст. (р<0,05),
диастолическое на 8,5 мм.рт.ст. (р<0,05).
В процессе занѐтий оздоровительным шейпингом существенно
улучшились результаты функциональных тестов и достигли нормы.
Наибольшаѐ прибавка наблядаетсѐ в пробе Штанге – на 10,3 с и в тесте
PWC170 (на 1,3 кг м/мин кг) (р<0,05), что свидетельствует о хорошем уровне
физического состоѐниѐ.
Достоверно вырос и уровень физического здоровьѐ занимаящихсѐ,
оцениваемый по методике Г. Л. Апанасенко: прирост составил 12,0 баллов
(р<0,05), что соответствует «средней» оценке функционального уровнѐ
здоровьѐ.
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Оценка компонентного состава тела показала, что процентное
содержание жира стало меньше. Отмечаетсѐ динамичное снижение
(р<0,05) жирового компонента в организме женщин – на 25,4 %,
мышечный компонент наоборот вырос на 26,3 %. Показатели состава тела
достигли нормы.
В результате анализа и систематизации данных тестовых
упражнений, позволѐящих оценить разные стороны физической
подготовленности: гибкости, выносливости, силы, быстроты – выѐвлено
статистически достоверное, длѐ 5 % уровнѐ значимости, увеличение
исследуемых показателей.
В процессе физкультурно-оздоровительных шейпинг тренировок
отмечаятсѐ и положительные достоверные изменениѐ психической сферы
женщин зрелого возраста (см. табл. 2).
Результаты исследованиѐ позволили сделать следуящие выводы:
1. Проектирование
оздоровительного
процесса
женщин
представлѐет
собой
специально
организованнуя
систему
взаимосвѐзанных
целевых,
содержательных,
деѐтельностных
и
результативных компонентов.
2. Системный подход в проектировании макроциклов физкультурнооздоровительных шейпинг тренировок ориентирован на решение
комплекса оздоровительных задач.
3. Эффективность
предложенной
методики
проектированиѐ
макроциклов физкультурно-оздоровительных шейпинг тренировок
подтверждаетсѐ статистически достоверным (р<0,05) улучшением всех
регистрируемых
показателей
физического,
функционального,
психического состоѐниѐ и физической подготовленности женщин в
возрасте 21–55 лет.
Перспективы
дальнейших
исследований
заклячаятсѐ
в
целенаправленном изучении технологии педагогического проектированиѐ
макроциклов оздоровительной шейпинг-тренировки длѐ женщин
различных возрастных групп с учетом их профессиональной деѐтельности.
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РЕЗЮМЕ
Скидан Анна, Врублевський Євгеній. Проектуваннѐ фізкультурно-оздоровчих
шейпінг-тренувань длѐ жінок зрілого віку.
Мета: розробити й експериментально обґрунтувати методику
проектуваннѐ макроциклов фізкультурно-оздоровчих шейпінг-тренувань длѐ жінок
зрілого віку. Методи: теоретичний аналіз і узагальненнѐ даних науково-методичної
літератури, ранжуваннѐ, опитуваннѐ (анкетуваннѐ), педагогічне спостереженнѐ,
антропометріѐ, комплекс медико-біологічних методів, педагогічне проектуваннѐ,
педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати
дослідженнѐ: сприѐтлива динаміка показників фізичного, функціонального, психічного
стану й фізичної підготовленості жінок у віці 21–55 років. Практичне значеннѐ
одержаних результатів: застосуваннѐ та впровадженнѐ оздоровчої методики длѐ
жінок, ѐкі займаятьсѐ шейпінгом. Висновки: оптимізаціѐ загального рівнѐ
психофізичних кондицій жінок. Перспективи подальших досліджень: вивченнѐ
технології проектуваннѐ макроциклов фізкультурно-оздоровчих шейпінг-тренувань
длѐ жінок різних вікових груп з урахуваннѐм їх професійної діѐльності.
Ключові слова: жінки, зрілий вік, оздоровленнѐ, шейпінг, проектуваннѐ,
макроцикл, психофізичні кондиції.

SUMMARY
Skidan Anna, Vrublevskiy Evgeny. Designing of health-improving shaping trainings
for women of mature age.
The purpose: to develop and experimentally substantiate the technique of designing
macro-cycles of health-improving shaping training for mature women.
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Methods: theoretical analysis and generalization of data from scientific and
methodological literature, ranking, questioning, pedagogical observation, anthropometry, a
complex of medical and biological methods, pedagogical design, pedagogical experiment,
methods of mathematical statistics.
Results of the study: the initial value-motivational reference points of mature women
to shaping are revealed: the fact of the necessity of development of the project of healthimproving trainings is confirmed. Monitoring of the initial level of psychophysical condition of
mature women revealed deviations from the norm of most indicators of physical development,
functional, mental state and physical readiness. The initial diagnostic data served as a
guideline for determining the strategy of the tasks of the healing process and developing a
draft of the general structure and content of the macrocycle of physical culture and health
shaping of training for mature women, including the selection of adequate tools, methods,
methodologies, volume parameters and intensity of loads. Macrocycle of physical culture and
health shaping of training includes three stages (preparatory, basic and stabilizing) with
different block target orientation. Taking into account the focus of mesocycles, the shaping
program of a separate physical training and health training has been developed. The
effectiveness of the method is confirmed by the favorable dynamics of indicators of the
physical, functional, mental state and physical fitness of women aged 21–55.
The practical importance of the study: the application and implementation of healthimproving techniques for women engaged in shaping.
Conclusions: optimization of the general level of psychophysical condition of women.
Prospects for further research: the study of the technology of designing macrocycles
for physical training and health shaping of training for women of different age groups, taking
into account their professional activities.
Key words: women, mature age, health improvement, shaping, design, macrocycle,
psychophysical condition.
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ВИЗНАЧЕННЯ PWC170 У СПОРТСМЕНІВ ТА ОСІБ, ЯКІ НЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ
СПОРТОМ, ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦИФІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
(МЕТОД POWER-ЕРГОМЕТРІЇ)
Присвячується пам’яті Віктора Львовича Карпмана
У статті розглѐнуто методологія й методи визначеннѐ фізичної
працездатності спортсменів різного віку в умовах спортивних тренувань та осіб, ѐкі
не займаятьсѐ спортом. за допомогоя специфічних навантажень, що ґрунтуятьсѐ
на
використанні
запатентованого
нами
методу
power-ергометрії
(субмаксимального power-ергометричного тесту PWC170). Показано можливість
використаннѐ цього методу у практиці спортивної медицини, фізичного вихованнѐ, а
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також у навчальному процесі студентів факультетів фізичного вихованнѐ і спорту
педагогічних університетів.
Ключові слова: фізична працездатність, power-ергометріѐ, дослідженнѐ,
спортсмени, фізкультурники.

Постановка проблеми. Відомо, що визначеннѐ фізичної
працездатності осіб різного віку, статі, професійної зайнѐтості, ѐк одніюї зі
складових фізичного стану, і зокрема, соматичного здоров’ѐ лядини,
займаю важливе місце у практиці спорту, спортивної медицини та фізичної
реабілітації *2; 19; 20; 22; 23+. Особливе значеннѐ в останні роки отримали
методи
визначеннѐ
фізичної
працездатності
за
допомогоя
субмаксимального тесту PWC170, що проводитьсѐ в умовах спортивних
тренувань чи так званих «польових умовах». Останні (методи) ґрунтуятьсѐ
на використанні специфічних (переважно длѐ циклічних видів спорту)
навантажень, що дозволѐю оцінити рівень спеціальної працездатності
спортсменів ѐк одного з критеріїв тренованості організму *4+.
Попри наѐвність значного арсеналу досліджень із вище згаданої
проблеми, поза увагоя вчених залишаютьсѐ актуалізоване питаннѐ щодо
визначеннѐ фізичної працездатності спортсменів, ѐкі представлѐять
ациклічні види спорту. Проведеннѐ досліджень із означеного питаннѐ
розширить, без сумніву, можливості діагностики анаеробно-аеробної
працездатності силового характеру ѐк спортсменів, що переважно
розвиваять швидкісно-силові ѐкості, так і фізично підготовлених осіб, ѐкі
не займаятьсѐ спортом.
Аналіз актуальних досліджень. ак уже відмічалосѐ, длѐ видів спорту
циклічного характеру існую відносно великий арсенал функціональних
проб зі специфічними навантаженнѐми *4+, тоді ѐк длѐ спортсменів
ациклічних видів, ѐкі переважно розвиваять швидкісно-силові ѐкості, до
недавнього часу була відома лише одна – проба PWC170 зі штангоя *8+.
Відмітимо також, що прерогатива в галузі наукових досліджень, що
стосуятьсѐ тестуваннѐ анаеробно-аеробних можливостей (працездатності)
спортсменів у «польових» умовах, належить співробітникам лабораторії
спортивної кардіології та кафедрі спортивної медицини Російського
державного університету фізичної культури, спорту і туризму, науковоя
діѐльністя ѐких керував професор В. Л. Карпман. Ним та його учнѐми
розроблено низку функціональних проб у визначенні фізичної працездатності
спортсменів із використаннѐм специфічних навантажень (табл. 1).
У своя чергу, на кафедрі біологічних основ фізичного вихованнѐ та
спортивних дисциплін факультету фізичного вихованнѐ і спорту НПУ імені
М. П. Драгоманова було запатентовано так названий нами метод powerергометрії (субмаксимальний power-ергометричний тест PWC170) у
визначенні фізичної працездатності спортсменів різного віку *патент
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України № 49417 від 26.04.2010+. Даний метод не маю аналогів у країнах
близького й далекого зарубіжжѐ.
Таблицѐ 1
Розробники функціональних проб у визначенні PWC170 з використаннѐм
специфічних навантажень
Автори
Фарфель В. С.
(м. Петербург, м. Москва)
Васильківський Б. М.
(м. Москва)
Білоцерківський З. Б.
(м. Москва)
Білоцерківський З. Б.,
Балашов В. В.
(м. Москва)
Білоцерківський З. Б.
(м. Москва)
Білоцерківський З. Б.
(м. Москва)
Карпман В. Л.
(м. Москва)
Хорошуха М. Ф.
(м. Бровари, м. Київ)
Ібрагімова Т. К.
(м. Москва)

Рік

Функціональні проби

1974

Проба з веслуваннѐм

1975

Проба з бігу на ковзанах

1977

Проба з легкоатлетичного бігу

1979

Проба з їздоя на велосипеді

1980

Проба з плаваннѐм

1980

Проба з бігу на лижах

1982

Проба зі штангоя

1983–1990

Метод power-ергометрії

2005

Проба з ходьбоя

Однак, зазначений метод досі не знайшов широкого застосуваннѐ у
практиці спорту та спортивної медицини. ак нам здаютьсѐ, причина цього
криютьсѐ в недостатності інформації літературних джерел із даної проблеми.
Мета статті – проаналізувати й узагальнити дані багаторічних
наукових досліджень автора статті, що стосуятьсѐ застосуваннѐ методу
power-ергометрії у визначенні фізичної працездатності (PWC170)
спортсменів різного віку та осіб, ѐкі не займаятьсѐ спортом.
Методи дослідженнѐ: теоретичні: аналіз наукової та науковометодичної літератури з проблем дослідженнѐ фізичної працездатності у
спорті, спортивній медицині та фізичній реабілітації; емпіричні: педагогічне
спостереженнѐ; педагогічний експеримент: функціональні дослідженнѐ
(визначеннѐ фізичної працездатності за субмаксимальним тестом PWC170);
аналітичні: методи статистики.
Дослідженнѐ проводилисѐ на базі Броварського вищого училища
фізичної культури (Київська обл.), загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ)
м. Бровари та Броварського р-ну, Університету «Україна» (м. Київ) та НПУ
імені М. П. Драгоманова. Під багаторічними спостереженнѐми перебували
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дорослі та яні спортсмени підліткового віку, а також їх однолітки – учні ЗНЗ,
ѐкі не займалисѐ спортом. Проведено понад 3000 лядино-досліджень.
Виклад основного матеріалу. Длѐ вирішеннѐ вище зазначених
завдань ціюї роботи доцільно, на нашу думку, навести короткий опис
проведеннѐ досліджень за методом power-ергометрії.
Субмаксимальний power-ергометричний тест PWC170 (метод powerергометрії) ґрунтуютьсѐ на використанні специфічних длѐ видів спорту
ациклічного характеру (спортивна гімнастика, скелелазіннѐ, військове
багатоборство тощо) навантажень: підтѐгуваннѐ у висі на перекладині
хватом долоні від себе з кількісним (у кГм) визначеннѐм реально
виконаної механічної роботи за допомогоя силового ергометра власної
конструкції (р. п. № 980 МОЗ України від 12.10.1989 р.).
Портативний силовий ергометр «СЕ-2» (рис. 1) складаютьсѐ з двох
основних частин: датчика переміщеннѐ (1), ѐкий ю оптоелектронним
пристроюм, що перетворяю величину переміщеннѐ лядини під час
виконаннѐ нея підтѐгувань на перекладині в кількість імпульсів, ѐкі
відповідаять довжині переміщеннѐ в лінійних одиницѐх виміру (см) і
електронного лічильника (2), ѐкий реюструю висоту підйому обстежуваного.
Натѐгненнѐ тонкого шнура, ѐкий через черевний поѐс з’юдную індивіда з
приладом, здійсняютьсѐ крутѐчим моментом на валу асинхронно
загальмованого двигуна, що дозволѐю швидко повертати шнур у вихідний
стан післѐ кожного здійсненого підйому.
1

3

2

1 – датчик переміщеннѐ, 2 – електронний лічильник, 3 – поѐс зі шнуром

Рис. 1. Загальний виглѐд силового ергометра «СЕ-2»
Електронна частина ергометра зібрана на мікросхемах, ѐкі споживаять
малий за величиноя струм. Прилад працяю від автономного джерела
напругоя 9 В або від електромережі перемінного струму. Надійний у роботі,
забезпечую відносно велику точність підрахунку висоти підйому.
У табл. 2 наведено характеристику сучасних ергометрів, ѐкі
використовуятьсѐ у практиці спортивної медицини та фізіології спорту.
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Таблицѐ 2
Диференційна характеристика ергометрів, ѐкі використовуятьсѐ длѐ
визначеннѐ фізичної працездатності лядей різного віку, професійної
зайнѐтості та фізичного стану *3, 17+
Характеристика
Вартість

Велоергометр
Середнѐ
висока
Висока

Портативність
Кількість
персоналу,
ѐкий необхідний длѐ 1–2
обслуговуваннѐ
Низький
Рівень шуму
середній
Спеціальні
заходи
Немаю
безпеки
Навички,
ѐкі
необхідними
обслуговуваннѐ

або

Тредміл

Ручний
ергометр

Powerергометр

Висока

Середнѐ

Низька

Немаю

Висока

Висока

2–3

1–2

1–2

або Середній
високий

або Низький або
Немаю
середній

Ремні безпеки Немаю

Немаю

ю
Потрібні длѐ
Потрібні
длѐ Низький рівень
длѐ
дітей до 5 Немаю
дітей до 5 років навичок
років

Використаннѐ м`ѐзової
Невелике
маси
Визначеннѐ
максимального
Занижена оцінка
споживаннѐ кисня
Визначеннѐ механічної
Точне
потужності
Можливість
використаннѐ
длѐ Достатньо
оцінки
фізіологічних просто
показників
Придатність
длѐ
анаеробного
Підходить
тестуваннѐ
Придатність
длѐ
тестуваннѐ
осіб
із
Не підходить
порушеннѐми функцій
нижніх кінцівок

Велике

Невелике

Невелике

Досѐгаютьсѐ

Дуже
занижена
оцінка

Занижена
оцінка

Розрахункове

Точне

Точне

Не так просто

Достатньо
просто

Не так просто

Не підходить

Підходить

Підходить

Не підходить

Підходить

Підходить

Із доступних джерел можна отримати інформація щодо методики
проведеннѐ power-ергометричних досліджень *11, 16+. Вона ю відносно
простоя. Спортсмену пропонуютьсѐ виконати фізичну роботу із двох серій
навантажень тривалістя 4–5 хвилин із 5-ти хвилинним інтервалом
відпочинку між ними. Перше навантаженнѐ складаютьсѐ з 15 вправ, ѐкі
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виконуятьсѐ в режимі одне підтѐгуваннѐ за 20 с (на підйом і спуск
відводитьсѐ 3–4 с, на відпочинок, стоѐчи на підлозі – 16–17 с). Друге
навантаженнѐ вклячаю 25–30 вправ, ѐкі виконуятьсѐ в режимі одне
підтѐгуваннѐ за 10 с (на підйом і спуск – 3–4 с, на відпочинок – 6–7 с).
Вправи виконуятьсѐ на підвісній перекладині, ѐка закріпляютьсѐ на
гімнастичній стінці на різній висоті від підлоги.
Примітка. Високотренованим спортсменам, длѐ ѐких підтѐгуваннѐ ю
одним зі специфічних навантажень (гімнасти, скелелази, борці та ін.),
можна пропонувати 50 (60) підтѐгувань. У такому випадку одне
підтѐгуваннѐ здійсняютьсѐ за 6 (5) с (відповідно, на підйом і спуск
відводитьсѐ 3–4 (2–3) с, на відпочинок – 2–3 с).
Потужність першого навантаженнѐ становить 0,6–0,8 Вт·кг-1,
потужність другого – ~ 1,5 Вт·кг-1. У кінці кожного навантаженнѐ (за останні
30 с) реюструютьсѐ частота серцевих скорочень (ЧСС) аускультативним
методом (за допомогоя фонендоскопа) чи інструментальним
(застосовуятьсѐ електрокардіографи, спорттестери, пульсометри тощо).
Тахікардіѐ в кінці першого навантаженнѐ становить 100–120 уд·хв-1, у кінці
другого – 140–160 уд·хв-1 (різницѐ в середньому складаю 40 уд·хв-1). Робота
виконуютьсѐ під звуковий метроном.
Спортсмену пропонуютьсѐ підтѐгуватисѐ до такого положеннѐ, щоб
його підборіддѐ було над перекладиноя. У разі настаннѐ втоми він може
підтѐгуватисѐ на меншу висоту.
Методика передбачаю точне визначеннѐ реально виконаної
обстежуваним зовнішньої механічної роботи (в кГм) у кожній серії
навантажень за допомогоя силового ергометра.
Механічна робота визначаютьсѐ за формулоя:
W  P  S  K , де
W – робота, виконана за час t (кГм),
P – маса тіла (кг),
S – висота підйому (показники електронного лічильника ергометра)
(м),
K – поправочний коефіціюнт, що враховую фізичні витрати («від’юмна
робота»), ѐкі пов’ѐзані зі спуском з перекладини. За даними наших
досліджень *10+ він дорівняю 1,50.
Середнѐ потужність роботи визначаютьсѐ за формулоя:
W  W / t, де
Ẃ – потужність роботи (кГм·хв-1),
W – виконана робота (кГм),
t – час виконаннѐ роботи (хв).
Фізична працездатність (PWC170) розраховуютьсѐ за формулоя
В. Л. Карпмана у співавт. *7+.
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Однак, цей метод маю певні обмеженнѐ при проведенні масових
обстежень та самооцінки здоров’ѐ в «домашніх» умовах. Це пов’ѐзано з
тим, що одніюя з необхідних умов у визначенні величини виконаної
механічної роботи ю точна реюстраціѐ висоти підйому обстежуваного за
показниками електронного лічильника приладу. Інакше кажучи, длѐ
проведеннѐ тесту, окрім перекладини, потрібно ще мати технічне
обладнаннѐ – ергометр, технічний опис ѐкого наведено вище.
З метоя усуненнѐ цього недоліку нами було впроваджено у практику
ергометрії два методичні способи визначеннѐ висоти підйому: візикальний
і антропометричний.
Візикальний спосіб *12+ ґрунтуютьсѐ на визначенні стандартної висоти
підйому за допомогоя пристроя конструкції В. М. Абалакова (рис. 2).

1 – черевний поѐс, 2 – тонкий шнур, 3 – сантиметрова стрічка,
4 – пластина, 5 – щілина, 6 – болт, 7 – рухомий стискач

Рис. 2. Пристрій конструкції В. М. Абалакова
Останній застосовуютьсѐ у практиці спорту длѐ реюстрації висоти
стрибка вгору. Він ѐвлѐю собоя пружинистий стискач, ѐкий кріпитьсѐ до
підлоги або землі. Через щілину стискача пропускаять звичайну
сантиметрову стрічку, на верхньому кінці ѐкої ю мотузкова петлѐ із ковзким
замком, за допомогоя ѐкої можна виставлѐти сантиметрову стрічку на
нульову поділку залежно від зросту лядини. Результати пробних (двох-трьох)
підтѐгувань визначаять на пружинистому стискачу. За даними останніх
(пробних підтѐгувань) знаходимо стандартну висоту одного підтѐгуваннѐ.
Через 5 хвилин відпочинку (післѐ виконаннѐ пробних вправ)
розпочинаютьсѐ основне тестуваннѐ: обстежуваний беретьсѐ за
перекладину (хватом долоні від себе) на ширині плечей, руки випрѐмлені.
За командоя «Можна» (у заданому ритмі звукового метроному), згинаячи
руки, він підтѐгуютьсѐ до такого положеннѐ, щоб його підборіддѐ було над
перекладиноя. Потім повністя випрѐмлѐю руки, опускаячись на підлогу
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(земля), – це відпочинок. Кількість повторень вправ у двох серіѐх
навантажень та відпочинок між ними повністя відповідаять методиці
проведеннѐ power-ергометрії з використаннѐм ергометра. Результатом
тестуваннѐ ю висота підйому (добуток: «стандартної» висоти одного
підтѐгуваннѐ на кількість безпомилкових підтѐгувань, м).
акщо обстежуваний підтѐгнувсѐ до положеннѐ, при ѐкому візуально
реюструютьсѐ незначний, але ѐскраво виражений кут згинаннѐ рук у
ліктьових суглобах, йому зараховуютьсѐ одна третина підтѐгуваннѐ.
Підтѐгуваннѐ до положеннѐ, за ѐкого голова індивіда досѐгаю рівнѐ
перекладини, оціняютьсѐ ѐк половина підтѐгуваннѐ. акщо учасник досѐгаю
перекладини кінчиком носа, йому зараховуютьсѐ три чверті підтѐгуваннѐ.
Відповідно, у кожному з трьох варіантів проводитьсѐ арифметичний
перерахунок висоти підйому.
Загальні вказівки та зауваженнѐ:
– не дозволѐютьсѐ розгойдуватисѐ під час підтѐгуваннѐ, робити
допоміжні рухи ногами;
– тестуваннѐ припинѐютьсѐ, ѐкщо індивіду не вдаютьсѐ зафіксувати
потрібне положеннѐ більш ѐк двічі поспіль.
Проведені експериментальні дослідженнѐ *16+ засвідчуять, що між
апаратним та візикальним способами визначеннѐ висоти підйому, а також
фізичної працездатності не існую статистично достовірних відмінностей.
Антропометричний спосіб *13+, відповідно, базуютьсѐ на визначенні
відстані між певними антропометричними точками, що ю еквівалентом
«стандартної» висоти підйому. Такими точками ю наступні, що знаходѐтьсѐ
на верхній кінцівці: фалангова (phalangion) – верхнѐ точка тильного края
основи проксимальної фаланги III пальцѐ – проекціѐ п’ѐстко-фалангового
суглобу (articulatio metacarpophalangea), друга – початок (верхній край)
пахвової ѐмки (fossa axillaris) (рис. 3).
Більш простим і менш тривалим за часом виконаннѐ ю
модифікований авторами метод power-ергометрії у визначенні фізичної
працездатності різної категорії лядей. Пропонуютьсѐ виконати лише одне
навантаженнѐ субмаксимальної потужності, післѐ ѐкого частота серцевих
скорочень досѐгла б величин 140–160 уд·хв-1, тобто була би близькоя до
170 уд·хв-1 [14].
Длѐ вибору величини одноразового навантаженнѐ можна
скористатисѐ вербальними даними обстежуваного щодо можливої
максимальної кількості підтѐгувань ним на перекладині чи даними рівнѐ
його силової підготовленості (табл. 3).
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Рис. 3. Відстань (L) між двома антропометричними точками
Особи, що маять низький рівень підготовленості (один бал за
нормативноя шкалоя державних тестів *6+), не беруть участі в тестуванні.
Загальний час роботи становить 4–5 хв. Фізичну працездатність
розраховуять за формулоя Л. І. Абросімової *1+.
Таблицѐ 3
Величина одноразового навантаженнѐ (кількість підтѐгувань), ѐку
рекомендовано длѐ визначеннѐ PWC170 обстежуваних 13–16 років за
методом power-ергометрії *14+
Рекомендована
кількість
підтѐгувань, рази

Кількість підтѐгувань та їх оцінка (бали) згідно з нормативами тестів,
ѐку може виконати обстежуваний із його слів
13 років

14 років

15 років

16 років

25–30

9–10 (4–5)

10–11 (4–5)

10–12 (4–5)

11–13 (4–5)

20

6–7 (2–3)

6–8 (2–3)

7–9 (2–3)

8–10 (2–3)

Примітка: 5 балів – високий рівень силової підготовленості, 4 – вище за
середній, 3 – середній, 2 – нижче за середній.

Оцінка. У яних спортсменів, тренувальний процес ѐких переважно
спрѐмований на розвиток силових ѐкостей (спортивна гімнастика,
скелелазіннѐ, стрибки із жердиноя, боротьба тощо), реюструятьсѐ високі
величини PWC170 (від 1,0 до 1,6 Вт·кг-1 і більше). У яних спортсменів, ѐкі
займаятьсѐ видами спорту на витривалість (біг на середні дистанції, лижні
гонки, велосипедний спорт тощо), а також у здорових нетренованих осіб
одного віку, величини відносної потужності становлѐть 0,6–1,2 Вт·кг-1. У
дорослих спортсменів швидкісно-силових видів спорту величини PWC170
найвищі (від 1,4 до 2,0 Вт·кг1 і більше) (табл. 4).
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Таблицѐ 4
Оцінка фізичної працездатності за субмаксимальним powerергометричним тестом PWC170 (Вт·кг-1) дорослих і яних спортсменів видів
спорту різної тренувальної спрѐмованості та нетренованих осіб, ѐкі не
займаятьсѐ спортом *17+
Групи
обстежуваних

Фізична працездатність
низька

нижча за
середня

середнѐ

вища за
середня

висока

Дорослі спортсмени
Швидкісносилові
види  1,0
спорту

1,1–1,3

1,4–1,6

1,7–1,9

 2,0

Види спорту на
 0,5
витривалість

0,6–0,8

0,9–1,1

1,2–1,4

 1,5

Яні спортсмени 13–16 років
Швидкісносилові
види  0,6
спорту

0,7–0,9

1,0–1,2

1,3–1,5

 1,6

Види спорту на
 0,2
витривалість

0,3–0,5

0,6–0,8

0,9–1,1

 1,2

0,9–1,1

 1,2

Нетреновані особи 13–16 років
Учні ЗНЗ

 0,2

0,3–0,5

0,6–0,8

 Даними фізичної працездатності дорослих, ѐкі не займаятьсѐ спортом, ми
не володіюмо.
Примітка. Фізична працездатність яних спортсменок за абсолятними
показниками PWC170 приблизно на 40 %, а за відносними (в перерахунку на 1 кг маси
тіла) майже ѐк на 50 % нижче, ніж у їх однолітків-спортсменів *15+.

Анаеробно-аеробний субмаксимальний power-ергометричний тест
PWC170, подібно до відомого анаеробного велоергометричного тесту
Вінгейта *21; 24+, можуть виконувати здорові діти й підлітки, ѐкі маять
хорошу фізичну підготовленість. Тоді ѐк длѐ старших за віком груп лядей,
ураховуячи більш низьку межу допустимого збільшеннѐ пульсу під час
виконаннѐ фізичних навантажень, нами застосовувавсѐ тест PWC150 
визначеннѐ фізичної працездатності в разі досѐгненнѐ ЧСС 150 уд·хв-1.
Представлѐютьсѐ доцільним наведеннѐ середньостатистичних значень
фізичної працездатності за методом power-ергометрії певної вікової категорії
лядей (наприклад, підлітків 13–16 років, ѐкі займаятьсѐ різними видами
спорту та їх однолітків-неспортсменів). Так, із табл. 5 знаходимо, що найбільш
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високі величини PWC170 за згаданим методом (у середньому від 7,5 до
7,7 кГм·хв-1 кг-1) мали яні спортсмени, ѐкі переважно розвиваять швидкісносилові ѐкості (боксери, борці, легкоатлети: метальники диску, штовхачі ѐдра),
тоді ѐк у представників видів спорту на витривалість (лижники,
велосипедисти, легкоатлети: бігуни на середні дистанції) реюструятьсѐ
відносно низькі (від 4,3 до 4,8 кГм·хв-1 кг-1) значеннѐ.
Таблицѐ 5
Показники фізичної працездатності за субмаксимальним powerергометричним тестом PWC170 яних спортсменів різної спеціалізації та
учнів ЗНЗ, ѐкі не займаятьсѐ спортом
Спортивна
спеціалізаціѐ
Бокс
Вільна
боротьба
Легка
атлетика
(диск, ѐдро)
Легка
атлетика (біг
на середні
дистанції)
Лижні гонки
Велоспорт
Плаваннѐ
Учні ЗНЗ

Переважний
розвиток рухових
ѐкостей
Швидкість та сила
Швидкість та сила

(n)

PWC170,
кГм·хв-1

PWC170,
кГм·хв-1 кг-1

23
21

454,9 ± 17,65
425,0 ± 17,65

7, 6 ± 0,16
7, 6 ± 0,16

Швидкість та сила

24

521,0 ± 13,00

7, 7 ± 0,16

Витривалість

14

268,9 ± 11,43

4, 3 ± 0,14

Витривалість
Витривалість
Швидкість та
витривалість
-

12
20
22

295,7 ± 14,38
295,9 ± 8,42
522,9 ± 17,10

4, 8 ± 0,11
4, 5 ± 0,07
8, 3 ± 0,18

23

285,6 ± 12,07

4, 6 ± 0,13

ак винѐток, відносно високі показники фізичної працездатності
(8,3 кГм·хв-1 кг-1) мали яні плавці, ѐкі, відповідно до класифікації видів
спорту за А. Г. Дембо *5+, належать до групи видів спорту на витривалість.
Однак, ѐк свідчать матеріали наших досліджень *17+, на результати в
тестуванні фізичної працездатності впливаю не лише спрѐмованість
тренувального процесу, а й специфіка видів спорту. Відомо, що у плавців
великий відсоток навантажень припадаю на м’ѐзи верхніх кінцівок і ѐк
результат, рівень силових можливостей у них значно перевищую такий,
зареюстрований у бігунів та лижників *9+.
Учні, ѐкі не займаятьсѐ спортом, подібно до представників видів
спорту на витривалість, також маять відносно низькі значеннѐ фізичної
працездатності силового характеру (в середньому 4,6 кГм·хв-1 кг-1).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Розроблений нами анаеробно-аеробний субмаксимальний power163
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ергометричний тест PWC170 (метод power-ергометрії) у визначенні фізичної
працездатності силового характеру належить до субмаксимальних тестів і
не ю складним длѐ обстежуваного. Цей метод можна застосовувати у
практиці спорту і спортивної медицини з метоя визначеннѐ анаеробноаеробної фізичної працездатності спортсменів різного віку, а також у
навчальному процесі студентів факультетів фізичного вихованнѐ ВНЗ у
ѐкості одного з технічних засобів у проведенні практичних занѐть із
дисципліни «Спортивна медицина» *18+. Даний метод не маю аналогів у
країнах близького й далекого зарубіжжѐ.
Перспективоя подальших досліджень маю бути широке
використаннѐ загально відомого субмаксимального велоергометричного
тесту в комплексі з power-ергометричним у практиці спортивної медицини
длѐ визначеннѐ аеробної та анаеробно-аеробної (силового характеру)
фізичної працездатності (PWC170).
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РЕЗЮМЕ
Хорошуха Михаил. Определение PWC170 у спортсменов и лиц, не занимаящихсѐ
спортом, с помощья специфических нагрузок (метод power-эргометрии).
В статье рассмотрена методологиѐ и методы определениѐ физической
работоспособности спортсменов разного возраста в условиѐх спортивных
тренировок и лиц, не занимаящихсѐ спортом, с помощья специфических нагрузок,
которые базируятсѐ на использовании запатентованного нами метода powerэргометрии (субмаксимального power-эргометрического теста PWC170).
Показана возможность применениѐ этого метода в практике спортивной
медицины, физического воспитаниѐ, а также в учебном процессе студентов
факультетов физического воспитаниѐ и спорта педагогических университетов.
Ключевые слова: физическаѐ работоспособность, power-эргометриѐ,
исследование, спортсмены, физкультурники.

SUMMARY
Khoroshukha Mykhailo. Definition of PWC170 among athletes and people who are
not involved in sports, using specific loads (power-ergometry method).
The article discusses the methodology and methods for determining the physical
performance of athletes of all ages in terms of sports training and persons who are not
involved in sports, with the help of specific loads based on the use of our patented powerergometry method (submaximal power-ergometric test PWC170).
The aim of the work is to analyze and generalize the data of many years of research
of the author of the article concerning the provision of the method of power-ergometry in
determining the physical capacity (PWC170) among athletes of all ages and those who are not
involved in sports.
The differential characteristic of ergometers which are used for determining the
physical capacity in sports practice and sports medicine is presented. There are two methods
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(viscous and anthropometric) of nonparametric conduction of power-ergometric research in
determining of the physical capacity of the examined persons.
The research was carried out on the basis of Brovary higher education college of
physical culture (Kyiv region), and general education institutions of Brovary and Brovary
district, the University “Ukraine” (Kyiv) and the National Pedagogical M. P. Dragomanov
University. Under the long-term observations were adults and young athletes of adolescence,
and their peers – pupils who are not involved in sports. Over 3000 human case studies have
been conducted.
Significant differences were found between the indicators of anaerobic and aerobic
workability of the weightlifting character among adolescents engaged in various sports.
Withal, at the representatives of power-speed sports there was observed statistically
significant increase in the relative values compared to athletes in endurance sports and
students who are not involved in sports.
The author of the article developed a formalized evaluation table of the physical
capacity under the power-ergometric test PWC170 for sportsmen of all ages and persons who
are not involved in sports. It is shown the possibility of using this method in practice of sports
medicine, physical education, as well as in the educational process of students of faculties of
physical education and sports of the pedagogical universities.
The method has no analogues in foreign countries.
Key words: physical working capacity, power-ergometry, definition, sportsmen,
trainers.
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АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ АДАПТОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ
ЗВО ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Автором запропоновано алгоритм визначеннѐ ступеня адаптованості
студентів ЗВО до фізичних навантажень, ѐкий вклячаю оцінку їх фізичного розвитку та
психофізіологічного стану за об’юктивними запропонованими критеріѐми. На підставі
критеріальної оцінки морфофункціональних параметрів, фізичних ѐкостей та стану
психомоторики представлено тактику розподілу студентів на окремі групи відповідно
до бальної оцінки ступеня їх адаптованості до фізичних навантажень.
Ключові слова: алгоритм адаптованості, студенти, фізичний розвиток,
психофізіологічний стан.

Постановка проблеми. Значні ускладненнѐ в освітньому середовищі в
дійсний час, ѐкі відбуваятьсѐ за короткий проміжок часу і стрибкоподібні
ѐкісні та кількісні зміни в навчальному процесі, зокрема і при організації
навчальної діѐльності в галузі фізичної культури, обумовляять доцільність
визначеннѐ ступеня адаптованості студентів ЗВО до фізичних навантажень.
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Актуальним у теперішній час залишаютьсѐ розробка новітніх
перспективних
моделей
культурно-оздоровчих
технологій
длѐ
вдосконаленнѐ організації фізичного вихованнѐ студентів вищих
навчальних закладів *8, 52+. Науковими дослідженнѐми багатьох фахівців у
галузі фізичної культури доведено, що рухова активність значноя міроя
сприѐю дотримання лядиноя здорового способу життѐ, зменшую
негативний вплив на організм шкідливих чинників, а також підвищую
стресостійкість особистості та відволікаю молодь від асоціальної поведінки.
Адекватна фізична активність виступаю генерувальним та
стимулявальним фактором у системі забезпеченнѐ здорового способу життѐ
студентської молоді, що маю важливе значеннѐ длѐ вдосконаленнѐ їх
фізичного розвитку то підготовленості, профілактики надмірної (ожиріннѐ)
або недостатньої маси тіла і зменшеннѐ ризику виникненнѐ серцевосудинних захворявань, діабету, остеопорозу, окремих онкологічних
захворявань та депресії. Розробка оріюнтованих заходів фізичної культури з
урахуваннѐм індивідуальних параметрів фізичного розвитку та
психофізіологічних можливостей лядини в теперішній час набула соціальноекономічного значеннѐ. Викладачі фізичного вихованнѐ використовуять різні
види та форми оздоровчої рухової активності, але маюмо зазначити, що
теоретико-методологічні засади щодо організації занѐть із фізичної культури
розроблені недостатньо і спостерігаютьсѐ обмаль наукових досліджень,
результати ѐких обґрунтовуять ефективність використаннѐ рухової активності
длѐ підвищеннѐ фізичних та функціональних показників психосоматичного
стану студентської молоді. На сьогодні ю доцільним дотриманнѐ Указу
Президента України «Про Національну стратегія з оздоровчої рухової
активності в Україні на період до 2025 року» (2016), у ѐкому узагальнено
існуячі прогресивні тенденції та передовий світовий досвід *9, 223–228].
Реалії сьогоденнѐ демонструять зростаннѐ негативного впливу
середовищних чинників на адаптаційні можливості лядини, що
призводить до погіршеннѐ психосоматичного здоров’ѐ студентської
молоді. Вищезазначене актуалізую пошук валідних критеріїв оцінки
фізичного розвитку і психофізіологічного стану осіб до певних видів
діѐльності, що актуалізую розробку алгоритму визначеннѐ адаптованості чи
дезадаптованості студентів до фізичних навантажень.
Аналіз актуальних досліджень. Фізичний розвиток визначаять ѐк
природний процес зміни морфологічних і функціональних ознак організму в
онтогенезі, обумовлений спадковими факторами та конкретними умовами
зовнішнього середовища *4, 4–7+. При обстеженні різних контингентів
населеннѐ ознаки фізичного розвитку розділѐять на три основні групи: 1)
антропометричні (довжина й маса тіла, розміри грудної клітки, талії, стегон
тощо); 2) соматоскопічні (форма грудної клітки, спини, ніг, стопи, постава,
рельюф і пружність мускулатури, статевий розвиток; 3) фізіометричні (рівень
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розвитку скелетної мускулатури, фізична працездатність, рівень фізичних
ѐкостей (сила, швидкість, витривалість, гнучкість, координаціѐ).
Рівень розвитку рухових здібностей не повинен оціняватисѐ лише за
нормоя, що базуютьсѐ на середніх стандартах, необхідно спиратисѐ на
належну норму, ѐка відповідаю високому рівня здоров’ѐ й фізичного
розвитку студента. Сучасні зміни, що сталисѐ у студентському середовищі,
передбачаять внесеннѐ істотної корекції нормативної бази фізичної
підготовленості, в основу ѐкої покладена не лише фіксаціѐ рівнѐ розвитку
рухових здібностей, але й мотиваційність і стимуляваннѐ до покращаннѐ
спортивних результатів, длѐ отриманнѐ високого бала під час виконаннѐ
рухових тестів. Відомо, що на формуваннѐ позитивної мотивації до рухової
активності безпосередньо впливаю об’юктивна кількісна та ѐкісна
інформаціѐ про індивідуальний рівень розвитку рухових здібностей, але в
діячих програмах із фізичного вихованнѐ ЗВО не достатньо впроваджена
система комплексного оціняваннѐ фізичного розвитку, що не дозволѐю
використовувати оріюнтовні засоби здоров’ѐзбережувального ефекту длѐ
управліннѐ процесом індивідуальної рухової сфери студента.
Понѐттѐ «психофізіологічний стан» (ПФС) визначаютьсѐ нами ѐк
складна іюрархічна система, що маю оптимальні механізми саморегулѐції й
самовдосконаленнѐ та ѐвлѐю собоя динамічну за складовими і своюрідно
розгорнуту в часі юдність біоенергетичного, нейрофізіологічного,
психофізичного, поведінкового, особистісного та соціально-психологічного
компонентів індивіду. Вищезазначені компоненти, що організовані за
холархічноя стратегіюя забезпечуять досѐгненнѐ бажаних цілей певної
діѐльності і при цьому майбутнім результатом і системно утворявальним
фактором такої психофункціональної системи індивіда ю досѐгненнѐ
суб’юктом корисного пристосувального результату *2, 66–71; 8, 5].
Нами опрацьовано психофізіологічний методологічний підхід до
організації проведеннѐ занѐть із фізичної культури та реалізована
запропонована комплексна програма психофізіологічного обстеженнѐ
студентів ЗВО *2, 66–71; 9, 223–228)]. Застосовані нами методи
психофізіологічної діагностики маять реальні перспективи длѐ
впровадженнѐ у практику роботи вищих навчальних закладів длѐ
здійсненнѐ валідної оцінки адаптивних можливостей студентської молоді.
На рівні суб’юкта діѐльності ділѐнка понѐтійного полѐ описую
адаптація ѐк процес, а на рівні особистості визначаять адаптація до
конкретних чинників ѐк результат. Адаптаційні взаюмодії між індивідом і
середовищем ѐвлѐять собоя певні рівні функціонуваннѐ соціальнопсихологічної та психофізіологічної адаптації особистості, ѐкі завжди повно
й конкретно виѐвлѐятьсѐ ѐк у процесуальному плані (система
«адаптивність-неадаптивність-дезадаптивність»), так і в результативному
(система адаптовність-неадаптовність-дезадаптовність). Тому постаю
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потреба дотримуватисѐ термінологічної дисципліни у використанні цих
понѐть і в галузі фізичної культури та здоров’ѐ лядини *7, 4+.
Маюмо погодитисѐ з думкоя знаного фахівцѐ в галузі фізкультурнооздоровчих технологій професора Я. М. Фурмана, що відсутність у
теперішній час ефективної стратегії адаптивних можливостей студентів
засобами фізичної культури зводить на нанівець зусиллѐ фахівців із
фізичного вихованнѐ, ѐкі працяять із даним контингентом лядей.
Саме у віковий період 17–19 років вважаютьсѐ найоптимальнішим в
онтогенезі відносно спроможності підвищеннѐ фізичної та функціональної
підготовленості організму завдѐки застосування засобів фізичної культури.
Тому постаю необхідність удосконаленнѐ робочих програм із фізичного
вихованнѐ длѐ студентів ЗВО з урахуваннѐм показників їх фізичного
розвитку, психомоторних ѐкостей та адаптаційного потенціалу.
Метоя даної роботи стала розробка алгоритму визначеннѐ ступеня
адаптованості студентів ЗВО до фізичних навантажень.
Реалізаціѐ мети передбачала виконаннѐ низки завдань.
1. Здійснити
критеріальну
оцінку
за
бальноя
шкалоя
морфофункціональних параметрів у студентів відповідно до нормативного
діапазону.
2. Оцінити відповідно до запропонованих критеріїв фізичні ѐкості
(швидкість, силу, координація, гнучкість) у студентської молоді та надати
їм бальну інтерпретація.
3. Провести критеріальну оцінку психомоторних ѐкостей в обраного
контингенту та запропонувати градація психофізіологічних параметрів.
4. На підставі інтерпретації результатів власних досліджень
розробити алгоритм визначеннѐ ступеня адаптованості студентів ЗВО до
фізичних навантажень.
Матеріали та методи дослідженнѐ. Комплексне обстеженнѐ
здійснено у 150 студентів 1 курсів за валідними критеріѐми їх фізичного
розвитку та психомоторних ѐкостей. Базоя проведеннѐ була кафедра
фізичної культури та спорту Одеської національної академії харчових
технологій. У нашому дослідженні використовувавсѐ такі методи:
теоретико-методологічний аналіз; анамнез; методи оцінки фізичного
розвитку та психофізіологічного стану організму. Оцінка фізичного розвитку
вклячала визначеннѐ морфофункціональних показників за обраними
критеріѐми, фізичних ѐкостей (швидкість, сила, гнучкість, координаціѐ) і
адаптаційного потенціалу (за Баювським). Дослідженнѐ стану
психомоторики здійснявалосѐ з використаннѐм таких методів: зоровомоторна реакціѐ вибору, реакціѐ на рухомий об’юкт, оцінка активності
мисленнѐ (швидкість дії за кубиками Кооса). Комплексне психофізіологічне
обстеженнѐ за розробленоя авторськоя програмоя здійснявалосѐ з
використаннѐм АПК «НС Психотест».
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Виклад основного матеріалу. Оцінка морфофункціональних
параметрів у обстеженого контингенту студентів проводиласѐ за бальноя
шкалоя (градаціѐ від 1 до 5) з використаннѐм таких обраних критеріїв, ѐк:
ІМТ; Індекс Пенью; Індекс сили; адаптаційний потенціал (за Баювським).
При цьому інтерпретаціѐ отриманих результатів критеріальної оцінки
здійсняваласѐ
з
урахуваннѐм
нормативного
діапазону
морфофункціональних параметрів *1, 22–32; 5, 150].
Результати дослідженнѐ фізичного розвитку у студентів за такими
ѐкостѐми, ѐк швидкість, швидкісна витривалість, сила, силова витривалість,
координаціѐ, гнучкість оцінявалисѐ за бальноя шкалоя з урахуваннѐм
установлених провідними фахівцѐми нормативних значень цих показників
[6, 144–148; 8, 141–143+. Стан психомоторики в обстеженого контингенту
осіб визначавсѐ за такими параметрами: тривалість латентних періодів
зорових сенсомоторних реакцій (проста, реакціѐ вибору); рівень
сенсомоторного збудженнѐ та сенсомоторної точності за методикоя
реакції на рухомий об’юкт (смуга); швидкість провідної та непровідної руки,
коефіціюнт функціональної асиметрії. Крім того, визначалась активність
мисленнѐ за швидкістя дії. При цьому використовувавсѐ нормативний
діапазон длѐ вищевказаних параметрів ПФС, ѐкий представлено в
методичних рекомендаціѐх із психофізіологічної діагностики *3, 29–33].
Оцінка фізичного розвитку та психофізіологічного стану у студентів
молодших курсів за об’юктивними параметрами дозволила запропонувати
критерії, ѐкі придатні длѐ визначеннѐ адаптованості студентської молоді до
фізичних навантажень.
У Таблиці 1 представлені показники фізичного розвитку
(антропометричні параметри й рухові ѐкості) та психофізіологічного стану
(психомоторика і функціональний стан) у студентів ЗВО, ѐкі були отримані в
результаті комплексного обстеженнѐ молоді віком 17–19 років. Зазначені в
таблиці 1 показники психосоматичного здоров’ѐ лядини ю
загальноприйнѐтими і маять широке використаннѐ у практиці роботи
викладачів із фізичного вихованнѐ.
Індивідуалізована оцінка фізичного розвитку у студентів
здійсняваласѐ за такими показниками: довжина тіла, вага тіла, окіл
грудної клітини, кистьова динамометріѐ (фізичний розвиток); біг на 60 м,
човниковий біг 4х9 м, кількість згинань та розгинань рук в упорі лежачи,
нахил тулуба вперед із положеннѐ сидѐчи (рухові ѐкості).
Психофізіологічний стан студентів досліджено за такими
параметрами: латентні періоди простої зорово-моторної реакції, латентні
періоди зорово-моторної реакції вибору, сенсомоторне збудженнѐ й
сенсомоторна точність, кількість торкань провідної і непровідної руки,
коефіціюнт функціональної асиметрії мозку, швидкість дії (психомоторні
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ѐкості); частота серцевих скорочень, рівень систолічного артеріального
тиску, рівень діастолічного артеріального тиску, вік (функціональний стан).
Таблицѐ 1
Показники фізичного розвитку і психофізіологічного стану студентів

Антропометріѐ

Блоки

Рухові ѐкості

Фізичний розвиток

Види
обстеженнѐ

Показники

Критерії

Довжина тіла, см
Вага тіла, кг

ІМТ

Окіл грудної клітини, у стані спокоя

Індекс Ерісмена

Окіл грудної клітини, під час видиху

Індекс Пінью

Кистьової динамометрії, кг

Індекс сили

Біг на 60 м, с

Швидкість

Човниковий біг 4х9 м, с

Координаціѐ

Кількість згинань та розгинань рук в упорі Силова
лежачи, раз
витривалість
Нахил тулуба вперед із положеннѐ сидѐчи,
Гнучкість, см
с

Психомоторика
Функціональний стан

Психофізіологічний стан

ЛП простої ЗМР, мс
ЛП ЗМР вибору, мс

Тривалість
ЛП
реакції вибору
Рівень СМ збуд.
СМ збудженнѐ і СМ точності за РРО смуга,
Рівень
СМ
мс
точності
Швидкість
Кільк. торкань провідної руки, раз
провідної руки
Кільк. торкань непровідної руки, раз
КФА
Активність
Швидкість дії, с
мисленнѐ
ЧСС, уд. хв
АТс, мм. рт. ст.
Адаптаційний
потенціал

АТд, мм. рт. ст.
Вік, роки
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На підставі антропометричних даних вираховували такі критерії
фізичного розвитку: Індекс маси тіла, Індекс Ерісмена, Індекс Пінью, Індекс
сили. За результатами визначеннѐ у студентів вищезазначених рухових
ѐкостей здійсняваласѐ критеріальна оцінка їх швидкості, координації,
силової витривалості та гнучкості.
Дослідженнѐ стану психомотрики в обстеженого контингенту
студентів за об’юктивними психофізіологічними параметрами дозволило
запропонувати такі валідні критерії оцінки психомоторних ѐкостей:
тривалість латентних періодів ЗМР реакції вибору, рівень СМ збудженнѐ й
рівень СМ точності, швидкість провідної руки, КФА, активність мисленнѐ.
Результати дослідженнѐ функціонального стану студентів за
обраними показниками надали змогу визначити їх адаптаційний
потенціал, ѐкий ю важливим критеріюм оцінки стану психосоматичного
здоров’ѐ особистості.
На підставі проведених комплексних досліджень із урахуваннѐм
результатів індивідуалізованої оцінки фізичного розвитку і психофізіологічного стану студентів нами запропоновано валідні критерії длѐ визначеннѐ
ступенѐ адаптованості студентів до фізичних навантажень (табл. 1).
Запропонована нами критеріальна оцінка щодо визначеннѐ
фізичного розвитку і стану психомоторики дозволила (з урахуваннѐм
нормативних значень досліджених показників) провести бальну градація
результатів тестуваннѐ студентів. Відповідно до отриманих кожним
студентом
результатів
обстеженнѐ
за
морфофункціональними
параметрами, фізичними ѐкостѐми та станом психомоторики визначаласѐ
відповідна оцінка (де 1 – дуже погано, 2 – незадовільно, 3 – задовільно, 4 –
добре, 5 – відмінно) і проводивсѐ розрахунок отриманих балів щодо їх
адаптованості до фізичних навантажень.
Визначеннѐ ступеня адаптованості студентів ЗВО до фізичних
навантажень здійснявалосѐ на підставі підрахунку суми критеріальних
оцінок за кожне виконане тестуваннѐ. Беручи до уваги наѐвність 16-ти
запропонованих критеріїв оцінки адаптованості до фізичних навантажень,
здійснено розподіл студентів за об’юктивними параметрами на певні групи
відповідно до ступеня їх адаптованості.
Маюмо представити розподіл студентської молоді за такоя бальноя
шкалоя відповідно до ступеня адаптованості: висока – 80–61 бал;
достатнѐ – 60–41 бал; незначна – 40–21 бал; дезадаптованість – 20 балів і
нижче. На рисунку 1 представлено алгоритм визначеннѐ ступеня
адаптивності студентів до фізичних навантажень, ѐкий складаютьсѐ з 5-ти
основних етапів.
Перший етап – це реюстраціѐ персональних даних студентів та
необхідний інструктаж.
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На другому етапі оцінявавсѐ фізичний розвиток студентської молоді
за морфофункціональними параметрами й фізичними ѐкостѐми.
Третій етап вклячав дослідженнѐ психофізіологічного стану студентів
за показниками психомоторики.
На четвертому етапі проводивсѐ розрахунок суми критеріальних
оцінок (16 критеріїв) з метоя подальшого визначеннѐ за бальноя шкалоя
ступеня адаптованості до фізичних навантажень.
П’ѐтий етап представлѐв собоя тактику розподілу студентів на
окремі групи відповідно до бальної оцінки ступеня їх адаптованості.
На шостому етапі за планове наданнѐ індивідуальних рекомендацій
відповідно до отриманих студентом результатів виконаннѐ проведеного
тестуваннѐ з урахуваннѐм особливостей його фізичного розвитку та
психофізіологічного стану.
Розроблений алгоритм спрѐмований на формуваннѐ й реалізація
змісту теоретико-методичної та практичної складових фізичної культури,
відмінними рисами ѐкого ю комплексне врахуваннѐ особливостей виѐву та
зміни показників фізичного розвитку і психофізіологічного стану.
Ефективність навчального процесу з фізичного вихованнѐ, ѐк відомо,
визначаютьсѐ відповідністя впливу фізичних навантажень індивідуальним
можливостѐм лядини. Зважаячи на це, запропоноване нами врахуваннѐ у
студентів їх морфофункціональних параметрів, фізичних ѐкостей, стану
психомоторики виступаю ѐк необхідна умова індивідуального вибору
оздоровчих засобів фізичного вихованнѐ й усуненнѐ ризику негативного
впливу неадекватних фізичних навантажень. Відомо, що фізичний
розвиток та психомоторні ѐкості студентів маять високий рівень
корелѐтивних зв’ѐзків із їх академічноя успішністя, а тому вдосконаленнѐ
організації занѐть із фізичного вихованнѐ буде сприѐти оптимізації їх
адаптації до розумових і фізичних навантажень.
Успішність процесу фізичного вихованнѐ студентів значноя міроя
залежить від адекватного контроля (його співвідношеннѐ за часом із
структурними ланками цього процесу) та його послідовності. Тому основна
мета контроля адаптованості студентів до фізичних навантажень полѐгаю у
виѐвленні адекватності педагогічно спрѐмованих дій та їх ефективності
запланованим результатам.
Висновки.
1. Здійснена
критеріальна
оцінка
за
бальноя
шкалоя
морфофункціональних параметрів і фізичних ѐкостей (швидкість, сила,
гнучкість, координаціѐ) у студентів 17–19 років відповідно до
нормативного діапазону їх значень дозволила визначити особливості
фізичного розвитку обстеженого контингенту.
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Рис 1. Алгоритм визначеннѐ адаптивності студентів ЗВО до фізичних
навантажень
2. Дослідженнѐ психофізіологічного стану у студентів ЗВО за такими
об’юктивними параметрами психомоторики, ѐк тривалість латентних
періодів зорових сенсомоторних реакцій; рівень сенсомоторного
збудженнѐ та сенсомоторної точності; швидкість провідної руки, коефіціюнт
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функціональної асиметрії, швидкість дії надали змогу запропонувати
бальну градація обстежених осіб за психомоторними ѐкостѐми.
3. На підставі інтерпретації результатів власних досліджень
розроблено алгоритм визначеннѐ ступеня адаптованості студентів ЗВО до
фізичних навантажень. Обстежений контингент студентської молоді
відповідно до запропонованої критеріальної оцінки за бальноя шкалоя
отримав таку градація відносно адаптованості до фізичних навантажень:
висока ступінь – 80–61 бал; достатнѐ – 60-41 бал; незначна ступінь – 40–21
бал; дезадаптованість – 20 балів і нижче.
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РЕЗЮМЕ
Яготин Родион. Алгоритм определениѐ адаптированности студентов ВУЗов к
физическим нагрузкам.
Автором предложен алгоритм определениѐ степени адаптированности
студентов высших учебных заведений к физическим нагрузкам, который вклячает
оценку их физического развитиѐ и психофизиологического состоѐниѐ по
объективным предложенным критериѐм. На основании критериальной оценки
морфофункциональных
параметров,
физических
качеств
и
состоѐниѐ
психомоторики представлена тактика распределениѐ студентов на отдельные
группы в соответствии с балльной оценкой степени их адаптированности.
Ключевые слова: алгоритм адаптированности, студенты, физическое
развитие, психофизиологическое состоѐние.

SUMMARY
Yagotin Rodion. Algorithm for determining students’ adaptability for physical
activity.
The author suggests an algorithm for determining the degree of adaptation of
students of higher education institutions to physical loads that includes an assessment of
their physical development and psycho-physiological state according to the objective criteria
proposed. Based on the criterial evaluation of morpho-functional parameters (Body Mass
Index, Eriseman Index, Pignet Index, Force Index); physical qualities (speed, coordination,
strength and flexibility) and the state of psycho-motorics (the duration of latent periods of
visual-motor selection reactions, the level of sensor-motor excitation and the level of sensormotor accuracy, the speed of the leading hand, the coefficient of brain functionality, the
activity of thinking), tactics of students’ distribution to individual groups are presented in
accordance with the scores of their degree of adaptation.
The concept of “psycho-physiological state” is defined by us as a complex hierarchical
system that has optimal mechanisms of self-regulation and self-improvement and is a
dynamic component of the bioenergetic, neuro-physiological, psychophysical, behavioral,
personal and socio-psychological components of the individual, based on its components and
peculiarly deployed in time. The above-mentioned components, organized by the holarchical
strategy, ensure the achievement of the desired goals of a certain activity, and at the same
time the future result and the systemically-formative factor of such a psychophobic system of
the individual is to achieve the subject of a useful adaptive result.
The examined contingent according to the proposed criterion score on a scale
received the following gradation relative to adaptability to physical activity: high degree –
80-61 points; sufficient – 60–41 points; insignificant degree – 40–21 points; adaptability – 20
points and below.
Proposed distribution of students, which takes into account their degree of
adaptability to physical activity is a necessary condition for individual choice of health
improving means of physical education and eliminating the risk of its negative impact. The
designed algorithm has been adapted for university students and has real perspectives for
the implementation into higher education institutions with the aim to determine the
students’ adaptive capacity and their physical health state.
Key words: adaptability algorithm, students, physical development, psychophysiological state.
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ТЕНДЕНЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ
ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.
У статті висвітлено науково-практичну проблему реалізації фізичного
потенціалу лядини. Теоретично обґрунтовано необхідність формуваннѐ потреби в
саморозвитку фізичного потенціалу у студентів педагогічних спеціальностей
Визначено специфічні компоненти педагогічної системи длѐ розвитку та
нарощуваннѐ фізичного потенціалу студентів. Доведено, що длѐ здійсненнѐ успішної
педагогічної діѐльності вчителѐ ю необхідним оптимальний рівень фізичної
підготовленості і здоров’ѐ, наѐвність знань та вмінь длѐ саморозвитку й
саморегулѐції фізичного потенціалу, компетентності в організації гігіюнічних умов і
рухового режиму длѐ організації здорової життюдіѐльності учнів та вихованнѐ в них
свідомого ставленнѐ до власного фізичного розвитку.
Ключові слова: критерії фізичного потенціалу, педагогічна система,
студенти, фізична підготовка, фізичний потенціал.

Постановка проблеми. Необхідність пошуку шлѐхів і форм реалізації
ідей гуманістичної педагогіки, в основі ѐкої лежить підтримка процесів
саморозвитку лядини, зокрема, її потенціалів, ю очевидноя. Проблема
лядського потенціалу ю складноя, неоднозначноя і в той самий час
важливоя длѐ розуміннѐ феномену лядини. Її складовоя виступаю
проблема формуваннѐ потреби в саморозвиткові фізичного потенціалу,
вирішеннѐ ѐкої в умовах несприѐтливої динаміки основних показників
здоров’ѐ учнівської молоді може допомогти молодому покоління
адаптуватисѐ до нових умов життюдіѐльності, безперервно протистоѐти
екологічній обстановці, що погіршуютьсѐ, максимально реалізувати себе.
Незважаячи на те, що проблемі формуваннѐ потреби в
саморозвиткові фізичного потенціалу лядини в контексті теорій
піднесеннѐ потреб у сфері фізичної культури, формуваннѐ фізичної
культури особистості, фізичної підготовки приділѐютьсѐ багато уваги в
сучасних наукових працѐх, виникаю питаннѐ, за ѐких педагогічних умов
організаціѐ освітнього процесу сприѐтиме вклячення його суб’юктів у
саморозвивальну діѐльність із метоя реалізації їх фізичних потенціалів.
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Актуальність дослідженнѐ також зумовлена необхідністя вирішеннѐ
проблем, пов’ѐзаних із професійноя підготовкоя вчителѐ, що вклячаю
його психофізичну готовність і компетентність у галузі фізичної культури.
Аналіз актуальних досліджень. Антропологічне тлумаченнѐ лядини
визначаю її ѐк біосоціальну юдність, засновану на сукупності «вроджених
потенцій», ѐкі реалізуятьсѐ в цілісності лядських проѐвів і здібностей
протѐгом всіюї життюдіѐльності *6, 115].
Термін «потенціал» традиційно викликаю багато суперечок, особливо
коли під ним розуміютьсѐ ѐкась генетично обумовлена винѐтковість
(обдарованість). Але ю й інше тлумаченнѐ: найбільший дар природи –
«потенціал», наѐвний у кожного, що маю стати підставоя длѐ побудови
педагогічної системи, оріюнтованої на максимальний розвиток лядського
потенціалу в цілому.
Потенціал (від лат. potentia – сила, міць) – «джерела, можливості,
засоби, запаси, ѐкі можуть бути приведені в дія, використані длѐ
вирішеннѐ будь-ѐкої задачі, досѐгненнѐ певної мети; можливості певної
особи в певній галузі» розглѐдаять ѐк «сукупність наѐвних засобів,
можливостей, «... ресурсів...» *8, 346+. Таким чином, лексичне значеннѐ
понѐттѐ «потенціал» припускаю, перш за все, приховані можливості будького, чого-небудь, ѐкі можуть реалізуватисѐ за певних умов.
Системний аналіз дозволѐю розглѐдати лядину ѐк систему, що
складаютьсѐ з підсистем (клітини, тканини, органи) і одночасно вклячену в
життюдіѐльність великих систем (колектив, товариство, лядство), що створяю
картину безперервного причинно-системного розвитку особистості з
урахуваннѐм аналітико-синтетичної циклічності й визначаю психічні та фізичні
потенціали лядини ѐк основні у складанні алгоритму розвитку лядини.
За твердженнѐм А. Маслоу, лядина – це система з пірамідальним
принципом побудови. Нижчий рівень – тілесний (грец. soma – тіло),
зумовляю фізичний потенціал лядини; середній – психічний (грец. psyche –
душа), що дозволѐю судити про інтелектуальний потенціал особистості, ѐкий
зберігаютьсѐ й розвиваютьсѐ системоя освіти, вихованнѐм і наукоя. Вершина
піраміди – духовний елемент (грец. nous – дух) – визначаю духовноморальний потенціал особистості, у збереженні й розвиткові ѐкого важко
переоцінити роль релігії, мистецтва, літератури. Піраміда маю свої закони
організації. Організаціѐ цѐ іюрархічна і визначальноя ю вершина, що задаю
режим діѐльності всіюї системи. Особливості системи (взаюмини між
елементами всередині піраміди підпорѐдковані законам гармонії)
забезпечуять її динамічну стійкість і можливість розвитку. Під лядським
потенціалом автор розумію інтегральну характеристику фізичних, психічних,
інтелектуальних, духовних здібностей лядини *5, 67+. Таким чином, можна
зробити висновок, що лядський потенціал вклячаю в себе індивідуальні
характеристики лядини (задатки, здібності) і вміннѐ длѐ його реалізації.
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Прийнѐто вважати, що лядина при народженні маю генетичні
передумови й анатомо-фізіологічні задатки здібностей, однак потенціали
лядини ѐк цілісної істоти в юдності її тілесних, психічних, духовно-моральних
та інтелектуально-творчих характеристик не дані спочатку в готовому виглѐді.
Вони зберігаятьсѐ та розвиваятьсѐ у процесі вихованнѐ. На думку
Б. Ананьюва, тільки згідне з лядськоя природоя вихованнѐ розкриваю і
примножую ці видові потенціали *1, 137+. Вони або формуятьсѐ й
розвиваятьсѐ, або виснажуятьсѐ і втрачаятьсѐ у процесі вихованнѐ лядини.
Саме в цьому корінь проблеми. Отже, лядський потенціал можна розглѐдати
і в контексті педагогіки, займаячись пошуком законів розкріпаченнѐ духовнотворчих і тілесно-фізичних потенціалів лядини, на основі ѐких необхідно
будувати освітній процес. По відношення до психологічних ѐвищ, понѐттѐ
«потенціал» все частіше пов’ѐзуютьсѐ з таким понѐттѐм, ѐк «ресурс» лядської
особистості. Ресурси (від франц. – resourse) – «допоміжний засіб». Ресурс
характеризуютьсѐ ѐк «запаси, джерела чого-небудь, засіб, до ѐкого
звертаятьсѐ в необхідному випадку» *8, 512+. Таким чином, індивідуальна
поведінка
суб’юкта
обумовлена
сукупністя
найрізноманітніших
біогенетичних, інтелектуальних, вольових, емоційних, характерологічних,
морально-лядських властивостей, ѐка може бути визначена ѐк психічний
ресурс особистості. Ресурс лядської особистості – це «сукупний життювий
ресурс», під ѐким автор розумію енергія (стан здоров’ѐ), час (вік, резерв
життювого часу), природні переваги (стать, здатності), соціальні переваги
(освіту, соціальне походженнѐ, кваліфікація, професія), самооцінку й рівень
домагань особистості *2, 89].
Фізична сила лядини, її
здоров’ѐ, стійкість
організму,
несприйнѐтливість до захворявань, сексуальну енергія і здатність до
дітородіннѐ науковці називаять «біологічним ресурсом лядини»,
ототожняячи його з «природним потенціалом», ѐкий визначаю перспективу
й довговічність суспільного буттѐ лядини, її професійну і громадську
придатність, тривалість її активного життѐ ѐк суб’юкта соціальної діѐльності *7,
47+. Однак, ми вважаюмо понѐттѐ «потенціал» повнішим, ніж таке понѐттѐ, ѐк
«ресурс». Воно дозволѐю давати комплексну характеристику соціальноекономічних, політичних, соціокультурних, екологічних тощо умов існуваннѐ
лядини, а також реалізації її можливостей. Разом із тим, існуячі підходи до
визначеннѐ конкретного змісту понѐттѐ «лядський потенціал» і до його
операціоналізації породжуять чимало проблем, тому що унікальність будьѐкої лядської особистості робить настільки важким аналіз її потенціалів, ѐкий
можна застосовувати до «лядини взагалі».
У педагогічній літературі понѐттѐ «потенціал особистості» широко
обговоряютьсѐ. М. Каган у структурі особистості виділѐю п’ѐть потенціалів:
гносеологічний, аксіологічний, творчий, комунікативний і художній.
Гносеологічний або пізнавальний потенціал характеризуютьсѐ обсѐгом та
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ѐкістя інформації, ѐка ю в розпорѐдженні особистості. Творчий потенціал
особистості визначаютьсѐ отриманими й самостійно нея виробленими
вміннѐми і навичками, здібностѐми до творчої дії. Комунікативний
потенціал характеризуютьсѐ міроя і формами товариськості особистості,
характером і міцністя контактів, установлених нея з іншими лядьми.
Художній потенціал відображаю рівень, зміст, інтенсивність художніх
потреб особистості і те, ѐк вона їх задовольнѐю. Аксіологічний або
ціннісний потенціал особистості визначаютьсѐ здобутоя нея у процесі
соціалізації системоя ціннісних оріюнтацій у моральній, політичній,
релігійній, естетичних сферах *3, 110].
Автор відзначаю так званий «комплексний потенціал лядини» і три
його складових – інтелектуальний, фізичний і духовно-моральний
потенціали. Інтелектуальний потенціал – це комплекс знань, умінь і навичок,
сформований на основі системи науки, культури, освіти з її фундаментальністя і глибиноя. Духовно-моральний потенціал – комплекс духовної й
моральної систем лядини (суспільства, спільноти). Фізичний (тілесний)
потенціал ѐвлѐю собоя комплекс систем, що складаять тіло лядини (опорнорухова, нервова, зорова, серцево-судинна, лімфатична, травна, розумова,
мовна, слухова, дотикальна та інші), що визначаю положеннѐ лядини, ѐк
носіѐ інтелектуального і духовно-морального потенціалу, у просторі й часі.
Фізичний потенціал, на його думку, виступаю в ѐкості першооснови фізичного
і душевного здоров’ѐ лядини; під фізичним потенціалом лядини маюмо на
увазі «міцне здоров’ѐ й фізичну підготовленість».
На підставі теоретико-емпіричних досліджень ми визначили мету
статті: теоретично обґрунтувати необхідність формуваннѐ потреби в
саморозвиткові фізичного потенціалу у студентів педагогічних
спеціальностей і виѐвити умови її реалізації.
Методи дослідженнѐ. У процесі дослідженнѐ нами були використані
такі методи: аналіз наукової літератури з проблеми дослідженнѐ;
вивченнѐ, узагальненнѐ педагогічного досвіду; спостереженнѐ; аналіз
фізичної підготовки студентів.
Виклад основного матеріалу. Аналіз сутнісних характеристик
потенційних можливостей організму лядини дозволив виѐвити, що серед
учених немаю юдиної думки у визначенні понѐттѐ «фізичний потенціал
лядини». Однак, усі дослідники у слові «фізичний» акцент традиційно
роблѐть на руховому, біологічному. Ми, обґрунтовуячи власне розуміннѐ
категорії «фізичний потенціал», розглѐдаюмо його ѐк частину лядського
потенціалу. Філософсько-антропологічноя підставоя цього ю положеннѐ
І. Канта про те, що філософська наука про лядину вклячаю в себе спробу
робити висловляваннѐ про лядину в цілому, використовуячи матеріали
окремих наук. Розвиток фізичних потенційних можливостей індивіда
детерміновано біологічними, вродженими чинниками, ѐкі задаять
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програму й вектор розвитку, а також маять соціальну обумовленість.
Процес тілесного розвитку будь-ѐкої лядини виражаютьсѐ в удосконаленні
форм і функцій організму, реалізації її фізичних можливостей. Дані
можливості реалізуятьсѐ за наѐвності в лядини певного рівнѐ розвитку
рухових ѐкостей і здібностей *6, 96].
У контексті антропологічного підходу під фізичним потенціалом
лядини ми розуміюмо інтегральну характеристику фізичних можливостей
лядини, зумовлену комплексом вікових, антропометричних, функціональних
і психомоторних резервів організму, що відображаять об’юктивну тенденція
фізичного розвитку й функціонального стану органів та систем.
Кожна лядина у всій сукупності своїх природних властивостей не
тотожна нікому іншому, юдина й неповторна. Унікальність і неповторність
лядини спираютьсѐ на унікальність та неповторність її фізичної
індивідуальності. Переважна частина цього розмаїттѐ знаходитьсѐ, подібно
до певного виду енергії, у потенційному стані. Відомими ю не тільки
принципова можливість, але й матеріальна основа, механізми і закони, за
ѐкими потенційне переходить у ѐвне, тобто дійсне.
Необхідно зауважити, що сьогодні немаю досконалої та науково
обґрунтованої системи методів і методик, що дозволѐять визначити рівень
розвитку фізичних потенцій лядини, тому що потенціальні можливості
завжди знаходѐтьсѐ у прихованому виглѐді й можуть бути реалізовані тільки
за певних обставин (екстремальних). Однак, використаннѐ кількісної оцінки
фізичного (соматичного) здоров’ѐ та рівнѐ фізичної підготовки в ѐкості
критеріїв длѐ діагностики й оцінки фізичного потенціалу ю доцільним.
Рівень фізичної підготовки ю ще одним критеріюм фізичного потенціалу
лядини, що характеризую ступінь розвитку основних фізичних ѐкостей – сили,
витривалості, швидкості, гнучкості, спритності й координації.
Фізична підготовка – це педагогічний процес, спрѐмований на розвиток
фізичних ѐкостей та розвиток функціональних можливостей організму, що
створяять сприѐтливі умови забезпеченнѐ життюдіѐльності лядини.
Показником розвитку основних фізичних ѐкостей та рухових навичок
ю фізична підготовленість. Фізична підготовленість – це результат фізичної
підготовки.
Фізична підготовленість характеризую рівень розвитку основних
фізичних ѐкостей і навичок, необхідних у всіх видах життюдіѐльності лядини
(сили, витривалості, швидкості, гнучкості, спритності тощо); сприѐю
підвищення
функціональних
можливостей
організму,
загальної
працездатності, ю основоя длѐ досѐгненнѐ високих результатів в обраній
професії. Фізична підготовленість – це процес удосконаленнѐ рухових
фізичних ѐкостей, спрѐмованих на всебічний і гармонійний фізичний
розвиток лядини.
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Науково-технічний прогрес, комп’ятеризаціѐ та інтенсифікаціѐ
освітнього процесу багатьох підвищуять вимоги до фізичної
підготовленості студентів. Сьогодні важливого значеннѐ в житті суспільства
набуваять такі фізичні та психічні ѐкості, ѐк статична витривалість, різні
види уваги, валеологічне мисленнѐ, емоційна стійкість до різного роду
стресів, несприѐтливих екологічних чинників тощо.
У процесі фізичного вихованнѐ формуваннѐ психічних властивостей
особистості відбуваютьсѐ шлѐхом моделяваннѐ життювих ситуацій, постійне
подоланнѐ труднощів, пов’ѐзаних із регулѐрними занѐттѐми фізичноя
культуроя виховуять воля, упевненість у собі, комунікативність тощо.
З фізичноя підготовленістя пов’ѐзано досѐгненнѐ фізичної
досконалості – рівнѐ здоров’ѐ і всебічного розвитку психофізичних
здібностей, відповідних професійній діѐльності.
Низка сучасних науковців звертаю увагу на те, що існуячий рівень
фізичної підготовленості студентської молоді України не відповідаю
підвищеним сучасним вимогам суспільства до життюдіѐльності та
високопродуктивної праці.
Проведені дослідженнѐ свідчать, що підвищеннѐ рівнѐ фізичної
підготовленості студентської молоді можливе лише при збільшенні та
оптимізації спрѐмованого фізичного вихованнѐ у вищих навчальних
педагогічних закладах.
Фізична індивідуальність лядини формуютьсѐ на основі успадкованих
задатків під впливом соціальних умов, громадського та природного
середовища. «Задатки – це природна схильність до тіюї чи іншої діѐльності»
[8, 167+. Вони ю наслідком найвищої інтеграції так званих індивідуальних
характеристик лядини. Задатки визначаятьсѐ спадковими факторами й
факторами внутрішньоутробного розвитку, ѐкі в сукупності складаять
групу вроджених факторів. Відтак, вроджені задатки – органічні, спадково
закріплені передумови длѐ розвитку здібностей, що впливаять на рівень
та висоту досѐгнень лядини в будь-ѐкій діѐльності.
Здібності – це сукупність властивостей лядини, що дозволѐю їй
здійснявати максимально доцільним та ефективним чином той чи інший вид
соціально значимої діѐльності і маю характерні ознаки здібностей. В
експериментальних дослідженнѐх А. Лурії була підтверджена значна роль
діѐльності в розвиткові здібностей. Тобто індивідуально-психологічні
особливості, взѐті у відриві від діѐльності, не можуть розглѐдатисѐ ѐк
здібності. Здібності – це суб’юктивна форма відображеннѐ та створеннѐ
об’юктивної реальності *4, 56+. Автор вивчав проблему здібностей, охарактеризував відмінності між уміннѐми, навичками та здібностѐми: уміннѐ й
навички – це наѐвні, вже існуячі в суб’юкта можливості певної діѐльності, а
здібності – це його потенціальні можливості, головна умова швидкого,
легкого та глибокого оволодіннѐ новими знаннѐми, уміннѐми й навичками.
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Існую думка, що лядина маю колосальні можливості розвитку
здібностей до всіх видів лядської діѐльності, і розвиток фізичного
потенціалу лядини ю процесом, що складаютьсѐ зі стадій, ѐкі безперервно
зміняятьсѐ, і ѐкісні особливості ѐких залежать від певних зовнішніх та
внутрішніх умов і обставин. Оскільки актуалізаціѐ потенціальних фізичних
можливостей залежить не тільки від природних задатків і особливостей, а
також від тих соціальних умов, у ѐких можуть бути реалізовані (або не
реалізовані) ці потенції, то можна казати про актуальні здібності, ѐкі
реалізуятьсѐ та розвиваятьсѐ, у залежності від вимог конкретного виду.
Актуальні здібності складаять лише частину потенціальних. Тобто
шлѐх актуалізації потенціальних фізичних можливостей полѐгаю у створенні
зовнішніх і внутрішніх умов, ѐкі зроблѐть реальним рух у цьому напрѐмі.
І. Муравов, що вивчаю теоретичні та практичні підходи до розвитку
фізичного потенціалу лядини, відмічаю, що існую два різних шлѐхи
розвитку резервних можливостей організму: загальнобіологічний, що
властивий лядині та тварині, та суто лядський.
Загальнобіологічний шлѐх удосконаленнѐ резервних можливостей
досѐгаютьсѐ фізичним тренуваннѐм. Воно дозволѐю розвивати ті з них, що
вже закладені природоя. Посиленнѐ властивої організму звичної
діѐльності сприѐю розширення його функціональних можливостей. Хоча
механізм впливу фізичного тренуваннѐ на організм юдиний, однак
ефективність його у фізичному вихованні та спорті лядини ю значно
вищоя, ніж у житті тварини. В останніх ю межа, вище ѐкої вдосконаленнѐ
рухової функції стаю неможливим. Це пов’ѐзано з тим, що рівень рухових
можливостей у тварин зафіксований їх біологічноя організаціюя і ю
видовоя характеристикоя. У лядини – виклячно пластичної істоти – навіть
при невеликих можливостѐх організму тренуваннѐ забезпечую вражаячий
розвиток функціональних резервів.
Суто лядський шлѐх розвитку можливостей організму пов’ѐзаний із
використаннѐм предметної діѐльності, впливом на психіку та
застосуваннѐм різних стимулявальних впливів. Ці впливи здатні не тільки
різко розвинути природні здібності лядини, але й сформувати нові ѐкості.
У сучасних програмах із фізичного вихованнѐ в основі фізичної
підготовки лядини лежить два рівнѐ: базовий та варіативний. Освоюннѐ
базових основ фізичної культури ю об’юктивно необхідним та обов’ѐзковим
длѐ кожної лядини. Саме базовий компонент ю центром фізичної підготовки.
У той самий час варіативний компонент передбачаю, насамперед,
необхідність урахуваннѐ особливостей лядей, ѐкі займаятьсѐ – їх інтересів,
мотивів та потреб у сфері фізичної культури. Варіативний компонент визначаютьсѐ лібералізаціюя, що передбачаю вільний вибір лядиноя способів
власного фізичного вдосконаленнѐ з одного боку, з іншого – виѐвленнѐ
творчої ініціативи викладачів в організації процесу фізичного вихованнѐ.
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Виходѐчи з вищезазначеного, ми визначили длѐ розвитку та
нарощуваннѐ фізичного потенціалу такі специфічні компоненти
педагогічної системи:
1) формуваннѐ спеціальних знань, рухових умінь та навичок,
прийомів, раціональної техніки виконаннѐ фізичних вправ, технологій
тренуваннѐ;
2) розвиток усвідомленого ставленнѐ до власних потенційних та
актуальних фізичних можливостей, упевненість у них, подоланнѐ значних
тренувальних навантажень, формуваннѐ потреби в підвищенні особистої
фізичної культури;
3) здійсненнѐ керованого педагогічного впливу, підвищеннѐ
функціональних можливостей організму за фізичних навантажень та у
відновлявальний період.
Отже, будь-ѐка система тренувань пов’ѐзана з розвитком резервних
можливостей організму. акщо до фізичного тренуваннѐ додати
психофізіологічний вплив (аутотренінг) із використаннѐм методу самонавіяваннѐ, то ѐк наслідок цього відбудетьсѐ значна економізаціѐ життюдіѐльності.
Дві протилежні властивості організму – здатність різко збільшувати реакція
при підвищених запитах та здатність економно витрачати ресурси у стані
спокоя забезпечуять оптимальну можливість длѐ пристосуваннѐ організму
до різних умов життюдіѐльності. Чим ширший діапазон змін цих показників,
тім більше в лядини так званих прихованих резервів.
Універсальним стимулѐтором резервних можливостей організму,
крім тренувань та психофізіологічних тренінгів, ю рухові перекляченнѐ або
активний відпочинок. За правильного підбору вправ, ѐкі повинні залучати в
діѐльність непрацяячі м’ѐзи, а також за дотриманнѐ «правила
інтенсивності» (чим стомливіша робота, тим легший активний відпочинок,
та навпаки) активний відпочинок стимуляю працездатність за рахунок
полегшеннѐ діѐльності серцѐ та органів диханнѐ. Інакше кажучи, післѐ
активного відпочинку стандартне фізичне навантаженнѐ виконуютьсѐ за
меншого напруженнѐ діѐльності серцево-судинної й дихальної систем.
Формуваннѐ нових рухових навичок також сприѐю нарощування
фізичного потенціалу лядини. Це свого роду «резерв резервів», ѐкі
особливо цінні, тому що дозволѐять оволодіти принципово новими
способами рухової активності. У сумі з колишніми резервами вони значно
підвищуять працездатність лядини, розширяять межі пристосувальних
реакцій, чим допомагаять їй вижити навіть за екстремальних умов.
Слід відзначити, що важливоя особливістя фізичних можливостей
лядини ю наѐвність величезних резервів, ѐкі знаходѐтьсѐ в потенційному
стані і можуть бути розвинені та використані за необхідності. Розвиток
фізичного потенціалу лядини залежить не тільки від внутрішніх факторів
(спадковість, стать, вік), але й від зовнішніх (екологічних, соціальних), а також
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від історії зміни цих факторів. У ѐкості критеріїв фізичного потенціалу лядини
виступаять кількісні характеристики фізичного (соматичного) здоров’ѐ й
оцінка рівнѐ фізичної підготовки. До основних шлѐхів нарощуваннѐ фізичного
потенціалу можна віднести всі види фізичних тренувань і психофізіологічних
тренінгів. Активний відпочинок стимуляю резервні можливості організму і, ѐк
наслідок, підвищую ефективність тренувань.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
можна зробити висновок про те, що длѐ здійсненнѐ успішної педагогічної
діѐльності вчителѐ необхідним ю оптимальний рівень фізичної
підготовленості і здоров’ѐ, наѐвність знань та вмінь длѐ саморозвитку й
саморегулѐції фізичного потенціалу, компетентності в організації гігіюнічних
умов і рухового режиму длѐ організації здорової життюдіѐльності учнів та
вихованнѐ в них свідомого ставленнѐ до свого фізичного розвитку. У
зв’ѐзку з цим існую необхідність удосконаленнѐ професійної фізичної
підготовки студентів педагогічних спеціальностей за рахунок формуваннѐ в
них фізкультурно-спортивної компетентності, в основі ѐкої лежить
актуальна потреба в саморозвиткові фізичного потенціалу.
Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаюмо в подальшому
дослідженні невичерпних потенційних можливостей і здібностей лядини,
визначенні тенденцій реалізації фізичного потенціалу лядини.
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РЕЗЮМЕ
Павленко Инна. Тенденции реализации физического потенциала студентов
педагогических специальностей.
В статье освещена научно-практическаѐ проблема реализации физического
потенциала человека. Теоретически обоснована необходимость формированиѐ
потребности в саморазвитии физического потенциала у студентов педагогических
специальностей. Определены специфические компоненты педагогической системы
длѐ развитиѐ и наращиваниѐ физического потенциала студентов. Доказано, что
длѐ осуществлениѐ успешной педагогической деѐтельности учителѐ необходим
оптимальный уровень физической подготовленности и здоровьѐ, наличие знаний и
умений длѐ саморазвитиѐ и саморегулѐции физического потенциала,
компетентности в организации гигиенических условий и двигательного режима длѐ
организации здоровой жизнедеѐтельности учащихсѐ и воспитание в них
сознательного отношениѐ к своему физическому развития.
Ключевые слова: критерии физического потенциала, педагогическаѐ система,
студенты, физическаѐ подготовка, физический потенциал.

SUMMARY
Pavlenko Inna. Trends of physical potential realization of students of the pedagogical
specialties.
The article deals with the scientific-practical problem of realization of physical
potential of a person.
The necessity of forming the need for self-development of physical potential among
students of the pedagogical specialties is theoretically grounded. It is noted that important
feature of physical potential of a person is huge reserves that are in a potential condition and
can be developed and used when necessary. Quantitative characteristics of physical
(somatic) health and assessment of the level of physical training are indicated as criteria of
physical potential of a person. The main ways of building physical capacity include all types
of physical training and psycho-physiological training. Active rest stimulates the reserve
capacity of the body and, as a consequence, increases the effectiveness of training.
The methods of analysis of scientific literature on the research problem, studying,
generalization of pedagogical experience, observation, analysis of students physical training have
been used.
The special components of the pedagogical system for the development and
enhancement of physical potential of students are defined: formation of special knowledge,
motor skills and abilities, techniques, rational techniques for the implementation of physical
exercises, training technologies; development of a conscious attitude towards their potential
and actual physical possibilities, confidence in them, overcoming of significant training loads,
formation of the need for improvement of personal physical culture; implementation of
guided pedagogical influence, improvement of the functional capacity of the body for
physical activity and in the recovery period.
It is proved that for the successful teacher’'s activity the teacher needs the optimal
level of physical preparedness and health, availability of knowledge and skills for selfdevelopment and self-regulation of physical potential, competence in the organization of
hygienic conditions and motor regime for the organization of healthy life skills of pupils and
education of their conscious attitude towards their physical development.
Prospects of further studies are outlined, namely: further research of inexhaustible
potential abilities of a person, determination and development of the tendency of realization
of physical potential of a person.

187

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)
Key words: physical potential criteria, pedagogical system, students, physical
training, physical potential.

УДК 378.015.31:613.97-057.875
Лариса Прийменко
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ORCID ID 0000-0002-7485-2295
DOI 10.24139/2312-5993/2018.03/188-198
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ У
ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
На основі аналізу наукової літератури у статті уточнено клячові понѐттѐ
проблеми дослідженнѐ. У дослідженні використано такі методи: вивченнѐ,
узагальненнѐ педагогічного досвіду; аналіз психофізичних параметрів здоров’ѐ
студентів; аналіз результатів навчальної та виховної діѐльності. Визначено
організаційно-педагогічні умови, що забезпечуять ефективність формуваннѐ
готовності до забезпеченнѐ здоров’ѐ студентів і вклячаять у себе комплекс
заходів, що маять спрѐмованість на здоровий спосіб життѐ, реалізація програми
фізичної культури і здорового способу життѐ у вищому навчальному закладі,
професійно-прикладну фізичну підготовку і розвиток професійно важливих фізичних
ѐкостей, рухових навичок і психофізіологічних функцій організму, практичну
діѐльність студентів зі зміцненнѐ здоров’ѐ.
Ключові слова: вищі навчальні заклади, здоровий спосіб життѐ,
здоров’ѐзбереженнѐ, соціально-педагогічні умови, студенти.

Постановка проблеми. У сучасному розвитку суспільства
спостерігаятьсѐ важливі процеси, спрѐмовані на вдосконаленнѐ системи
професійної освіти. Особистісно-оріюнтована спрѐмованість освіти
дозволѐю молоді отримати досить ѐкісну освіту й передбачаю глибоке
володіннѐ знаннѐми та навичками самооздоровленнѐ. Формуваннѐ
готовності до збереженнѐ здоров’ѐ студентів ю актуальним завданнѐм, що
стоїть перед педагогами вищої школи.
Актуальноя проблема збереженнѐ здоров’ѐ стаю в контексті
формуваннѐ потреби у здоровому способі життѐ (ЗСЖ) у студентів. Офіційні
статистичні дані свідчать про важливість веденнѐ ЗСЖ в умовах безперервної
розвиваячої освіти «дитѐчий садок – школа – університет» [3, 9].
Складна політична та соціально-економічна ситуаціѐ у країні та
кризові ѐвища в суспільстві сприѐять зміні мотивації освітньої діѐльності в
дітей і молоді різного віку, знижуять їх творчу активність, сповільняять їх
фізичний та психічний розвиток, викликаять відхиленнѐ соціального
характеру в поведінці.
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Одніюя з важливих проблем у сучасному суспільстві ю нездатність
багатьох випускників вищих навчальних закладів швидко адаптуватисѐ в
умовах ринкової економіки. Ця проблему ще більше посиляю низький
рівень психічного стану й фізичного розвитку випускників вишів.
Саме у зв’ѐзку із зазначеними чинниками проблема збереженнѐ та
зміцненнѐ здоров’ѐ молодого поколіннѐ в освітній галузі стаю особливо
актуальноя [6, 57].
Незважаячи на те, що освітній процес у вищих навчальних закладах
характеризуютьсѐ прагненнѐм до вдосконаленнѐ навчальних занѐть,
творчого пошуку й упровадженнѐ авторських програм, нових педагогічних
технологій і моделей, можна зазначити відсутність необхідного контроля
та обліку змін у стані здоров’ѐ студентів, що призводить до його
погіршеннѐ. Важливоя проблемоя, що також пов’ѐзана з погіршеннѐм
здоров’ѐ студентів, ю інформаційне перевантаженнѐ й несприѐтливий
вплив гіподинамії через недостатність часу, а в більшості випадків – через
небажаннѐ знайти час на занѐттѐ фізичними вправами і спортом *5, 110].
Динаміка погіршеннѐ стану здоров’ѐ студентів пов’ѐзана також із
такими чинниками, ѐк: недостатність у педагогів вищої школи чітких
оріюнтирів і реальних можливостей длѐ масової виховної роботи з метоя
збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ студентів; відсутність універсальної
сучасної педагогічної технології оздоровленнѐ студентів, ѐка повинна
охоплявати всі аспекти їх діѐльності й бути спрѐмована на ефективне
вирішеннѐ питаннѐ формуваннѐ потреби в ЗСЖ; недостатність реального
медико-педагогічного контроля та обліку стану здоров’ѐ студентів;
відсутність у багатьох студентів мотивації вести ЗСЖ; недостатність
розробки теоретичних основ здоров’ѐзбереженнѐ і їх ефективного
використаннѐ в освітньому процесі вищих навчальних закладів *1, 18].
Виходѐчи з вищезазначеного, ми вважаюмо, що проблема створеннѐ
організаційно-педагогічних умов формуваннѐ потреби у здоровому способі
життѐ студентів вищих навчальних закладів ю особливо актуальноя у
професійній підготовці сучасної вищої школи.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідженнѐм проблеми ЗСЖ і
розробкоя педагогічних технологій та моделей збереженнѐ здоров’ѐ
студентів займаютьсѐ низка зарубіжних і вітчизнѐних учених: у
філософському контексті (С. Горбунова, В. Грибан, О. Міхельов та ін.);
психологічному (М. Кашапов, Г. Костяк, Г. Нагорна та ін.); педагогічному
(О. Біда, В. Бондар, М. Гриньова, М. Ювтух, Н. Терентьюва, О. Шапран та ін.);
валеологічному (Е. Вайнер, Н. Сисоюнко, О. Філіп’юва, Т. Шаповалова та ін.).
Проблема здоров’ѐ студентів ю комплексноя й безпосередньо
пов’ѐзана зі способом життѐ студентів. Досліджена вона у працѐх багатьох
учених, а саме: М. Безруких, М. Гончаренко, Л. Горѐної, Б. Долинського,
Г. Кривошеювої, І. Поташняк, С. Сюрікова та інших.
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Розроблені вченими педагогічні технології та структурні моделі
збереженнѐ здоров’ѐ дозволѐять виділити основні аспекти формуваннѐ
потреби в ЗСЖ, але в умовах складної соціально-економічної ситуації
складно практично ефективно впроваджувати їх у практичну діѐльність.
Констатуячи велику кількість досліджень у галузі здоров’ѐ, необхідно
зазначити, що у вищій школі недостатньо уваги приділѐютьсѐ формування
готовності студентів до здоров’ѐзбереженнѐ. В освітній процес ВНЗ майже не
впроваджуятьсѐ сучасні педагогічні технології, спрѐмовані на вихованнѐ
потреби в ЗСЖ і формуваннѐ готовності до збереженнѐ здоров’ѐ студентів.
Переважна більшість викладачів вишів не ю носіѐми чинника, ѐкий забезпечую
збереженнѐ здоров’ѐ, в основному через власний низький рівень фізичної
підготовки, брак спеціальних знань у галузі «Валеології» та «Фізичної
культури» й недостатня поінформованість про новітні технології, що
допомагаять зберегти здоров’ѐ студентів.
Зважаячи на вищезазначене, метоя статті ю визначеннѐ соціальнопедагогічних умов формуваннѐ потреби у здоровому способі життѐ
студентів вищих навчальних закладів
У ході дослідженнѐ нами були використані такі методи: аналіз
наукової літератури з проблеми дослідженнѐ; вивченнѐ, узагальненнѐ
педагогічного досвіду; спостереженнѐ; аналіз психофізичних параметрів
здоров’ѐ студентів; аналіз результатів навчальної та виховної діѐльності.
Виклад основного матеріалу. Готовність до збереженнѐ здоров’ѐ
студентів вищого педагогічного закладу освіти нами розглѐдаютьсѐ ѐк
складний інтегральний стан особистості. Він характеризуютьсѐ наѐвністя
знань, умінь та навичок, необхідних длѐ збереженнѐ здоров’ѐ, що сприѐю
саморозвиткові, самоосвіті студентів, їх адаптації в умовах мінливого
зовнішнього середовища й ефективному оволодіння професійними
навичками в умовах цілісного освітнього процесу вищого навчального
закладу. Сучасні науковці виділѐять основні чинники, що визначаять
здоров’ѐ – це сукупність фізичних і психічних здібностей, ѐкими володію
організм лядини, його життюздатність, цілісний багатовимірний
динамічний стан у процесі реалізації генетичного потенціалу в умовах
конкретного соціального та економічного середовища, що дозволѐять
лядині реалізувати її біологічні й соціальні функції.
На підставі викладеного, збереженнѐ здоров’ѐ й діѐльність длѐ його
формуваннѐ розглѐдаютьсѐ нами системно, оскільки не можна без
глибокого аналізу, без чітких методичних розробок всебічно і глибоко
розкрити зміст збереженнѐ здоров’ѐ, не представивши його ѐк певний
процес, систему, елементи ѐкої пов’ѐзані й взаюмообумовлені. Тільки
гносеологічний, аксіологічний, системний, психологічний та інші аспекти
вивченнѐ, взѐті в сукупності, дозволѐять з’ѐсувати внутрішня структуру
збереженнѐ здоров’ѐ, уѐвити механізми впливу на зміст процесу, його
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формуваннѐ і поведінку студентської молоді. Розвиток наукових уѐвлень
про здоров’ѐ повинен відбуватисѐ за численними напрѐмами, виходѐчи з
багатовимірності і складності категорії здоров’ѐ. Сучасні вчені одноголосно
дійшли висновку про те, що здоров’ѐ – це перша найважливіша потреба
лядини, що визначаю її здатність до праці й забезпечую гармонійний
розвиток особистості. Воно ю найважливішоя передумовоя до пізнаннѐ
навколишнього світу, до самоствердженнѐ і щастѐ лядини [2, 250].
Сьогодні, за твердженнѐми вітчизнѐних учених, проблема здоров’ѐ ю
першочерговоя й особливо актуальноя у складних соціально-економічних
та екологічних умовах у державі (В. Бабич, Н. Башавець, Т. Бойченко,
М. Гончаренко, С. Горбунова, Б. Долинський, А. Дубогай, В. Оржеховська,
Б. Шиѐн та ін.). Сучасні вчені доповняять сутність класичного визначеннѐ
понѐттѐ «здоров’ѐ». Так, Н. Завидівська стверджую, що здоров’ѐ –
внутрішньосистемний порѐдок, що дозволѐю лядині досѐгати мети свого
життѐ. Цей порѐдок підтримуютьсѐ механізмами здоров’ѐ, ѐкі за своюя
сутністя ю механізмами саморегулѐції системи, її негентропійними
тенденціѐми. Ступінь порѐдку може бути різноя, і це виражаютьсѐ у
відповідних рівнѐх здоров’ѐ. На її переконаннѐ, основне завданнѐ длѐ
педагогів – формувати й підтримувати здоров’ѐ учнів на «безпечному
рівні», на ѐкому за рахунок активної роботи механізмів здоров’ѐ хвороби
або не виникаять, або, спалахнувши, швидко зникаять *4, 28].
Питаннѐ про те, ѐк навчити студентів постійно піклуватисѐ про свою
здоров’ѐ, зацікавити їх регулѐрно використовувати різні методи й форми
фізичного вихованнѐ в повсѐкденному житті, ю значущим. Необхідно, з
одного боку, створити умови, за ѐких студенти набуваять знаннѐ про основні
понѐттѐ фізичної культури в широкому розумінні, набуваять навичок
здорового способу життѐ, у них формуятьсѐ потреби в занѐттѐх фізичноя
культуроя і спортом, у здоровому способі життѐ, з іншого, вони підвищуять
та розвиваять рухові ѐкості й рівень фізичного розвитку студентів.
Однак, щоб формувати потребу студентів у здоровому способі життѐ,
необхідно визначити саме понѐттѐ «потреба» і виѐвити теоретичні підходи
до розглѐнутого процесу.
Історіѐ розвитку особистості пов’ѐзана з історіюя розвитку її потреб.
Потреби лядини спонукали лядину до діѐльності. «Потреба» в нашому
розумінні – це стан внутрішньої вимоги лядини, ѐка зазнаю необхідності в
чому-небудь і ю вираженнѐм ставленнѐ до об’юкта потреби і джерелом
його активності за відношеннѐм до цього об’юкта длѐ задоволеннѐ
(отриманнѐ результату) ціюї потреби.
Потреба у здоровому способі життѐ – це головна спонукальна,
спрѐмувальна й регулявальна сила поведінки особистості. Вона маю
широкий спектр: потреба в рухах і фізичних навантаженнѐх; спілкуванні,
контактах і проведенні вільного часу в колі друзів; іграх, розвагах,
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відпочинку, емоційній розрѐдці; самоствердженні, зміцненні позиції свого
а; пізнанні; естетичній насолоді; поліпшенні ѐкості фізкультурноспортивних занѐть, комфорті тощо.
Формуваннѐ потреби у здоровому способі життѐ починаютьсѐ в
дитинстві, а в студентські роки вона актуалізуютьсѐ й активно реалізуютьсѐ в
повсѐкденному житті. Так, на підставі аналізу літературних джерел, ми
дійшли висновку, що процес формуваннѐ потреби студентів вищих закладів
освіти у здоровому способі життѐ вклячаю три провідних компоненти:
інформаційно-пропагандистський,
мотиваційний
і
діѐльнісний.
Інформаційно-пропагандистський компонент вклячаю: систему знань і
уѐвлень про способи, форми, методи збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ,
складових здорового способу життѐ (раціональне збалансоване харчуваннѐ і
сон, режим праці та відпочинку, особистої гігіюни й загартовуваннѐ,
адекватному режимі рухової активності, способи позбавленнѐ від шкідливих
звичок), його організації, потреба в постійному їх розвиткові тощо.
Мотиваційний компонент: усвідомленнѐ необхідності веденнѐ
здорового способу життѐ, бажаннѐ займатисѐ фізичноя культуроя і
спортом, інтерес до занѐть фізичноя культуроя і спортом, стійка потреба у
веденні здорового способу життѐ, наѐвність внутрішніх мотивів
збереженнѐ, зміцненнѐ здоров’ѐ, веденнѐ здорового способу життѐ тощо.
Діѐльнісний компонент формуваннѐ потреби студентів вишів у
здоровому способі життѐ передбачаю участь студентів у масових
фізкультурно-оздоровчих заходах; активні занѐттѐ спортом за інтересами;
активний відпочинок із урахуваннѐм стану здоров’ѐ та рівнем фізичного
розвитку студентів, участь в оздоровчих заходах, турнірах, фестивалѐх,
днѐх здоров’ѐ, туристичних походах, спартакіадах, перебуваннѐ студентів в
оздоровчих і спортивних таборах, турбазах тощо. Виділені компоненти
процесу формуваннѐ потреби студентів у здоровому способі життѐ
взаюмопов’ѐзані і взаюмозумовлені.
Формуваннѐ у студентів потреби в саморозвитку та самовдосконаленні
при використанні ними науково-обґрунтованих методик дозволѐю навчити їх
способам психопрофілактики, сприѐти розвиткові творчого стиля
життюдіѐльності і правильної оріюнтації в життювому просторі, тобто
формувати соціальне здоров’ѐ ѐк цілісне ѐвище, що виступаю інтегрувальним
фактором розвитку особистості й функціонуваннѐ соціуму. «Соціальне
здоров’ѐ лядини – складна багаторівнева соціально-інтегрована коливальна
система елементів лядської природи, що відображаю ѐкість життюдіѐльності
лядини в певних соціокультурних умовах і спрѐмована на розвиток її
резервних можливостей і творчого потенціалу особистості, оптимізація
соціальної взаюмодії» *2, 150].
Моделяячи сукупність всіх зовнішніх і внутрішніх чинників життѐ
лядини, з’ѐвлѐютьсѐ можливість побудувати систему управліннѐ
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формуваннѐм готовності лядини до ЗСЖ. Ми вважаюмо, що впливаячи на
механізми здоров’ѐ шлѐхом моделяваннѐ сукупності цих зовнішніх і
внутрішніх чинників та індивідуального способу життѐ, ми моделяюмо
прийнѐттѐ лядиноя ЗСЖ, тобто в результаті – здоров’ѐ лядини.
Аналіз соціологічної, філософської, медичної та психологопедагогічної літератури з проблеми здоров’ѐ засвідчив, що:
1. Здоров’ѐ ю фундаментом повноцінного існуваннѐ й життюдіѐльності
лядини, умовоя її гармонійного розвитку ѐк особистості.
2. Здоров’ѐ ю категоріюя інтегральноя, що вклячаю всі аспекти
природи лядини (біологічні, психологічні, соціальні, духовні).
3. Здоров’ѐ лядини ѐк стан і процес зумовляютьсѐ розвитком суспільства, його духовно-моральним станом. Громадське здоров’ѐ – це процес,
ѐкий гарантую прогресивну зміну та еволяція в нових екологічних умовах.
4. Здоров’ѐ ю категоріюя не тільки біологічноя, а й глибоко соціальноя
та психологічноя, регульованоя й керованоя ѐк соціальними інститутами,
так і самоя особистістя. Тому збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ дітей і
молоді ю першочерговоя й нагальноя потребоя суспільства.
Діѐльність, спрѐмовану на збереженнѐ здоров’ѐ, ѐк обов’ѐзкову
складову цілісного освітнього процесу у вищому навчальному закладі,
можна представити у виглѐді схеми (рис. 1).
Практика показую існуяче протиріччѐ у професійній підготовці у
вищих педагогічних навчальних закладах, що полѐгаю в порушенні
гармонійного розвитку особистості, що передбачаю, ѐк мінімум,
«рівновагу» трьох сторін – фізичної, інтелектуальної та духовної.
Виділеннѐ принципів гуманізму, демократизму, синергізму й
системності, на наш поглѐд, ю основоположними в методології побудови
педагогічних технологій, спрѐмованих на збереженнѐ здоров’ѐ в умовах
університетської підготовки. Зазначені принципи маять генетичний
взаюмозв’ѐзок, взаюмозалежність і взаюмообумовлені юдиноя метоя
формуваннѐ гармонійної особистості. Сприѐять створення такого
соціокультурного, освітнього середовища, ѐке максимально наближене до
життюдіѐльності сучасної вищої школи і впливаю на збереженнѐ та зміцненнѐ
здоров’ѐ студентів.
Формуваннѐ мотивації у студентів до ЗСЖ вимагаю певних
організаційно-педагогічних зусиль. В умовах традиційних підходів до
навчаннѐ з фізичного вихованнѐ розвиток мотивації у викладачів і
керівництва вищих навчальних закладів маю низький рівень. У першу чергу,
це пов’ѐзано з тим, що вони самі не дотримуятьсѐ необхідних установок
на ЗСЖ, у більшості випадків ведуть малорухливий спосіб життѐ,
неправильно харчуятьсѐ, маять шкідливі звички тощо; у країні немаю
також чітко розробленої юдиної програми, що вклячаю всі аспекти
формуваннѐ готовності у студентів до ЗСЖ. На наш поглѐд, ефективно
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вплинути на вирішеннѐ зазначеної проблеми може виконаннѐ наступних
організаційно-педагогічних умов:
Освітній процес
Здоров’язбережувальна діяльність
Мотиви

Ціль

Д
І
а

Форми

Зміст освіти

Л
Ь

Цінність та сенс
здоров’язбережуваль
ної діяльності

Методи

Н
І
С

Засоби

Т
ь

Результат
Рис. 1. Структура діѐльності, ѐка спрѐмована на збереженнѐ здоров’ѐ
в умовах вищого навчального закладу
I. Формуваннѐ уѐвлень у студентів про чинники та засоби зміценнѐ
здоров’ѐ й формуваннѐ культури здоров’ѐ.
1. Формуваннѐ знань у студентів про важливість рухової активності
длѐ здоров’ѐ лядини, про раціональне харчуваннѐ, засоби, методи
загартовуваннѐ, про шкідливі звички та їх негативний вплив на здоров’ѐ,
про хвороби та методи їх профілактики, про нетрадиційну медицину,
фітотерапія, санітарно-гігіюнічні норми та правила, про прийоми наданнѐ
першої медичної допомоги постраждалим у результаті різних випадків,
про екологічні проблеми, що виникаять у випадку взаюмовідносин лядини
та природи, про вплив державних інститутів на духовне здоров’ѐ.
2. Розвиток пізнавальної активності й самостійності студентів у сфері
здоров’ѐ; інтересу до здорового способу життѐ; позитивного ставленнѐ до
лядей, ѐкі піклуятьсѐ про свою здоров’ѐ і займаятьсѐ фізичноя культуроя
та спортом; мотиваційноя установкоя щодо здорового способу життѐ;
стимуляваннѐ розвитку найближчої й подальшої перспективи мати гарний
фізичний та функціональний стан організму.
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3. Вихованнѐ культури здоров’ѐ у студентів, культури буттѐ,
екологічної культури, вихованнѐ фізичної культури.
II. Формуваннѐ позитивного ставленнѐ студентів до власного
здоров’ѐ.
1. Знаннѐ студентами особливостей функціонуваннѐ свого організму
та всіх його систем, фізичних можливостей, рис характеру, психологічних
особливостей (темпераменту, мисленнѐ, пам’ѐті тощо), розуміннѐ
наслідків різних хвороб, впливу на здоров’ѐ режиму днѐ та відпочинку.
2. Розвиток умінь та навичок здорового способу життѐ, ефективність
виконаннѐ ранкової гімнастики (комплекси вправ), відповідний доглѐд за
одѐгом та взуттѐм, гігіюнічні процедури й загартуваннѐ, раціональне та
правильне прийнѐттѐ їжі, регулѐрне занѐттѐ фізичноя культуроя і спортом,
потреба в досконалості власного фізичного й духовного образу.
3. Вихованнѐ ѐкостей особистості, що впливаять на змиіцненнѐ
здоров’ѐ студентів: сили волі, витримки, витривалості, працьовитості,
мужності, сміливості, емпатії, толерантного ставленнѐ до оточуячих тощо.
III. Практична діѐльність студентів щодо зміцненнѐ здоров’ѐ,
дотриманнѐ правильного режиму днѐ та відпочинку, дотриманнѐ
санітарно-гігіюнічних вимог, участь у змаганнѐх, занѐттѐ у спортивних
секціѐх та клубах, дотриманнѐ правил та принципів здорового способу
життѐ, вивченнѐ спеціальної літератури щодо ЗСЖ, участь у науковопрактичних коференціѐх та дискусіѐх із ЗСЖ, використаннѐ нетрадиційної
медицини, дотриманнѐ режиму харчуваннѐ, профілактика різних
захворявань, пропаганда здорового способу життѐ, дотриманнѐ засобів
безпеки життюздатності.
IV. Досить важливим ю введеннѐ у професійну підготовку студентів
вищих педагогічних навчальних закладів додаткової форми навчаннѐ –
професійно-прикладної фізичної культури (ППФК). Це – частина культури
праці та частка фізичної культури в цілому, специфіка ѐкої полѐгаю у сприѐнні
розвитку умов длѐ оптимальної реалізації психофізичних ѐкостей та
психофізиологічних процесів лядського організму у професійній діѐльності.
Формуячи потребу студентів вищих навчальних закладів у
здоровому способі життѐ, необхідно домагатисѐ усвідомленого, активного
ставленнѐ студентів до свого здоров’ѐ. Цьому сприѐю фізичне вихованнѐ.
Складність вирішеннѐ поставленого завданнѐ полѐгаю в тому, що здоровий
спосіб життѐ ю похідним від багатьох складових у їх взаюмозв’ѐзку. Потребу
студентів у здоровому способі життѐ необхідно формувати в нерозривній
юдності системи освіти в цілому, у взаюмозв’ѐзку компонентів цілісної
структури особистості, у повній відповідності з її реальними
можливостѐми. Такий підхід до проблеми вимагаю виѐвленнѐ
можливостей освітнього процесу вищого навчального закладу щодо
формуваннѐ потреби студентів у здоровому способі життѐ.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
виходѐчи із вищезазначеного, ми можемо зробити висновок про те, що
формуваннѐ готовності до збереженнѐ здоров’ѐ студентів вищих
педагогічних навчальних закладів розглѐдаютьсѐ нами ѐк цілеспрѐмований
процес поетапного вкляченнѐ майбутнього фахівцѐ в діѐльність, що
спрѐмована на збереженнѐ здоров’ѐ на основі комплексу принципів, ѐкі
забезпечуять створеннѐ мотивації до прийнѐттѐ концепції здорового
способу життѐ, інтеграції інтелектуальної, фізичної та духовно-моральної
діѐльності студентів, розвитку їх загальної культури, формуваннѐ готовності
майбутніх фахівців до веденнѐ та пропаганди ЗСЖ.
Визначені
в
дослідженні
організаційно-педагогічні
умови
забезпечуять ефективність формуваннѐ готовності до здоров’ѐзбереженнѐ
студентів вищих педагогічних навчальних закладів і вклячаять у себе
комплекс заходів, що маять спрѐмованість на здоровий спосіб життѐ,
реалізація програми фізичної культури і здорового способу життѐ у
вищому навчальному закладі, професійно-прикладну фізичну підготовку і
розвиток професійно важливих фізичних ѐкостей, рухових навичок і
психофізіологічних функцій організму, практичну діѐльність студентів щодо
зміцненнѐ здоров’ѐ.
Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаюмо в розробці
такої форми навчаннѐ, ѐк професійно-прикладна фізична культура.
Оскільки ми вважаюмо, що використаннѐ оздоровчих засобів фізичної
культури в майбутній професійній діѐльності повинно стати пріоритетним
напрѐмом збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ майбутніх поколінь.
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РЕЗЮМЕ
Прийменко Лариса. Организационно-педагогические условиѐ формированиѐ
потребности в здоровом образе жизни студентов высших учебных заведений.
На основе анализа научной литературы в статье уточнены клячевые понѐтиѐ
проблемы исследованиѐ. В исследовании использованы следуящие методы: изучение,
обобщение педагогического опыта; наблядение; анализ психофизических параметров
здоровьѐ студентов; анализ результатов учебной и воспитательной деѐтельности.
Определены организационно-педагогические условиѐ, обеспечиваящие эффективность
формированиѐ готовности к сбережения здоровьѐ студентов, которые вклячаят в
себѐ комплекс мероприѐтий, имеящих направленность на здоровый образ жизни,
реализация программы физической культуры и здорового образа жизни в высшем
учебном заведении, профессионально-прикладнуя физическуя подготовку и развитие
профессионально важных физических качеств, двигательных навыков и
психофизиологических функций организма, практическуя деѐтельность
Ключевые слова: высшие учебные заведениѐ, здоровый образ жизни,
сбережение здоровьѐ, социально-педагогические условиѐ, студенты.

SUMMARY
Pryimenko Larysa. Organizational-pedagogical conditions of formation of the need
for the healthy lifestyle of students of the higher education institutions.
Basing on the analysis of research literature the key concepts of the research are
clarified in the article. The following methods were used in this research: study and
generalization of teaching experience; observation; analysis of psychophysical parameters of
students’ health; evaluation of results of training and educational activities.
Formation of readiness for health care of students is a deliberate process of gradual
inclusion of the future specialists in health-saving activities on the basis of a set of principles
which ensure creation of motivation to the adoption of the concept of a healthy lifestyle
integrating the intellectual, physical and spiritual-moral activity of students, development of
their culture in general, formation of readiness of the future specialists to management and
promotion of the healthy lifestyle.
It is noted that effective influence on the solution of the problem of health care in higher
education can satisfy the following conditions: formation of ideas of students about the factors
and means of health-saving and forming the culture of health; formation of positive attitude of
students to their health; the students ’ practical work to promote health, proper regime of work
and rest, health and hygiene, participation in competitions, training in sports sections and clubs,
compliance with the rules and principles of a healthy lifestyle, the study of the literature in
support of healthy lifestyle, participation in scientific conferences and discussions on healthy
lifestyle, the use of alternative medicine, adherence to diet, prevention of diseases, promotion of
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healthy lifestyle, observance of security measures of viability; introduction to the advanced forms
of training of professional-applied physical culture (PAPC).
Identified organizational-pedagogical conditions providing efficiency of formation of
readiness for health care of students include a range of activities with a focus on a healthy
lifestyle, implementation of programs of physical culture and healthy lifestyle in higher
education, professionally-applied physical training aimed at the development of
professionally important physical qualities, motor skills and physiological functions of the
body, the students’ practical work to enhance health.
Key words: higher education institutions, healthy lifestyle, health care, sociopedagogical conditions, students.
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ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК
СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
У статті розглѐдаютьсѐ питаннѐ про необхідність формуваннѐ фізкультурнооздоровчої компетентності студентів вищих навчальних закладів на занѐттѐх з
фізичного вихованнѐ ѐк складової професійного іміджу майбутнього педагога. Визначено
головне завданнѐ вищої школоя, а саме: розвиток і саморозвиток, вихованнѐ
відповідального ставленнѐ до власного здоров’ѐ, формуваннѐ фізкультурно-оздоровчої
компетентності
студентів.
Розкрито
понѐттѐ
фізкультурно-оздоровчої
компетентності та іміджу майбутнього педагога, принципи і специфіку, що
використовуятьсѐ під час занѐть фізичним вихованнѐм длѐ оволодіннѐ студентами
знать із даного питаннѐ. Подано наукове обґрунтуваннѐ процесу формуваннѐ
фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх учителів.
Ключові слова: компетентність, майбутні вчителі, педагог, студенти,
професійний імідж, фізкультурно-оздоровча компетентність.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку країни
відбуваютьсѐ становленнѐ нової системи освіти, ѐка зоріюнтована на юдиний
світовий інформаційний простір, ѐкий впливаю на процес підготовки
майбутніх фахівців. Сьогодні, основними вимогами до підготовки
конкурентоспроможних фахівців міжнародного рівнѐ ю: професійна,
практична та творча спрѐмованість змісту освіти; оріюнтаціѐ на особистість
ѐк на суб’юкта й результат навчально-виховного процесу.
В останні роки розбудови нашої країни, а саме у зв’ѐзку з
уходженнѐм України в Ювропейський економічний і культурно-освітній
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простір, усе більшої значущості набуваю професійна підготовка майбутніх
учителів, становленнѐ їхнього професійного іміджу.
Аналіз сучасної філософської, психолого-педагогічної літератури та
статистичних даних показав, що фізкультурно-оздоровча компетентність у
студентів, ѐк складова іміджу професії педагога, на сьогоднішній час,
знаходитьсѐ майже на самому нижньому рівні.
Зважаячи на зазначене вище ми вважаюмо, що формуваннѐ
фізкультурно-оздоровчої компетентності студентів педагогічних вищих
навчальних закладів, ѐк необхідної складової їхнього професійного іміджу,
ю першочерговим завданнѐм професійно-педагогічної підготовки, а
проблема становленнѐ професійного іміджу майбутнього педагога під час
навчаннѐ у вищому навчальному закладі набуваю особливого значеннѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ набуттѐ професійної
компетентності педагога досліджували К. Віаніс-Трофименко, Г. Лісовенко,
Н. Гусак, А. Каляжний, С. Максименко і М. Заброцький, А. Радченко
Л. Кайдалова та інші. К. Віаніс-Трофименко, Г. Лісовенко, Н. Гусак
розглѐдаять компетентність і формуваннѐ професійної самосвідомості ѐк
складової професіоналізму; А. Каляжний – технологія побудови іміджу
учителѐ; С. Максименко та М. Заброцький – досліджуять сутність і шлѐхи
формуваннѐ комунікативної компетентності вчителѐ; А. Радченко –
професійну компетентність учителѐ.
Л. Кайдалова досліджую професійну компетентність та імідж
сучасного викладача. У наукових працѐх Л. Кайдалова даю визначеннѐ
професійної компетентності: це – знаннѐ предмета, педагогіки, психології,
логіки, принципів, форм і методів, технологій навчаннѐ й вихованнѐ, змісту
предмета та індивідуальних особливостей; уміннѐ спілкуватисѐ, дохідливо,
на високому науковому рівні викладати навчальний матеріал, володіти
педагогічними технологіѐми. Автор наголошую на органічному поюднанні
теоретичної та практичної готовності до здійсненнѐ діѐльності й зазначаю,
що професійна компетентність, уміннѐ, навички та знаннѐ викладача не
створяять гідну репутація самі по собі і не забезпечуять успішне
здійсненнѐ педагогічної діѐльності. Длѐ цього необхідно користуватисѐ
повагоя та авторитетом серед колег, студентів, тобто створити свій
професійний імідж. Іншими словами, кожна лядина повинна мати свій
імідж – уѐвленнѐ, ѐке вона створяю сама про себе. Саме воно виступаю ѐк
зовнішню відображеннѐ особистості лядини й також ю показником її
професійних ѐкостей. А. Маркова виокремляю, ѐк складові професійного
іміджу, професійні ѐкості педагога: педагогічну ерудиція, педагогічний
оптимізм, педагогічне мисленнѐ, педагогічне спостереженнѐ, педагогічну
імпровізація, педагогічне цілепокладаннѐ, педагогічну спритність,
педагогічне передбаченнѐ тощо *8, 48].
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Формуваннѐ позитивної мотивації і фізкультурно-оздоровчої
компетентності ми знаходимо у працѐх, де розкриті результати дослідженнѐ
в галузі сучасної психології мотивації, професійної мотивації та формуваннѐ
компетентності (А. Бандура, Н. Бордовська, А. Реан, С. Заняк, С. Тришина,
А. Хуторской, Х. Хекхаузен) *1, 8+; формуваннѐ особистості спеціаліста
засобами фізичної культури (Г. Головченко, Т. Бондаренко); управліннѐ
процесом фізичного вихованнѐ та вплив фізичних вправ на підвищеннѐ
адаптивних можливостей організму студентів до фізичних і розумових
навантажень (Т. Круцевич, В. Петровский, В. Платонов).
А. Бандура виділѐю почуттѐ групової ефективності, коли її члени в
колективних видах діѐльності виражаять своя впевненість щодо
можливостей групи в цілому досѐгти успіху й підкресляю, що результати
діѐльності можуть бути низькими, коли в лядей відсутні здібності, або при
достатніх здібностѐх у них немаю впевненості в собі.
М. Ковальова вважаю, що компетентність слід розуміти, на відміну
від знань, умінь та навичок, насамперед ѐк здатність і можливість
ефективного рішеннѐ конкретних задач, ураховуячи мотивації на
відповідні досѐгненнѐ.
С. Заняк наголошую на важливості мотиваційного чинника: у багатьох
видах діѐльності ю оцінка своїх здібностей, упевненість у своїх можливостѐх
виконати конкретне завданнѐ. Віра у свої здібності впливаю на мотивація і
продуктивність діѐльності. Ляди, ѐкі маять сильне почуттѐ особистої
ефективності, схильні ставити перед собоя високу мету, прикладаять
великі зусиллѐ длѐ її досѐгненнѐ, ніж інші.
Т. Андріанов вивчаю компетентність майбутніх учителів у проведенні
фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів із учнѐми. У своїй
роботі автор науково обґрунтував процес формуваннѐ фізкультурнооздоровчої та спортивно-масової компетентності майбутніх учителів школи,
розкрив специфіку і принципи, ѐкі визначаять сучасний зміст фізичного
вихованнѐ у вищій школі та забезпечуять його у професійній діѐльності.
Автор визначаю компетентність ѐк здатність та готовність студента виконувати
особисту професійну діѐльність, можливість ефективно розв’ѐзувати
конкретні задачі з урахуваннѐм мотивації до відповідних досѐгнень.
В. Мунтѐн – особливості формуваннѐ позитивної мотивації студентів
до
фізичного
вихованнѐ,
формуваннѐ
фізкультурно-оздоровчої
компетентності студентів; Г. Головченко, Т. Бондаренко – формуваннѐ
особистості спеціаліста засобами фізичного вихованнѐ.
Імідж походить від лат. «imitari», що означаю імітувати, а в пер. з англ.
«image» – образ, вираз) – образ, ѐкий складаютьсѐ не тільки із зовнішнього
виглѐду (одѐг, прикраси, зачіска, макіѐж тощо), але і з постави, ходи, уміннѐ
говорити, рухатисѐ. У психолого-педагогічному словнику Ю. Рапацевича
«імідж» – це стереотипізований образ конкретного об’юкта, що існую у
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свідомості мас. І, ѐк правило, імідж відноситьсѐ до конкретної лядини, але
може поширяватисѐ на певний товар, організація, професія тощо *9, 25].
Проблему іміджу педагога вивчали у своїх дослідженнѐх педагоги і
психологи: П. Анохін, Б. Ананьюв, Г. Бюлюнька, П. Гуревич, Н. Гузій, І. Зѐзян,
Л. Мітіна, Е. Петрова, А. Кононенко, В. Шепель, С. Рубінштейн, Б. Ушаков та
інші. Незважаячи на зазначене, теоретичні положеннѐ, ѐкі розробили
дослідники, не достатньо використовувалисѐ длѐ розробки методик
формуваннѐ професійного іміджу сучасного педагога в період навчаннѐ у
ВНЗ. Робота В. Шепель «Іміджелогіѐ та секрети особистої привабливості»
стала прикладом длѐ вивченнѐ понѐттѐ й сутності іміджу, а у сфері
професійної підготовки фахівців – започаткування нової спеціальності –
іміджмейкера.
У побутовому розумінні слово «імідж» використовуютьсѐ по
відношення до лядини у двох вимірах: зовнішньому і внутрішньому.
Перший описую зовнішні характеристики й виглѐд лядини, другий –
внутрішні характеристики, із ѐких формуютьсѐ її репутаціѐ. Ці дві частини
складаять юдине ціле, тому можна сказати, що імідж – це цілісний образ
особистості, що об’юдную її зовнішні та внутрішні характеристики.
Дослідження специфіки іміджу вчителѐ присвѐчені роботи Л. Мітіної,
ѐка виділила в його структурі зовнішні, процесуальні та внутрішні
компоненти. До зовнішньої складової нея були віднесені: міміка, жести,
тембр і сила голосу, одѐг, хода, манери. Ми погоджуюмосѐ з її думкоя про
те, що зовнішній виглѐд викладача може створити робочий, або неробочий
настрій в учнів, допомагати чи заважати в роботі, полегшувати чи
утруднявати спілкуваннѐ вчителѐ з учнѐми.
Процесуальна складова іміджу простежуютьсѐ у процесі спілкуваннѐ й
визначаютьсѐ такими показниками, ѐк: професіоналізм, емоційність, виразність та пластичність мовленнѐ. Внутрішній компонент характеризую внутрішній світ лядини, її духовний та інтелектуальний розвиток, цінності й інтереси.
Візуальні характеристики ю дуже впливовими длѐ професійного іміджу
педагога, бо оточуячі помічаять їх у першу чергу. Це одѐг і речі, тіло й пози,
жести і міміка – все те, що ми помічаюмо іще до того, ѐк до нас заговорить
лядина. Отже, зрозуміло, що іміджем ю синтез потрібних реакцій, типів
поведінки між сторонами спілкуваннѐ, у ѐких вони зацікавлені *2, 42].
Імідж лядини – це думка про ця лядину у групи лядей у результаті
сформованого в їхній психіці образу ціюї лядини, що виникла внаслідок
прѐмого їхнього контакту з ціюя лядиноя або внаслідок отриманої про ця
лядину інформації від інших лядей *6, 86].
Отже, імідж – це результат діѐльності ѐк викладачів, так і студентів, що
набуваять знаннѐ у ВНЗ. Імідж педагога вміщаю в себе ѐк зовнішній образ, що
сформувавсѐ під час оволодіннѐ професійними знаннѐми, навичками і
вміннѐми, так і внутрішній, ѐкий сприймаютьсѐ і учнѐми, і педагогічним
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колективом (уміннѐ правильно будувати спілкуваннѐ, позитивні ѐкості
особистості, уміннѐ розуміти лядей і вміннѐ справлѐти враженнѐ).
Вивчаячи професійний імідж педагога, ми з’ѐсували, що студенти
мали позитивний приклад учителів та викладачів, ѐкі їх навчали і ѐким
вони хочуть наслідувати. Враженнѐ, ѐке склалосѐ на основі сформованої в
них думки про обрану ними професія, зіграю важливу роль у формуванні
їхнього професійного іміджу.
Мета дослідженнѐ – з’ѐсувати вплив занѐть із фізичного вихованнѐ
на формуваннѐ фізкультурно-оздоровчої компетентності у студентів
педагогічних вищих навчальних закладах ѐк складової професійного іміджу
майбутніх учителів.
Завданнѐ дослідженнѐ:
1. Дати визначеннѐ понѐть: фізкультурно-оздоровча компетентність
студентів ВНЗ; професійний імідж майбутніх педагогів.
2. Дослідити вплив занѐть із фізичного вихованнѐ на формуваннѐ
фізкультурно-оздоровчої компетентності.
Методи дослідженнѐ. Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань нами
було використано такі методи: теоретичний аналіз і узагальненнѐ наукової
літератури із зазначеної проблеми, спостереженнѐ, анкетуваннѐ,
тестуваннѐ, педагогічний експеримент, математична обробка даних.
Дослідженнѐ проводилосѐ на базі Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка. У ньому взѐли участь
97 студентів 1–4 курсів гуманітарних факультетів.
Виклад основного матеріалу. У нашому суспільстві склавсѐ
стереотип іміджу професії педагога, у ѐкому узагальнені найбільш типові
характеристики вчителѐ, що закріплені у виглѐді образу-стереотипу. Ці
характеристики змінявались із вимогами суспільства й часу. Імідж
педагога вклячаю в себе сукупність зовнішніх і внутрішніх індивідуальних, а
також професійних ѐкостей педагога та забезпечую ефективність його
педагогічної діѐльності *7, 67+. Тому формуваннѐ фізкультурно-оздоровчої
компетентності у студентів педагогічних вищих навчальних закладів даю
змогу додати до свого професійного іміджу ѐкості, необхідні під час
фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах освіти *4, 23].
Педагог увесь час знаходитьсѐ під пильним поглѐдом учнів та
дорослих, його взірець поведінки та професійні ѐкості запам’ѐтовуять учні,
ѐких він навчав. ак указуять науковці, майже завжди саме феномен
першого сприйнѐттѐ може визначити подальший напрѐм розвитку
взаюмодії педагога з іншими лядьми [6, 45+. Виходѐчи з аналізу наукової
літератури із заданої проблеми та власного досвіду праці у вищій школі, ми
вважаюмо, що фізкультурно-оздоровча компетентність допоможе
студентам сформувати враженнѐ на першому сприйнѐтті: вихователѐ,
учителѐ, викладача вищої школи і маю певний вплив на всіх учасників
202

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

педагогічного процесу. Отже, фізкультурно-оздоровча компетентність
повинна бути необхідноя складовоя професійного іміджу педагога, що ю
важливим фактором успішності його професійної діѐльності. Тому майбутні
педагоги маять володіти стратегіюя і тактикоя фізкультурно-оздоровчої
самопрезентації ѐк запорукоя подальшої позитивної співпраці.
Формуячи
фізкультурно-оздоровчу
компетентність,
студенти
педагогічних ВНЗ отримуять досвід, ѐкий в умовах професійної діѐльності
дозволѐю педагогічному працівникові вирішувати завданнѐ з оздоровчої
спрѐмованості, що виходить із іміджу педагога. Студенти набуваять навичок
проведеннѐ фізкультурно-оздоровчих позакласних заходів длѐ знѐттѐ
напруги, піднѐттѐ емоційного стану учасників педагогічного процесу.
Ми вважаюмо, що процес формуваннѐ фізкультурно-оздоровчої
компетентності у студентів педагогічних ВНЗ найбільш ефективно буде
здійсняватисѐ на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ, оскільки дисципліна
«фізичне вихованнѐ» маю найбільший оздоровчий потенціал за рахунок
поюднаннѐ фізичної та розумової праці. Саме на занѐттѐх фізичноя
культуроя студенти набуваять необхідні теоретико-методичні знаннѐ
оздоровчої спрѐмованості, відповідні вміннѐ й навички; розвиваять
професійні ѐкості та здібності оздоровчої діѐльності *5, 21].
У нашому дослідженні взѐли участь 92 студенти 1–4 курсів
гуманітарних
факультетів
Сумського
державного
педагогічного
університету імені А. С Макаренка.
На кожному курсі були використані відповідні занѐттѐ, ѐкі
відповідали поставленій меті та завданнѐм.
Студентам було запропоновані такі форми занѐть:
1) лекції (набуттѐ, закріпленнѐ, поглибленнѐ теоретичних знань);
2) самостійна робота з літературними джерелами, аналіз,
реферуваннѐ, підготовка повідомлень, доповідей;
3) практичні занѐттѐ: з видів спорту, ігрові види спорту, рухливі ігри та
естафети, проведеннѐ туристичних походів вихідного днѐ;
4) перевірка та оцінка знань: тести з видів спорту, проведеннѐ
спортивних свѐт і забав;
5) науково-дослідна студентська робота, ѐка розширяю сферу
пошукової діѐльності в напрѐмі оздоровчої фізичної культури в усебічному
розвиткові особистості та впливу фізичної культури на розвиток і
зміцненнѐ фізичного та психічного здоров’ѐ студентської молоді.
На першому курсі навчаннѐ студенти отримуять цілісне уѐвленнѐ про
майбутня професія – педагога, виѐвлѐять позитивне зацікавленнѐ до
оволодіннѐ знаннѐми і вміннѐми в організації і проведенні фізкультурнооздоровчої роботи з учнѐми. Нашоя метоя на першому курсі навчаннѐ на
занѐттѐх із фізичного вихованнѐ з оздоровчої спрѐмованості було сформувати
у студентів бажаннѐ оволодіти системоя знань і практичних умінь у галузі
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фізкультурно-оздоровчої спрѐмованості. На цьому етапі була подана науково
обґрунтована теоретико-методична інформаціѐ з фізкультурно-оздоровчої
спрѐмованості та надані рекомендації, спрѐмовані на підвищеннѐ мотивації
студентів до занѐть фізичноя культуроя, ѐкі сприѐтимуть фізкультурнооздоровчій компетентності в майбутніх педагогів.
Длѐ з’ѐсуваннѐ рівнѐ значущості фізкультурної діѐльності длѐ
студентів, формуваннѐ фізкультурно-оздоровчої компетентності були
застосовані завданнѐ, спрѐмовані на відтвореннѐ навчальної інформації
безпосередньо в умовах педагогічної практики в закладах освіти.
На другому курсі ми поставили мету забезпеченнѐ сприйнѐттѐ й
усвідомленнѐ студентами значеннѐ фізкультурно-оздоровчої роботи
майбутнього педагога. Студентам було запропоновано засвоюннѐ
теоретичних знань і набуттѐ фахово-методичних умінь і навичок вирішувати
завданнѐ фізкультурно-оздоровчої роботи. Викладач виправлѐю помилки,
створяю ситуації, у ѐких майбутній педагог зможе сам володіти ситуаціюя:
побачити слабкі місцѐ, неточності у власній фаховій підготовці, допомагаю в
засвоюнні знань щодо збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ.
На третьому курсі метоя було оволодіти практичними вміннѐми, ѐкі
необхідні педагогу длѐ оздоровчої професійної діѐльності: навички
виконаннѐ основних рухів, методи і прийоми проведеннѐ фізкультурнооздоровчих заходів із учнѐми протѐгом навчаннѐ в навчальному закладі,
навчаннѐ дітей рухливих ігор та дій, уміннѐ цілеспрѐмовано обирати зміст
рухової діѐльності длѐ дітей у різних формах роботи; організаціѐ та
керівництво фізкультурно-оздоровчоя діѐльністя дітей різного віку.
Мета роботи з оздоровчої спрѐмованості на четвертому курсі – це
уміннѐ складати плани самовдосконаленнѐ, спрѐмовані на поповненнѐ
знань і фахових умінь. Студенти розроблѐли плани-конспекти занѐть,
рухливих та спортивних ігор, спортивних вправ, розваг, піших переходів. У
процесі фахової підготовки до вирішеннѐ завдань оздоровчої
спрѐмованості у студентів на четвертому курсі навчаннѐ спостерігаютьсѐ
високий рівень активності й самостійності під час практичного
використаннѐ набутих знань і вмінь, глибоке розуміннѐ студентами змісту
фізкультурно-оздоровчої роботи в різних закладах освіти, ролі родини в
цьому процесі. На цьому етапі разом із оволодіннѐм загальними
навичками майбутньої професійної діѐльності відбуваютьсѐ набуттѐ творчих
умінь, умінь здійснявати наукові дослідженнѐ в галузі фізичного
вихованнѐ, трансформувати теоретико-методичні знаннѐ у власний
професійний досвід, самовдосконаляватисѐ.
Клячовим
засобом
формуваннѐ
фізкультурно-оздоровчої
компетентності майбутніх педагогів ю завданнѐ, що використовуятьсѐ та
поступово ускладняятьсѐ.
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Професійну компетентність педагога ми розглѐдаюмо і ѐк когнітивний
компонент педагогічного професіоналізму, і ѐк основу культури професійного
мисленнѐ, свідомості й самосвідомості. Професійна компетентність з
фізкультурно-оздоровчої спрѐмованості охопляю такі сфери компетенції, ѐк
оздоровчо-профілактична,
діагностико-прогностична,
навчальнорозвивальна, методична, виховна, комунікативна, організаційно-педагогічна,
контрольна, просвітницька, самовдосконаленнѐ. Кожен із цих компонентів
потребую від майбутнього педагога, крім професійних знань та вмінь,
наѐвність позитивного світоглѐду, настанов і розвитку особистісних
професійно-значущих рис характеру [1, 15].
Фізкультурно-оздоровча компетентність майбутнього педагога ю
основноя складовоя готовності до вирішеннѐ завдань із фізкультурнооздоровчої роботи з учнѐми.
Підготовка фахівців до роботи з оздоровчої спрѐмованості можлива
при максимальному наближенні педагогічних умов навчаннѐ до
фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми у шкільних закладах різного типу
на основі сформованої фізкультурно-оздоровчої компетентності *3, 124].
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Найбільш
вагомими умовами, що забезпечуять успішність формуваннѐ
фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутнього вчителѐ, ѐк
складової його професійного іміджу, ми вважаюмо:
1) свідоме ставленнѐ студентів до опануваннѐ знаннѐми в галузі
фізкультурно-оздоровчої спрѐмованості;
2) набуттѐ фахових умінь і навичок з фізкультурно-оздоровчої
діѐльності;
3) урахуваннѐ індивідуальних уподобань, потреб, можливостей
студентів та професійних інтересів;
4) підвищеннѐ мотивації до занѐть фізичноя культуроя, оріюнтаціѐ
на особистісно-оріюнтовану модель навчаннѐ;
5) теоретичне та методичне забезпеченнѐ напрѐму підготовки
майбутніх педагогів до роботи з учнѐми в галузі фізкультурно-оздоровчої
спрѐмованості на основі взаюмообумовленого зв’ѐзку мети, змісту, форм і
методів навчаннѐ;
6) диференціації
завдань
із
урахуваннѐм
індивідуальних
особливостей та інтересів студентів;
7) розробка спеціальних вправ і завдань до нормативної дисципліни
«фізичне вихованнѐ», що акцентуять увагу на фізичному вихованні
учнівської молоді та впровадженнѐ їх у процес фахової підготовки
майбутніх учителів;
8) організаціѐ наукових досліджень із проблем фізкультурнооздоровчої спрѐмованості в сучасних умовах освітнього простору за
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допомогоя підготовки доповідей та участі у студентських науковопрактичних семінарах і конференціѐх;
9) виконаннѐ завдань фізкультурно-оздоровчої спрѐмованості в
умовах педагогічної практики.
Отже, зважаячи на вищезазначене, ми можемо зробити висновок про
те, що длѐ формуваннѐ у студентів педагогічних вищих навчальних закладів
фізкультурно-оздоровчої компетентності засобами фізичного вихованнѐ
необхідно: з першого курсу прищеплявати сучасні поглѐди на роль фізичної
культури у процесі становленнѐ особистості; пропагувати фізичну культуру і
спорт; стимулявати прагненнѐ бути здоровим і потреби у фізичному
самовдосконаленні; важливо скерувати студентів на опануваннѐ системоя
загальнотеоретичних, спеціальних і методичних знань із використаннѐм
фізичної культури у виховній роботі з подальшим їх використаннѐм за фахом.
Ми вважаюмо, що подальші наукові дослідженнѐ із заданої
проблеми можуть бути спрѐмовані на виѐвленнѐ основних методик
формуваннѐ фізкультурно-оздоровчої компетентності у студентів
педагогічних вищих навчальних закладів на занѐттѐх із фізичного
вихованнѐ ѐк необхідної складової іміджу сучасного педагога.
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РЕЗЮМЕ
Сидоренко Ольга, Бережнаѐ Лариса. Формирование физкультурнооздоровителой компетентности как составлѐящей профессионального имиджа
будущего учителѐ.
В статье рассматриваетсѐ вопрос о необходимости формированиѐ
физкультурно-оздоровительной компетентности студентов высших учебных
заведений на занѐтиѐх по физическому воспитания как составлѐящей
профессионального имиджа будущего педагога. Определена основнаѐ задача,
котораѐ стоит перед высшей школой, а именно развитие и саморазвитие,
воспитание серьезного отношениѐ к собственному здоровья, формирование
физкультурно-оздоровительной компетентности студентов. Раскрыты понѐтие
физкультурно-оздоровительной компетентности и имиджа будущего педагога,
принципы и специфика, которые используятсѐ во времѐ занѐтий по физическому
воспитания длѐ овладениѐ студентами знаний по данному вопросу, подано научное
обоснование
процесса
формированиѐ
физкультурно-оздоровительной
компетентности будущих учителей.
Ключевые слова: компетентность, будущие учителѐ, педагог, студенты,
профессиональный имидж, физкультурно-оздоровительнаѐ компетентность.

SUMMARY
Sidorenko Olha, Berezhna Larysa. Formation of physical culture and recreation
competence as the component of professional image of the future teacher.
In the article the question about necessity of formation of physical culture and
recreation competence of students from higher education institution is investigated in the
lessons of physical training as component of professional image of the future teacher. The
main aim of the higher school is physical and health development and self-development,
education of a serious attitude towards own health-improving competence of students.
In order to achieve the aim of research the authors used the following methods:
theoretical analysis and synthesis of research literature on the mentioned problem, observation,
questioning, testing, pedagogical experiment, mathematical processing of data. The research
was conducted on the basis of the Sumy State Pedagogical University named after
A. S. Makarenko. It was attended by 97 students of 1–4 courses of the humanities departments.
The notion of fitness and health-imp physical culture and recreation competence
roving competence and image of the future teacher, principles and specificity that are used
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during physical education classes for mastering students knowledge on this issue are
disclosed, scientific substantiation of the process of forming of the fitness and healthimproving competence of the future teachers is given.
The authors conclude that for the formation in students of the pedagogical higher
educational establishments of physical culture and recreational competence by means of
physical education it is necessary: from the first year to instill modern views on the role of
physical culture in the process of personality development; to promote physical culture and
sports; to stimulate the desire to be healthy and needs for physical self-improvement; it is
important to direct students to mastering the system of general theoretical, special and
methodological knowledge with the use of physical culture in educational work with their
subsequent use in the specialty.
The authors believe that further research on a stated problem may be aimed at
revealing the basic methods of formation of physical culture and recreation competence
among students of pedagogical higher education institutions at physical education classes as
a necessary component of the image of a modern teacher.
Key words: competence, future teachers, teacher, students, professional image,
physical culture and recreation competence.
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Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ORCID ID 0000-0002-2249-4203
DOI 10.24139/2312-5993/2018.03/208ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
У статті висвітлено тенденції погіршеннѐ здоров’ѐ студентської молоді та
пошуки шлѐхів її вирішеннѐ; представлено методи оздоровленнѐ студентів вищих
педагогічних навчальних закладів засобами легкої атлетики; доведено, що
систематичне помірне навантаженнѐ на організм, а саме занѐттѐ легкоя атлетикоя,
маю значущий оздоровчий вплив на всі системи організму; відмічено, що засоби легкої
атлетики займаять провідні позиції серед інших видів спорту щодо розвитку фізичних
ѐкостей лядини. Вони маять широкий спектр дії на організм, сприѐять вирішення
оздоровчих, виховних та освітніх завдань у процесі фізичного вихованнѐ.
Ключові слова: засоби, легка атлетика, оздоровчий біг, оздоровча ходьба,
студенти, фізичні вправи, фізична підготовка, професійна підготовка.

Постановка проблеми. Сьогодні за середньоя тривалістя життѐ
населеннѐ України посідаю одне з останніх місць серед розвинутих країн світу
та одне з перших за показниками, ѐкі негативно позначаятьсѐ на стані
здоров’ѐ лядини: за кількістя захворявань, за тривалістя лікуваннѐ тощо.
Рівень стану здоров’ѐ населеннѐ, особливо молоді, ю показником рівнѐ
цивілізованої країни. Статистичні дані про захворяваність серед молоді
свідчать про швидкі темпи поширеннѐ різних за етіологіюя хвороб і знижену
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реактивність до них у цій соціальній групі населеннѐ. Останні наукові
дослідженнѐ свідчать, що рівень здоров’ѐ студентської молоді та випускників
вищих навчальних закладів країни викликаю тривогу. За даними медичних
обстежень та опитувань, із 10 студентів дев’ѐть маять відхиленнѐ у стані
здоров’ѐ; на 100 студентів припадаю близько 95 і більше захворявань різної
етіології, а 30 % перебуваю на диспансерному обліку. Майже половина складу
студентів (46,5 %) не відповідаю середньому рівня фізичної підготовленості,
що гарантую стабільне здоров’ѐ. Тому одним із важливих аспектів
професійної підготовки у вищих педагогічних закладах ю розробка заходів
щодо розширеннѐ функціональних резервів оздоровленнѐ, головним серед
ѐких ю застосуваннѐ засобів фізичної культури. Фізичне вихованнѐ в
педагогічному вищому навчальному закладі – це складний психологопедагогічний процес, метоя ѐкого ю формуваннѐ фізичної культури особистості майбутнього фахівцѐ, здатного вести здоровий спосіб життѐ й самостійно організувати професійну діѐльність, ѐка допоможе зберегти здоров’ѐ.
Актуальність дослідженнѐ полѐгаю в тому, що найбільш
ефективними формами фізичних вправ, що використовуятьсѐ на занѐттѐх,
ю легка атлетика. Використаннѐ вправ легкої атлетики ѐк чинника, що
впливаю на фізичне оздоровленнѐ молоді, набуваю в наш час великого
значеннѐ у професійній підготовці майбутніх учителів. Проблеми фізичної
підготовки і здоров’ѐ – це одна з найактуальніших проблем державного
будуваннѐ, зміцненнѐ країни, становленнѐ її політичної, економічної й
соціальної незалежності. Сьогодні всім зрозуміло, що здоров’ѐ нації – це
запорука її процвітаннѐ, це той вирішальний фактор, потенціал, ѐкий
урешті-решт визначить доля будь-ѐких реформ, вирішеннѐ локальних і
глобальних завдань.
Серед актуальних питань фізичного вихованнѐ студентів провідне
місце посідаю питаннѐ рівнѐ їхньої фізичної підготовленості та стану їхнього
здоров’ѐ під час навчаннѐ у ВНЗ. Досѐгненнѐ й підтриманнѐ даних
показників на високому рівні даю змогу сформувати підґрунтѐ збереженнѐ і
покращеннѐ стану здоров’ѐ студентів і забезпеченнѐ професійної
діѐльності, ѐка допомагаю зберегти здоров’ѐ. На сьогоднішній день стан
здоров’ѐ студентів, інтегральним показником ѐкого ю стан фізичної
підготовленості, ю одним із важливих предметів багатьох досліджень. У
сучасній науковій літературі значну увагу звернено на рівень фізичного
здоров’ѐ студентської молоді. За науковими даними, останнім часом
спостерігаютьсѐ стійке його погіршеннѐ. Основна маса досліджень
констатую загальну закономірність збільшеннѐ кількості студентів, ѐкі
маять певні захворяваннѐ, зниженнѐ рівнѐ фізичної підготовленості.
Результати проведеного комплексного дослідженнѐ дали змогу
встановити, що переважна більшість першокурсників (76,40–83,90 %)
належать до основної медичної групи, тобто практично здорові. Проте до
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23,60 % абітуріюнтів уже маять різноманітні захворяваннѐ. Необхідно
звернути увагу на те, що під час навчаннѐ у ВНЗ від І до ІІІ курсу
зменшуютьсѐ кількість студентів основної медичної групи. Цѐ тенденціѐ
прослідковуютьсѐ з року в рік. Установлено, що протѐгом навчаннѐ у
вищому навчальному закладі чисельність спеціальних медичних груп
зростаю на 9±1,81 % від першого до третього курсу. Тобто, у результаті
трьохрічного навчаннѐ, за наѐвності браку рухової активності та збільшеннѐ
розумового навантаженнѐ, організм, маячи незначні відхиленнѐ у стані
здоров’ѐ, не завжди адекватно реагую на це.
Мета статті полѐгаю у визначенні засобів легкої атлетики длѐ
покращеннѐ фізичного стану студентів вищих навчальних закладів.
Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань нами були використані такі
методи дослідженнѐ: теоретичний аналіз і узагальненнѐ наукової
літератури із зазначеної проблеми, спостереженнѐ, тестуваннѐ,
педагогічний експеримент, математична обробка даних.
Виклад основного матеріалу. Система фізкультурно-спортивної
роботи, ѐка існую у вищих навчальних закладах, на жаль, не даю змогу в
повному обсѐзі реалізувати величезний оздоровчий потенціал легкої
атлетики. Ураховуячи зазначене, потрібно вести інтенсивний пошук нових
напрѐмів роботи у вищих навчальних закладах, адже підготовка до
збереженнѐ здоров’ѐ повинна бути обов’ѐзковим і основним складником
професійної підготовки в педагогічних вищих навчальних закладах.
Легка атлетика – «королева спорту», один із основних і найбільш
масових видів спорту. У наш час легка атлетика може виступити в ролі
«рѐтувального кола». Сучасний прогрес і цивілізаціѐ, з одного боку,
покращуять життѐ лядства, а з іншого – віддалѐять його від природи.
Знижуютьсѐ рухова активність, що в поюднанні з негативноя екологіюя
завдаю значної шкоди лядському організму. Збільшуютьсѐ число хвороб,
знижуютьсѐ активність імунної системи, багато хвороб, ѐкими раніше
хворіли в основному ляди похилого віку, «помолодшали» і, ѐк наслідок,
ведуть до скороченнѐ тривалості життѐ лядини. Зниженнѐ рухової
активності – це один із багатьох негативних чинників, що перешкоджаять
нормальній плідній життюдіѐльності лядини.
Легка атлетика – найбільш масовий вид спорту, що сприѐю
всебічному фізичному розвиткові лядини. Систематичні занѐттѐ
легкоатлетичними вправами розвиваять силу, швидкість, витривалість та
інші ѐкості, необхідні лядині в повсѐкденному житті.
Длѐ занѐть ходьбоя і бігом майже немаю перешкод. Юдиноя
обов’ѐзковоя умовоя ю медичний оглѐд. Перевага бігу перед іншими
фізичними вправами полѐгаю в його доступності, незалежності від
обладнаних спортивних баз.
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У своюму дослідженні ми зосередимо увагу на таких засобах легкої
атлетики, ѐк: оздоровчий біг і оздоровча ходьба.
Навантаженнѐ у формі оздоровчого бігу. Величина навантаженнѐ в
оздоровчому бігу складаютьсѐ з двох компонентів – обсѐгу й інтенсивності.
Обсѐг навантаженнѐ виміряютьсѐ кількістя кілометрів, ѐкі долаятьсѐ в
одному занѐтті, тижневому й місѐчному циклі тренуваннѐ. Визначаячи
необхідне навантаженнѐ, варто пам’ѐтати, що воно маю бути оптимальним
длѐ конкретної особи на даний момент. З поглѐду фізіології оптимальний
подразник – це найменша сила подразненнѐ, ѐка даю найбільшу реакція
тканини у відповідь, тобто найменший обсѐг навантаженнѐ, що дозволѐю
досѐгти найбільш високого результату. Однак, дуже складно визначити,
ѐким повинен бути цей обсѐг. Тому в початківців, ѐкі не займалисѐ раніше
бігом, навантаженнѐ маю бути мінімальним, або достатнім длѐ того, щоб
тренуваннѐ приносило задоволеннѐ і давало необхідний оздоровчий
ефект. У процесі регулѐрних занѐть навантаженнѐ повинно поступово
підвищуватисѐ. Початковим навантаженнѐм длѐ початківців може бути
чергуваннѐ ходьби і бігу на дистанції 1600 м 2–3 рази на тиждень. Подруге, необхідно пам’ѐтати, що метоя занѐттѐ бігом ю поліпшеннѐ
здоров’ѐ. Учені визначили, що оптимальним навантаженнѐм, ѐке
використовуять із ціюя метоя, ю 30–40 км повільного бігу на тиждень при
3–4 разових занѐттѐх. Максимальний обсѐг навантаженнѐ в найбільш
підготовлених осіб може сѐгати 60–80 км на тиждень. Це так званий
біговий бар’юр, із перевищеннѐм ѐкого різко збільшуютьсѐ небезпека травм
опорно-рухового апарату й перенапруженнѐ серцево-судинної системи.
Закордонні вчені вважаять, що більш значні за обсѐгом навантаженнѐ (до
100 км на тиждень) можуть привести до так званої позитивної пристрасті в
результаті постійного і надмірного виділеннѐ в кров різних гормонів. Таким
чином, оптимальним обсѐгом навантаженнѐ буде біг протѐгом 30–
40 хвилин 3–4 рази на тиждень. Інтенсивність навантаженнѐ залежить від
швидкості бігу й рельюфу траси та визначаютьсѐ за частотоя сердечних
скорочень (ЧСС). Основноя особливістя занѐттѐ оздоровчим бігом маю
бути принцип: «лише аеробні навантаженнѐ». Залежно від величини ЧСС
виділѐять три різних тренувальних режими. При ЧСС 130–150 ударів/хв.
навантаженнѐ ю цілком аеробним, кисневий борг при цьому не
утворяютьсѐ, у результаті чого робота може виконуватисѐ протѐгом
тривалого часу. У разі тренуваннѐ з такими навантаженнѐми
вдосконаляятьсѐ аеробні можливості організму, що ю фізіологічноя
основоя збільшеннѐ загальної витривалості й фізичної працездатності.
Другий тренувальний режим, при ЧСС 150–170 ударів/хв. – змішаний,
аеробно-анаеробний і третій, при ЧСС 180 і вище ударів/хв. – анаеробний,
коли енергозабезпеченнѐ майже цілком переходить у безкисневий режим,
у результаті чого утворяютьсѐ значний кисневий борг. При цьому режимі
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розвиваятьсѐ анаеробні можливості. Під час занѐть оздоровчим бігом
дозуваннѐ навантаженнѐ визначаять за пульсом. В основі такого розподілу
навантажень лежить понѐттѐ порогу анаеробного обміну (ПАНО), що в
бігунів-початківців середнього віку відповідаю приблизно пульсу 130
ударів/хв. Зі збільшеннѐм цього показника різко посиляятьсѐ анаеробні
процеси, що призводить до утвореннѐ кисневого боргу і зміщеннѐ реакції
крові в кислий бік за рахунок нагромадженнѐ в організмі кислих продуктів
розпаду. Вважаютьсѐ, що тренуваннѐ у формі оздоровчого бігу ю найбільш
ефективним саме в такому режимі, коли інтенсивність навантаженнѐ
наближаютьсѐ до верхньої межі аеробної зони, тобто майже відповідаю
порогові анаеробного обміну (перебуваю на аеробній межі у змішаній зоні
енергозабезпеченнѐ). Потрібно також ураховувати, що тренувальне
навантаженнѐ ю досить ефективним лише тоді, коли ударний обсѐг крові
(за одне скороченнѐ серцѐ) сѐгаю максимальної величини, що
спостерігаютьсѐ при пульсі не менш 130 ударів/хв. Отже, тренуваннѐ
аматора оздоровчого бігу, особливо на початкових етапах, маю
проводитисѐ при пульсі 130–150 ударів/хв., тобто в першій зоні ЧСС.
Тренуваннѐ в іншому режимі енергозабезпеченнѐ (ЧСС від 150 до
170 ударів/хв.) в оздоровчому бігу ю припустимим тільки длѐ дуже добре
підготовлених молодих бігунів із багаторічним стажем занѐть.
Інтенсивність навантаженнѐ можна дозувати й за відсотком від величини
максимального споживаннѐ кисня длѐ конкретного бігуна.
Менш точними, ніж дані ЧСС, але більш зручними ю показники
диханнѐ, оскільки вони дозволѐять постійно контролявати швидкість у
процесі самого бігу. Установлено, що поки диханнѐ через ніс цілком
забезпечую надходженнѐ в легені необхідної кількості кисня, ЧСС не
перевищую 130 ударів/хв. Момент, коли бігун змушений вдихнути через
рот додаткову порція повітрѐ, відповідаю збільшення пульсу приблизно до
150 ударів/хв. (верхнѐ межа аеробної зони). Тому новачкам
рекомендуютьсѐ дихати тільки через ніс (ѐкщо ю здоровоя носоглотка), що
автоматично обмежую швидкість бігу й робить його безпечним. У зв’ѐзку з
тим, що в досвідчених бігунів швидкість вища, вони дихаять одночасно
через ніс і рот, не фіксуячи на цьому уваги, оскільки регулѐціѐ диханнѐ під
час бігу здійсняютьсѐ автоматично без участі свідомості. Диханнѐ під час
бігу повинне бути природним, вільним, оскільки організм сам дуже точно
регуляю надходженнѐ в легені необхідної порції кисня. Тому спроби
штучно регулявати частоту диханнѐ, наприклад, намагатисѐ виконувати
вдих на три бігових кроки, а видих на чотири, тільки ускладняять
адаптація до навантаженнѐ й роблѐть біг неприюмним. Оптимальне
співвідношеннѐ ритму диханнѐ і темпу бігу вироблѐютьсѐ поступово у
процесі тренуваннѐ, стаю автоматичним і не вимагаю спеціального
навчаннѐ. Іншим показником швидкості бігу ю так званий розмовний тест.
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акщо під час бігу можна підтримувати невимушену бесіду, значить темп
цілком відповідаю вашим можливостѐм. акщо під час розмови ви
починаюте задихатисѐ, значить швидкість занадто велика й потрібно
зменшити темп. Необхідно відзначити, що абсолятна швидкість бігу не маю
істотного значеннѐ і маю лише теоретичний інтерес, тому що фізіологічний
вплив на організм залежить не від кількості метрів у секунду, а від режиму
тренуваннѐ. Біг в аеробному режимі забезпечую всі необхідні компоненти
навантаженнѐ – витрату енергії, оптимальне збільшеннѐ ЧСС і вібрація
судин та внутрішніх органів. Тому не потрібно прагнути до збільшеннѐ
швидкості будь-чого. У процесі занѐть швидкість повинна збільшуватисѐ
тільки природним шлѐхом, з міроя росту тренованості, мимоволі і
непомітно длѐ самого бігуна. Свідоме збільшеннѐ швидкості, що викликаю
напруженнѐ бігу, ю неприпустимим, особливо на перших етапах підготовки.
Етапи тренуваннѐ. Длѐ досѐгненнѐ відчутних успіхів у занѐттѐх
оздоровчим бігом досить тривалий час. Поѐсняютьсѐ це тим, що длѐ
морфологічних і структурних перетворень в організмі потрібні не місѐці, а
роки. Крім того, необхідно враховувати, що більшість початківців ю
нетренованими, з поганим станом здоров’ѐ. Оскільки рухові можливості
лядини поліпшуятьсѐ значно швидше, ніж відбуваятьсѐ серйозні зміни в
організмі, у перші місѐці занѐть часто виникаю бажаннѐ бігати ѐкнайбільше
і ѐкнайшвидше. Але піддаватисѐ такому настроя ніѐк не можна.
Можливий тільки один юдиний шлѐх зміцненнѐ здоров’ѐ і покращаннѐ
фізичної підготовленості – шлѐх тривалого планомірного багаторічного
тренуваннѐ. Через відмінності у стані здоров’ѐ, рівні підготовленості й віку
тих, хто займаютьсѐ, курс навчаннѐ та етапи тренуваннѐ будуть різними.
Оздоровча ходьба. Тренуваннѐ починаютьсѐ зі звичайної
прогулѐнкової ходьби у звичному темпі. Навантаженнѐ дозуютьсѐ за
тривалістя ходьби. Початковий час ходьби – 15–20 хвилин, 2 рази на день.
Поступово протѐгом декількох тижнів тривалість ходьби збільшуютьсѐ до
30 хвилин. Протѐгом одного-двох тижнів навантаженнѐ зберігаютьсѐ на
тому самому рівні. У разі задовільного самопочуттѐ тривалість ходьби
можна знову збільшити й поступово довести її до 1 години на день.
Залежно від стану здоров’ѐ перший етап може продовжуватисѐ від 1 до 6
місѐців. Протѐгом усього часу швидкість ходьби маю залишатисѐ постійноя.
ЧСС на цьому етапі може бути від 84 до 96 ударів/хв.
Післѐ того, ѐк особа зможе без напруги ходити протѐгом години,
можна переходити до другого етапу тренуваннѐ – оздоровчої ходьби. Темп
ходьби маю бути ледве швидше прогулѐнкової, але не напруженіше.
Занѐттѐ починаютьсѐ з прогулѐнкової ходьби протѐгом 10–15 хвилин, післѐ
цього – прискорена ходьба і, на закінченнѐ, ще 10 хвилин спокійної
ходьби. Початковий відрізок прискореної ходьби від 0,5 до 1,5 км.
Швидкість ходьби маю зростати тільки поступово, з міроя тренованості.
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Диханнѐ довільне через ніс. Швидкість ходьби можна контролявати за
пульсом, ѐкий на цьому етапі маю бути в межах від 108 до 120 ударів/хв. У
разі гарного самопочуттѐ довжина дистанції оздоровчої ходьби протѐгом
декількох тижнів поступово може бути збільшена до 2,0–3,0 км, протѐгом
4–6 місѐців – до 5 км і протѐгом року – до 10 км. Техніка оздоровчої ходьби
відрізнѐютьсѐ від прогулѐнкової і трохи нагадую техніку спортивної ходьби.
Длѐ неї характерні активне відштовхуваннѐ стопоя з м’ѐким перекатом з
п’ѐти на носок, поворот таза й активний рух у тазостегновому суглобі
шлѐхом підтѐгуваннѐ тулуба до опорної ноги, постановка стоп майже
паралельно одна одній із мінімальним розворотом їх у боки. При цьому
потрібно уникати так званого «стопора» – потраплѐннѐ на край п’ѐти (зріз
каблука), длѐ чого гомілку не слід виносити занадто далеко вперед.
Перехід від прогулѐнкової ходьби до оздоровчої слід здійснявати
поступово, з періодичним вкляченнѐм її окремих елементів, поки нова
техніка не стане звичноя. Тренуваннѐ оздоровчоя ходьбоя проводѐть раз
на день 4–5 разів на тиждень залежно від самопочуттѐ. Зі зростаннѐм
тренованості швидкість ходьби буде непомітно зростати і протѐгом року
може поступово збільшитисѐ до 5–7 км/год.
1 етап – оздоровча ходьба. У цьому випадку варто також починати з
ходьби. Правда, не з прогулѐнкової, а відразу з оздоровчої. Це виправдано,
оскільки длѐ ціюї категорії початківців біг може виѐвитисѐ занадто різким
незвичним навантаженнѐм. Длѐ раціонального проведеннѐ занѐть
необхідно оріюнтуватисѐ на три показники: довжину дистанції в метрах, час
її проходженнѐ у хвилинах і ЧСС за перші 10 секунд післѐ припиненнѐ
ходьби. Швидкість ходьби маю збільшуватисѐ поступово зі зростаннѐм
тренованості, а не за заздалегідь спланованим графіком. Кількість занѐть –
3 рази на тиждень. На перших занѐттѐх варто проходити 1600–2000 м
бадьорим кроком, але без напруги. Приблизно через два-три тижні
дистанція ходьби можна збільшити до 2400 м, а ще через два тижні – до
3200 м. Така довжина визначена за умови ходьби по 400-метрових колах
стадіону. Спочатку кожні 800 м варто проходити за 8–9 хвилин, витрачаячи
на весь маршрут від 32 до 36 хвилин. У процесі регулѐрних тренувань
швидкість ходьби буде поступово зростати. Подібний тренувальний режим
бажано зберігати доти, доки особа не зможе легко проходити 3200 м за
30 хвилин, витрачаячи близько 7 хвилин на кожні 800 м, за пульсу не
більш 20 ударів за 10 с., тобто 120 ударів/хв. акщо буде досѐгнутий
запланований результат, але ЧСС буде вище зазначеної величини, то
необхідно зберігати попередній режим занѐть доти, доки пульс не
знизитьсѐ до необхідного рівнѐ. Така швидкість ходьби відповідаю 6,5
км/год. чи близько 9 хвилин за 1 км шлѐху. Відносно молодій і здоровій
лядині длѐ виконаннѐ такої задачі може знадобитисѐ усього кілька тижнів.
З цього моменту починаютьсѐ другий етап тренуваннѐ – чергуваннѐ бігу і
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ходьби. На 2 етапі – біг-ходьба – зберігаютьсѐ колишнѐ довжина дистанції –
3200 м, але ходьба чергуютьсѐ з короткими відрізками повільного бігу, по
20–30 м через кожні 150–200 м ходьби. Спочатку на одному
400-метровому колі можна зробити лише одну-дві такі пробіжки, а більшу
частину кола пройти кроком. Не можна забувати, що длѐ початківців такий
біг маю бути підтяпцем, тобто біг у полегшених умовах, оскільки будь-ѐкі
спроби імітувати техніку спортивного бігу швидко призведуть до
стомленнѐ і спричинѐть різке частішаннѐ пульсу, ѐкий на цьому етапі маю
не перевищувати 22–24 ударів за 10 с. акщо ЧСС ю більшоя за ця
величину, то слід зменшити відрізки бігу і збільшити час ходьби, або
зменшити швидкість бігу, чи зробити і те, і інше. Поступово, зі зростаннѐм
тренованості, варто збільшувати відрізки бігу, скорочуячи час ходьби доти,
поки біг не перетворитьсѐ в безупинний.
Техніка ходьби й бігу маю свої особливості.
При ходьбі треба стежити за поставоя. Тулуб маю бути прѐмим, плечі
розправлені, живіт втѐгнутий. Ходити слід так, ѐк ніби ѐкась уѐвна сила
тѐгне вас вперед-вгору. Треба пам’ѐтати про те, що правильна, красива
хода – понѐттѐ не тільки естетичне. Від того, ѐк ми ходимо, багато в чому
залежить стан і діѐльність внутрішніх органів, стан хребта.
На відміну від спортивного бігу, де длѐ досѐгненнѐ високих
результатів дуже важлива раціональна техніка, в оздоровчому бігу вона не
відіграю вирішальної ролі, оскільки в будь-ѐкому випадку за допомогоя
рухів буде здійсняватисѐ фізіологічна діѐ на різні органи й системи
організму.
Головноя умовоя і вимогоя оздоровчого бігу ю простота і
природність його виконаннѐ. Прѐме положеннѐ голови, злегка розправлені
груди створяять найкращі умови длѐ диханнѐ. Закиданнѐ або, навпаки,
надмірний нахил голови вперед призводѐть до непотрібного напруженнѐ
м’ѐзів верхньої частини тулуба і ускладняять диханнѐ. При бігові
рекомендуютьсѐ дивитисѐ на 10–15 м вперед або на уѐвну лінія горизонту.
Одніюя з принципових вимог оздоровчого бігу ю повне розслабленнѐ
м’ѐзів рук і плечового поѐсу. Плечі повинні бути вільно опущені, руки в
ліктьових суглобах зігнуті приблизно під прѐмим кутом і рухаятьсѐ впередвсередину і назад-назовні.
Правильна техніка бігу характеризуютьсѐ раціональним рухом ніг.
Довжина кроку в оздоровчому бігу невелика і складаю приблизно 30–80 см,
або 1–3 ступні. Це залежить від росту бігуна і його фізичної підготовки. Зі
збільшеннѐм тренованості довжина кроку поступово й мимоволі
збільшуютьсѐ, проте поспішати з цим не треба. Ногу на доріжку краще ставити
рухом зверху-вниз, ѐк у ходьбі по сходах, на передня частину стопи.
Показником техніки бігу ю також і прѐмолінійність руху. Длѐ її
збереженнѐ ступні ніг повинні ставитисѐ по одній лінії, торкаячись її
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внутрішньоя частиноя стопи. Длѐ контроля можна пробігти по м’ѐкому
ґрунту, припорошеній снігом алеї, по піску і по залишених слідах визначити
правильність постановки стоп. При бігові допускаютьсѐ незначний розворот
носка назовні.
Отже, у статті було розглѐнуто кілька прикладів впливу легкоатлетичних
вправ на організм лядини. Згідно з наведеними даними, лядині достатньо
здійснявати елементарні фізичні навантаженнѐ, щоб зміцнити свою здоров’ѐ
й завжди залишатисѐ у формі. За допомогоя регулѐрних вправ можна
протистоѐти нескінченному потоку стресу, тривог і депресій, що так
характерні длѐ нинішнього століттѐ. Фізичні навантаженнѐ можуть грати роль
своюрідного захисного буфера, що зменшую напругу і стрес повсѐкденного
життѐ, а також позитивно впливаю на поліпшеннѐ настроя й загального
фізичного та психологічного стану лядини.
Молодій лядині достатньо 30–60 хвилин легкого бігу або ходьби в
середньому темпі, щоб поліпшити свою здоров’ѐ.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
виходѐчи з вищезазначеного, ми можемо зробити висновок про те, що
засоби легкої атлетики займаять провідні позиції серед інших видів спорту
щодо розвитку фізичних ѐкостей лядини. Вони маять широкий спектр дії
на організм, сприѐять вирішення оздоровчих, виховних та освітніх
завдань у процесі фізичного вихованнѐ. Формуять основу длѐ засвоюннѐ
змісту навчальних програм та маять значні переваги в широкому їх
використанні, оскільки не вимагаять особливих умов та обладнаннѐ. Саме
тому оздоровчим засобам легкої атлетики необхідно приділѐти
пріоритетне значеннѐ в процесі фізичного вихованнѐ у вищих педагогічних
навчальних закладах.
Перспективи дослідженнѐ будуть спрѐмовані на вдосконаленнѐ
професійно-прикладної фізичної підготовки, важливих психофізіологічних і
психофізичних ѐкостей майбутніх вчителів.
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РЕЗЮМЕ
Скачедуб Наталиѐ. Оздоровление студентов высших педагогических учебных
заведений средствами легкой атлетики.
В статье освещены тенденции ухудшениѐ здоровьѐ студенческой молодежи и
поиски путей её решениѐ; представлены методы оздоровлениѐ студентов высших
педагогических учебных заведений средствами легкой атлетики; доказано, что
систематическаѐ умереннаѐ нагрузка на организм, а именно занѐтиѐ легкой
атлетикой, имеет значительное оздоровительное влиѐние на все системы
организма; отмечено, что средства легкой атлетике занимаят ведущие позиции
среди других видов спорта по развития физических качеств человека. Они имеят
широкий спектр действиѐ на организм, способствуят решения оздоровительных,
воспитательных и образовательных задач в процессе физического воспитаниѐ.
Ключевые слова: средства, легкаѐ атлетика, оздоровительный бег,
оздоровительнаѐ ходьба, студенты, физические упражнениѐ, физическаѐ
подготовка, профессиональнаѐ подготовка.

SUMMARY
Skachedub Nataliia. Health improvement of the students of higher education
institutions by means of athletics.
The article focuses on trends in the deterioration of the health of students and ways
of its solution. The results of the analysis of scientific sources showed that the number of
students who, after a medical examination, were related to special medical group, and were
exempt from physical education classes recently has increased significantly.
The methods of improvement of health of the students of higher education institutions by
means of athletics, namely, jogging and health walking are presented. The optimal amount of
load and pulse mode during classes of these types of physical activity is determined.
It is proved that systematic moderate load on the body, such as athletics, has a significant
healing effect on all systems of the body. Since physical activity is one of the main factors in
improving the physical condition of the person, the use of means of athletics allows achieving
students to increase the level of physical performance. Exercises with weights, the load in which
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is adequate for opportunities for students, have positive effect on their health, improve the
viability of organs and systems of the young organism. Bearing in mind that adolescence is the
most favourable for development of strength abilities and morpho-functional rates, the
pedagogical impact is the most effective if they are purposefully applied at this age.
It has been noted that athletic exercises occupy a leading position among other sports
for the development of physical qualities. They have a wide range of effects on the body;
contribute to the solution of health, educational and training objectives in physical education.
Form the basis for mastering the content of training programs and have significant
advantages in their wide use because it does not require special conditions and equipment.
Considering the fact that the system of physical culture and sports work that exists in
higher education, unfortunately, does not allow to fully realize the enormous health potential
of athletics, we need to conduct an intensive search for new areas of work in higher
education as the preparation to health care should be mandatory and a key element of
vocational training in pedagogical higher education institutions. The perspectives of the
research will focus on improvement of professional-applied physical training, which are
important physiological and psychophysical qualities of the future teachers.
Key words: means, athletics, jogging, health walk, students, exercise, physical
training, professional training.
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ПОЛІТИКА МІНІСТРІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В УПРАВЛІННІ ВІТЧИЗНЯНИМИ
УНІВЕРСИТЕТАМИ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)
Мета статті полѐгаю у висвітленні політики міністрів народної освіти щодо
управліннѐ вітчизнѐними університетами першої половини ХІХ ст. Методи
дослідженнѐ: синергетичного узагальненнѐ матеріалу, порівнѐннѐ й оціняваннѐ,
аналізу. Результати дослідженнѐ: з’ѐсуваннѐ характеру політики міністрів
народної освіти означеного періоду. Практичне значеннѐ дослідженнѐ:
актуалізаціѐ конструктивного ретродосвіду. Висновки: більшість міністрів
народної освіти дотримувалисѐ ліберальної політики, інші виступали за посилений
контроль вишів. Перспективи подальших наукових розвідок полѐгаять у вивченні
політики міністрів народної освіти щодо управліннѐ вітчизнѐними університетами
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Ключові слова: міністр народної освіти, управліннѐ університетами,
автономна тенденціѐ, авторитарна тенденціѐ, статут, реформа, контрреформа,
ректор, професор, попечитель.

Постановка проблеми. Сучасний стан реформуваннѐ вітчизнѐної
системи вищої освіти зумовлений глобалізаційними процесами,
ювропейськими оріюнтирами, запитами інформаційного суспільства тощо.
Провідними принципами функціонуваннѐ університетів та інших типів
закладів вищої освіти ю автономіѐ й академічні свободи. Автономіѐ ѐк
надзвичайно важливий педагогічний феномен виникла разом із поѐвоя
університетів у Середньовіччі й супроводжувала їх протѐгом усіюї історії
розвитку. Перші університети на території України – Харківський, Київський
св. Володимира й Новоросійський імператорський університети. Їм властивий
певний рівень автономії в академічній, організаційній і фінансовій діѐльності.
Уважаюмо доцільним зверненнѐ до конструктивного досвіду розвитку
автономії в університетах України ХІХ – початку ХХ ст. длѐ побудови ѐкісно
нового освітнього середовища.
Аналіз актуальних досліджень. Різним аспектам розвитку вітчизнѐної
університетської освіти ХІХ – початку ХХ ст. присвѐчено наукові розвідки:
діѐльності Міністерства народної освіти й основним заходам у сфері вищої
освіти ХІХ – початку ХХ ст. (В. Разумовський, С. Рождественський,
219

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

П. Ферлядін, М. Філіппов та ін.), нормативній регламентації діѐльності
закладів вищої освіти досліджуваного періоду (Е. Днепров, Е. Писарюва,
В. Томсінов та ін.). Шлѐхи вдосконаленнѐ управліннѐ сучасними закладами
вищої освіти з дотриманнѐм принципу автономії висвітлено в низці праць
вітчизнѐних авторів (Л. Антошкіна, М. Баран, Л. Бюлова, Р. Вернидуб, Л. Вікторова, Т. Габріелова, Л. Герасіна, О. Дубасеняк, М. Дудка, Д. Іванов, В. Кондратов, Л. Кухар, Д. Мюхонцева, А. Рапопорт, О. Слясаренко, В. Філіппов та ін.).
Вплив автономії на забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти проаналізовано в
розвідках В. Андрущенка, М. Бойченко *2+, В. Вікторова, О. Длугопольського,
С. Калашнікової, В. Лугового, С. Терепищого, О. Хомерікі та ін.
Мета статті полѐгаю у висвітленні політики міністрів народної освіти
щодо управліннѐ вітчизнѐними університетами першої половини ХІХ ст.
Методи дослідженнѐ. У процесі дослідженнѐ використано комплекс
методів: метод синергетичного узагальненнѐ матеріалу дав змогу
систематизувати багатий фактологічний матеріал із проблеми розвитку
автономії, виокремити складні причинно-наслідкові зв’ѐзки між подіѐми та
ѐвищами
еволяції
автономії
ѐк
складної
самоорганізованої
багатофакторної системи; метод порівнѐннѐ й оціняваннѐ уможливив
здійснити оцінку політики міністрів народної освіти щодо управліннѐ
університетами; за допомогоя методу аналізу вдалосѐ проаналізувати
ставленнѐ міністрів народної освіти до автономії університетів і виѐвити
провідні тенденції її розвитку.
Виклад основного матеріалу. За часів перебуваннѐ на посаді першого
міністра народної освіти, українцѐ за походженнѐм, графа
П. Завадовського (8 вереснѐ 1802 р. – 11 квітнѐ 1810 р., тут і далі в
дужках зазначені роки перебуваннѐ на посаді міністра) покладено
початок упровадження на практиці теоретичних засад діѐльності
міністерства й функціонуваннѐ навчальних округів. Статут 1804 р. повинен
був стати клячовоя ланкоя реформ, ѐкі готувалисѐ при дворі Олександра
І, й мали не тільки змінити вся систему народної освіти в країні, але й
розповсядитисѐ на інші сфери життѐ. Новий російський імператор
позиціонував себе прихильником закону, гарантував правовий захист від
свавіллѐ влади [6, с. 16]. Задумані Олександром І реформи були логічним
продовженнѐм політики Петра І та Катерини ІІ з оріюнтаціюя на Ювропу. Длѐ
втіленнѐ цих ідей підібрали високоосвічених чиновників, ѐкі за рахунок
своюї освіти та благородних намірів змінявали життѐ в країні на краще.
Післѐ введеннѐ в дія статуту 1804 р. вітчизнѐними вишами «було
запозичено систему німецького автономного університету, до складу ѐкого
входили виборний (на 1 рік) ректор, декани і правліннѐ, засідатель, ѐкий
слідкував за дотриманнѐм порѐдку й закону, рада, що складаласѐ з
ординарних і заслужених професорів і мала право обирати професорів і
затверджувати навчальні плани» [8, с. 169–170].
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Абсолятна більшість дослідників визнаю статут 1804 р. ѐк
демократичний та автономний, «важливими і принциповими
характеристиками ѐкого були проголошеннѐ незалежності університетів
від інших державних закладів Російської імперії і наділеннѐ вишів правами
внутрішнього самоуправліннѐ» *6, с. 16].
Незважаячи на те, що статут регламентував високий рівень автономії
університетської корпорації, вітчизнѐні заклади вищої освіти зіткнулисѐ з
проблемоя реалізації принципу автономії у своїй діѐльності. По-перше,
система самоуправліннѐ не сприймаласѐ у практичній діѐльності закладів
вищої освіти, по-друге, у статуті було неоднозначно прописано деѐкі
положеннѐ, ѐкі можна було трактувати по-різному, і, по-третю,
самодержавна влада почала вносити зміни в законодавчі документи, тим
самим обмежуячи автономія закладів вищої освіти [5].
Наступний міністр народної освіти, також українець за походженнѐм,
граф О. Розумовський (11 квітнѐ 1810 р. – 4 вереснѐ 1816 р.), син гетьмана
К. Розумовського, кардинально не змінявав політику попереднього
очільника міністерства. Зміни почалисѐ післѐ 1812 р. Останню десѐтиліттѐ
правліннѐ Олександра І – період наростаннѐ консервативних тенденцій у
внутрішньополітичному курсі. У суспільстві спостерігалисѐ проѐви реакції,
наближавсѐ час «Рунича й Магницького» [7, с. 42]. Внутрішні міжусобиці
спричинили відставку міністра.
Численні спроби повернутисѐ до ліберальних тенденцій не мали
успіху, до початку 1820 р. утвердилисѐ консервативні поглѐди. Міністр
народної освіти кнѐзь О. Голіцин (10 серпнѐ 1816 р. – 15 травнѐ 1824 р.) у
своїй діѐльності зіткнувсѐ з реакційними діѐчами митрополитом
Серафимом, О. Аракчеювим, архімандритом Фотіюм, М. Магницьким,
Д. Руничем, адміралом О. Шишковим. Ці представники реакційно
налаштованої суспільної еліти виступали проти самостійності університетів,
а своїм ставленнѐм та інтригами спричинили відставку О. Голіцина. Саме
тоді було переглѐнуто зміст і цілі навчаннѐ, причиноя чого стали
студентські заворушеннѐ в німецьких університетах у жовтні 1817 р. Тому в
1818 р. починаютьсѐ новий етап контрреформ у вищій школі Російської
імперії, метоя їх був відхід від ліберальних засад управліннѐ.
24 жовтнѐ 1817 р. затверджено маніфест, відповідно до ѐкого було
утворено Міністерство духовних справ і народної освіти. З університетів
звільнѐли іноземних професорів і їхніх учнів, вводивсѐ жорсткий урѐдовий
контроль і «монастирська» дисципліна *5, с. 129].
14 травнѐ 1824 р. було відновлено Міністерство народної освіти,
звільнено з посад М. Магницького і Д. Рунича – реакційних діѐчів, ѐкі були
проти демократичних принципів управліннѐ університетами. Але урѐд не
збиравсѐ повертатисѐ до старих ліберальних засад в управлінні закладами
вищої освіти. аскравий приклад цього – звільненнѐ з посади ректора
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Московського університету А. Прокоповича-Антонського, причиноя ѐкого був
секретний лист від міністра народної освіти попечителя Московського
навчального округу. Ставсѐ прецедент. Про порушеннѐ університетського
статуту свідчить ще один факт: 19 груднѐ 1824 р. попечитель Харківського
навчального округу просив про призначеннѐ І. Кронеберга ректором
Харківського університету на невизначений термін, тоді ѐк ректор мав
обиратисѐ за статутом на чітко окреслений термін. На фоні порушеннѐ
принципів самоуправліннѐ й посиленнѐ державного контроля з боку
попечителів постала потреба переглѐнути університетський статут.
Затвердження нового статуту 1835 р. передувало 10 років підготовки. Усі ці
роки спостерігалосѐ протистоѐннѐ професорів вітчизнѐних університетів і
чиновників Міністерства народної освіти, попечителів навчальних округів за
автономія університетів.
Міністр народної освіти адмірал О. Шишков (15 травнѐ 1824 р. –
25 квітнѐ 1828 р.) уважав, що науки йдуть на користь лядині тоді, коли
викладаятьсѐ в необхідному обсѐзі [7, с. 166]. Очоляване ним
Міністерство народної освіти надало можливість університетам брати
участь у підготовці нового статуту. У циркулѐрі враховувалосѐ те, що
університети повинні оріюнтуватисѐ у проблемах вищої школи. Їм було
запропоновано представити свої думки щодо змін і доповнень у
майбутньому статуті. Свої поглѐди на це питаннѐ презентували
Московський, Харківський і Дерптський університети. Було відображено
прагненнѐ університетів повернути ліберальні принципи управліннѐ, ѐкі
знищили у процесі практичної реалізації статуту 1804 р. У цей період
складаннѐ пропозицій до змін університетського статуту стало своюрідноя
формоя боротьби університетів за автономія *5+.
Перший проект статуту надіслав Московський університет. На полѐх
статуту 1804 р. було написано примітки з урахуваннѐм тих змін, ѐкі
відбулисѐ протѐгом 20 років дії статуту 1804 р. Проектом передбачено
збереженнѐ таких гілок університетського управліннѐ, ѐк рада, правліннѐ,
факультетські збори, університетський суд. Одніюя з пропозицій було чітке
розмежуваннѐ повноважень різних членів університетської корпорації.
Рада маю збиратисѐ один раз на тиждень, адже багато питань потребуять
розв’ѐзаннѐ. Рекомендували також увести посаду проректора, ѐкий би
обиравсѐ на три роки, такий самий термін каденції маю бути в деканів
факультетів. Отже, проект статуту від Московського університету
пропонував не тільки зберегти введені статутом 1804 р. принципи
університетської автономії, але й розвинути їх і доопрацявати.
Свої побажаннѐ висловив і М. Балуг’ѐнський, ректор СанктПетербурзького університету. На його думку, до складу правліннѐ маять
входити ректор, директор економії, директор училищ, декани факультетів і
синдик ѐк посадова особа, ѐка здійсняю наглѐд за університетським судом.
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Ректор університету виступив за обмеженнѐ влади попечителѐ, той
повинен бути лише посередником між університетом і керівництвом.
Повноваженнѐ університетського суду маять розширити, йому зобов’ѐзані
підкорѐтисѐ члени університетської корпорації. Основна ідеѐ управліннѐ
університетами сформульована так: «Попечитель наглѐдаю, ректор і декани
управлѐять» [5, с. 131]. У відповідь на питаннѐ, ѐким маю бути
університетська освіта у країні, професор закликав звернутисѐ до досвіду й
статутів ювропейських університетів.
Поглѐди професорів Московського й Санкт-Петербурзького
університетів мали великий вплив на підготовку реформи, тож їхні
побажаннѐ було враховано під час підготовки проекту статуту. Документ,
представлений у 1829 р., що складавсѐ з 300 параграфів і 21 розділу,
пропагував автономія. Проект надавав широкі можливості длѐ
внутрішньоуніверситетського управліннѐ, у загальних рисах зберіг
автономія університету, по можливості було враховано побажаннѐ
професорів.
Посада
ректора
залишиласѐ
виборноя.
Однак
прослідковуютьсѐ тенденціѐ до введеннѐ університетів до системи
державних закладів. Попечитель розглѐдавсѐ ѐк найближче начальство,
розширявалисѐ функції ради університету.
Але цей проект статуту так і не було втілено в життѐ. Повстаннѐ в
Польщі 1830–1831 рр., студентські заворушеннѐ в Москві привертаять
увагу урѐду до зміни управліннѐ закладами вищої освіти.
Попечителі, навпаки, намагаятьсѐ зберегти своя владу над
університетами й обмежити права університетської корпорації. Попечитель
Харківського університету О. Перовський у 1826 р. виступив проти виборів
професорів і ад’янктів радоя університету. У своїй записці Миколі І
«О народном просвещении в России» він пропоную підігнати управліннѐ
університетами під «урѐдову систему». Попечитель Віленського університету
М. Новосільцев висловив думку, що система управліннѐ вітчизнѐними
університетами, ѐкі утворені на зразок німецьких, не відповідаю системі
управліннѐ інших державних установ. Це заважаю керувати університетами,
контролявати їх. На думку попечителѐ, порѐдку можна досѐгти тільки тоді,
коли право управлѐти університетом належатиме лише Міністерству.
Попечитель Московського навчального округу О. Писарев також
пропонував посилити владу попечителѐ в управлінні університетом. Рада
повинна складатисѐ з представника правліннѐ, ректора, всіх ординарних та
екстраординарних професорів на чолі з попечителем. Повноваженнѐ ректора
зводилисѐ до управліннѐ науковими й навчальними справами в університеті.
Схожі поглѐди мав і попечитель Харківського навчального округу З. Карнююв:
посиляваласѐ бярократизаціѐ університетів, ректор повинен не обиратисѐ, а
призначатисѐ, скоротити склад правліннѐ з 6 до 5 осіб, декани заміняятьсѐ
радниками. На думку Д. Багаліѐ, З. Карнююв намагавсѐ змінити спосіб
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управліннѐ університетами, закладений у статуті 1804 р. [1, с. 150]. Більшість
попечителів висловилисѐ за передачу функцій управліннѐ університетами
державним чиновникам, ліквідація виборності керівних посад, повне
підпорѐдкуваннѐ університетів владі попечителѐ. Отже, поглѐди попечителів
на університетське питаннѐ відобразили ставленнѐ влади.
У статті Т. Матуліс знаходимо свідченнѐ того, що професори самі
висловлявали пропозиції звільнити їх від управліннѐ університетом. Проте
мета цих змін була не длѐ того, щоб звузити рамки університетської
автономії, а щоб полегшити життѐ професорів і сприѐти виконання ними
своїх прѐмих обов’ѐзків *5, с. 133]. Проханнѐ звільнити професорів від
управліннѐ університетом не означало, що вони не хотіли цього робити, а
їм було дуже важко виконувати свої обов’ѐзки в тих умовах.
У результаті розглѐду висловлених пропозицій було підготовлено
другий проект статуту Санкт-Петербурзького, Московського, Харківського й
Казанського
університетів
(розділено
навчальну,
наукову
й
адміністративно-господарську діѐльність університетів; ректор обираютьсѐ
терміном на 3 роки, декан – на 1 рік; посиляваласѐ залежність ректора від
попечителѐ). Рада розглѐдала подані факультетом представленнѐ на
наукові ступені, що посилявало загальноуніверситетський контроль над
ціюя процедуроя. Звітність правліннѐ перед радоя було відмінено.
Університетський суд збережено. Першу інстанція представлѐв
ректорський суд, другу – ревізійна комісіѐ, ѐка складаласѐ з семи
професорів яридично-політичного факультету. Окремо регламентуваласѐ
діѐльність університетської поліції, очолявана ректором. Другий проект
урахував побажаннѐ ѐк професорів, так і попечителів.
Одразу післѐ звільненнѐ з посади О. Шишкова міністром народної
освіти призначено кнѐзѐ К. Лівена (25 квітнѐ 1828 р. – 18 березнѐ 1833 р.).
Це була прогресивна лядина, він не погоджувавсѐ з пропозиціюя
М. Магницького виганѐти з навчальних закладів викладачів, запідозрених у
вільнодумстві. Вважав, що посиленнѐ влади попечителѐ може зашкодити
розвиткові вищої школи. Підтримував виписку з-за кордону заборонених
книг, адже заборона може завдати «університетам остаточний
смертельний удар» [7, с. 169]. Пропонував переглѐнути університетський
статут. Незважаячи на свої доволі демократичні поглѐди, міг вигнати з
університету професорів або відрахувати студентів за аморальні вчинки.
У 1832 р., післѐ схваленнѐ імператором основних напрѐмів реформи,
члени комітету підписали проект статуту і штатів указаних університетів та
проханнѐ затвердити ці документи на 5 років у виглѐді експерименту. У
жовтні 1832 р. матеріали було передано на розглѐд до Державної думи. У
квітні 1833 р. у Департаменті законів почали розглѐдати ці документи. Длѐ
особистого поѐсненнѐ запросили міністра народної освіти С. Уварова
(21 березнѐ 1833 р. – 20 жовтнѐ 1849 р.). Він наполіг на тому, що проект
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треба переглѐнути, адже він не брав участі в його створенні. У травні
1833 р. проект повернуто до Міністерства [7, с. 191–192].
Ставленнѐ влади до управліннѐ закладами вищої освіти було
відображено у статуті Київського університету, ѐкий складено С. Уваровим і
затверджено на чотири роки 25 груднѐ 1833 р. [4]. Статут посилявав
адміністративну опіку і строго регламентував діѐльність університету.
Внутрішню управліннѐ здійснявалосѐ під особистим наглѐдом попечителѐ.
Рада обирала ректора на 2 роки. Господарськими справами займалосѐ
правліннѐ, відбулосѐ розмежуваннѐ навчальної та господарської частин.
Загальний статут імператорських університетів було прийнѐто
26 липнѐ 1835 р. *3+. Цей документ суттюво змінив відносини між
виборними університетськими інстанціѐми й урѐдовоя владоя. Основні
ідеї статуту: повне відокремленнѐ навчальних і наукових питань діѐльності
університету від адміністративно-господарських і відповідний розподіл
повноважень між різними інстанціѐми, посиленнѐ ролі попечителѐ ѐк
представника міністерства; університети позбавлено судово-поліцейських і
адміністративно-господарських функцій. Посиленнѐ ролі попечителѐ
спричинило обмеженнѐ університетського самоуправліннѐ, що зумовило
негативну оцінку положень статуту 1835 р. Реформи, ѐкі впровадили за
часів перебуваннѐ на посаді С. Уварова, призвели до нового управліннѐ
навчальними округами, «обмеженнѐ університетської автономії та
академічних свобод» [7, с. 224], підпорѐдкуваннѐ приватних навчальних
закладів і домашньої освіти урѐдовому контроля тощо.
Позиціѐ професорів вітчизнѐних університетів у розробці статуту 1835 р.
відіграла провідну роль. Адже було збережено такі принципи автономії
університетів, ѐк виборність ректора й деканів, заміщеннѐ вакантних посад,
розподіл функцій університету і представника влади в управлінні навчальним
закладом. Але, незважаячи на збереженнѐ цих принципів університетської
автономії, статут 1835 р. зберіг залежність вишів від владних рішень міністра,
ѐкий міг не затвердити обраних осіб на посади ректора, деканів і професорів,
а призначити своїх осіб. акщо за статутом 1804 р. університети були центрами
навчальних округів, впливали на початкову й середня освіту в навчальному
окрузі, то тепер вони повністя залежали від попечителѐ. Університетський
суд взагалі знищено. Завданнѐ університетів полѐгало в підготовці молоді до
державної служби [3].
Занепад розвитку університетів посиливсѐ післѐ револяційного руху
1848 р. Значний вплив на розвиток автономії мали револяційні події в
Західній Ювропі. С. Уваров поступово втрачав свій авторитет ѐк самостійний
керівник відомства. Посилиласѐ недовіра імператора до університетів, було
встановлено квоту на кількість вступників до університетів. Міністр отримав
серйозну догану за стаття, надруковану в журналі «Современник», у ѐкій
ішлосѐ про захист університетів. С. Уварова звільнили [7, с. 226]. Свободу
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слова й думки було остаточно придушено. Раду університету позбавили
права обирати ректора, збільшиласѐ влада попечителѐ, кількість студентів
зменшиласѐ до 300, навчаннѐ відбувалосѐ за «непорушними програмами»;
припинили відправлѐти за кордон на навчаннѐ молодих учених, ліквідували
кафедру філософії. Харківський імператорський університет було
підпорѐдковано військовому відомству – генерал-губернатору. Унаслідок
цього знизивсѐ рівень вітчизнѐної науки, з’ѐвилосѐ багато вакантних
викладацьких посад. У той час непотрібні були самостійні ляди, угодними
владі вважали бездумних виконавців. У другій половині 50-х рр. ХІХ ст. стан
справ почав зміняватисѐ, ставленнѐ влади до університетів покращилосѐ.
Відповідно до положеннѐ 1849 р., ректор призначавсѐ не зі складу
професорів, декани також могли бути звільнені та призначені без виборів.
Було встановлено наглѐд за викладаннѐм. Професорів зобов’ѐзували
надавати точні копії матеріалів до дисциплін, ѐкі вони викладали. Декани
повинні були слідкувати за викладаннѐм та доповідати ректору про будьѐкі порушеннѐ [8, с. 172–173].
У середині ХІХ ст. досѐгаю кульмінації протистоѐннѐ авторитарної й
автономної тенденцій розвитку університетської вищої освіти. Держава не
змогла перетворити університети на структурні підрозділи свого
бярократичного апарату, хоч у період правліннѐ Миколи І і трансформувала її
за таким зразком. У процесі дослідженнѐ доведено, що длѐ вищої школи
характерні автономістські процеси, вона намагаютьсѐ вирватисѐ з-під опіки
влади, перетворитисѐ в самостійний соціокультурний інститут суспільства,
тобто служити завданнѐм народної освіти. У країнах Заходу не було такого
контроля над закладами вищої освіти, ѐк у Російській імперії. Німецькі
університети хоч і керуятьсѐ державними органами, проте зберігаять
автономія; американські ж – приклад максимальної суспільної ініціативи.
Післѐ звільненнѐ С. Уварова длѐ освіти настали тѐжкі часи. На думку
імператора, основоя вихованнѐ молоді повинні були стати навчаннѐ й
мораль, це мало здійсняватисѐ через формуваннѐ релігійних почуттів [7,
с. 226–227]. Такої політики повинен був дотримуватисѐ новий очільник
Міністерства
народної
освіти
кнѐзь
П. Ширінський-Шихматов
(27 січнѐ 1850 р. – 31 березнѐ 1853 р.). Він чітко виконував усі
розпорѐдженнѐ, ѐкі йому надсилали «згори» і метоя ѐких було посиленнѐ
контроля над навчальними закладами (зокрема, над літературоя).
Особливу увагу приділѐли особистій перевірці вишів, адже в цьому
вбачали потужний виховний ефект.
Наступником
П. Ширінського-Шихматова
став
А. Норов
(7 квітнѐ 1853 р. – 23 березнѐ 1858 р.), лядина гуманна й освічена.
Основноя метоя нового міністра було відновленнѐ діѐльності
університетів на засадах статутів, ѐкі не завжди виконувалисѐ. Навчальні
округи виводилисѐ з-під опіки місцевих генерал-губернаторів, наслідком
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чого стала більша самостійність місцевого керівництва *7, с. 341].
2 квітнѐ 1848 р. ліквідовано Цензурний комітет, що дало більше свободи
Міністерству народної освіти. Відстояячи необхідність законної свободи
длѐ науки й літератури, А. Норов не встиг здійснити все ним задумане. У
донесенні імператору він писав про широку гуманітарну освіту, ѐка не
повинна мати односторонній характер. Міністра було звільнено за
заворушеннѐ в університетах і дії цензури.
У період контрреформи 1820–1850 рр. університети позбавлено
самоуправліннѐ, посилено владу бярократії, демократичні засади
замінено військово-бярократичними. Більше 25 років викладачі і студенти
чекали зміни ставленнѐ до автономії. Держава гальмувала розвиток освіти,
обмежувала фінансуваннѐ, принизливо контролявала викладачів у
жорстких умовах адміністративного наглѐду й цензури. Тому в 50х рр. ХІХ ст. у вищій освіті настала глибока криза.
Непослідовний урѐдовий курс представлений зміноя підходів і
конкретних реформаторських заходів щодо проголошеннѐ автономії,
самоуправліннѐ вищої школи при Олександрі ІІ, що багато в чому залежало
від суспільно-політичної ситуації у країні. Нові реформи розроблѐлисѐ
різними лядьми – міністрами, ліберальними професорами. Концепції
міністрів народної освіти виражали то консервативний, то автономний
(ліберальний) підходи.
З 1855 р. Харківський і Київський навчальні округи, керівництво
ѐкими здійснявав генерал-губернатор, знову підпорѐдковуятьсѐ
попечителя. У 1856 р. відновили закордонні відрѐдженнѐ длѐ професорів,
скасовані в 1848 р. У 1858 р. інспектори втратили право контроля над
студентами поза університетами.
Наступним міністром став Є. Ковалевський (23 березнѐ 1858 р. –
28 червнѐ 1861 р.). Найскладнішим за часів його правліннѐ було
університетське питаннѐ. Неузгодженість поглѐдів представників двох
міністерських комісій щодо студентських заворушень змусила міністра піти
у відставку. Зовсім короткий термін обіймав посаду граф Є. Путѐтін
(28 червнѐ 1861 р. – 25 груднѐ 1861 р.). Складним і длѐ нього були питаннѐ
цензури й управліннѐ університетами. Ю. Путѐтін планував зробити ці
заклади доступними лише длѐ так званих «вищих класів» суспільства.
Висновки. Отже, у процесі наукового пошуку з’ѐсовано, що протѐгом
означеного періоду дослідженнѐ більшість міністрів народної освіти
(П. Завадовський, О. Розумовський, О. Голіцин, О. Шишков, К. Лівен, А. Норов)
дотримувалисѐ ліберальної політики щодо управліннѐ університетами,
підтримували в них розвиток автономії. Інші очільники Міністерства народної
освіти (С. Уваров, П. Ширінський-Шихматов, Ю. Ковалевський, Ю. Путѐтін) виступали за посилений контроль вишів; зокрема, за часів перебуваннѐ на посаді
С. Уварова, прийнѐто відомий реакційний університетський статут 1835 р.
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Перспективи подальших наукових розвідок полѐгаять у вивченні
політики міністрів народної освіти щодо управліннѐ вітчизнѐними
університетами другої половини ХІХ – початку ХХ ст., що сприѐтиме
актуалізації отриманих результатів на сучасному етапі розбудови вітчизнѐної
системи вищої освіти.
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РЕЗЮМЕ
Моклѐк Владимир. Политика министров народного просвещениѐ в управлении
отечественными университетами (перваѐ половина ХІХ в.).
Цель статьи состоит в освещении политики министров народного
образованиѐ относительно управлениѐ отечественными университетами первой
половины ХІХ в. Методы исследованиѐ: синергетического обобщениѐ материала,
сравнениѐ и оцениваниѐ, анализа. Результаты исследованиѐ: выѐснение
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характера политики министров народного образованиѐ обозначенного периода.
Практическое значение исследованиѐ: актуализациѐ конструктивного опыта.
Выводы: большинство министров народного образованиѐ проводили либеральнуя
политики, другие выступали за усиленный контроль высших учебных заведений.
Перспективы дальнейших научных исследований состоѐт в изучении политики
министров народного образованиѐ относительно управлениѐ отечественными
университетами второй половины ХІХ – начала ХХ в.
Ключевые
слова:
министр
народного
образованиѐ,
управление
университетами, автономнаѐ тенденциѐ, авторитарнаѐ тенденциѐ, устав,
реформа, контрреформа, ректор, профессор, попечитель.

SUMMARY
Mokliak Volodymyr. The policy of public education ministers in the management of
domestic universities (first half of the XIX century).
In the course of the scientific search, it has been found out that during the period of
research the majority of ministers of public education (P. Zavadovskyi, O. Razumovskyi,
O. Holitsyn, O. Shyshkov, K. Liven, A. Norov) adhered to liberal policies concerning university
management, supported in them the development of autonomy. Other heads of the Ministry of
Public Education (S. Uvarov, P. Shyrinskyi-Shykhmatov, E. Kovalevskyi, E. Putiatin) advocated
increased control over higher education; in particular, during the period of S. Uvarov’s post, the
well-known reactionary university statute of 1835 was adopted.
It is proved that a confrontation between the authoritarian and autonomous trends of
the university’s higher education reaches the culmination in the middle of the nineteenth century.
The state failed to transform universities into structural units of its bureaucracy, although during
the reign of Nicholas I, and transformed it into such a pattern. In the course of the study it was
proved that autonomous processes are characteristics of higher education, the last one tries to
escape from the power of the authorities, to become an independent socio-cultural institute of
society, to serve the task of public education. In the West there was no such control over
establishments of higher education, as in the Russian Empire. Although German universities are
governed by state authorities, they still retain autonomy. The American ones are an example of a
maximum social initiative.
In the period of the counter-reform of 1820–1850, universities were deprived of selfgovernment, the power of the bureaucracy was strengthened, democratic bases replaced
military-bureaucratic ones. The state hampered the development of education, limited funding,
humiliatingly controlled teachers under harsh conditions of administrative supervision and
censorship. Therefore, there was a deep crisis in higher education in the 50’s of the XIX century.
The inconsistent government course was represented by a change in approaches and specific
reform measures regarding the declaration of autonomy, the self-government of the higher
school under Alexander II, which largely depended on the socio-political situation in the country.
New reforms were developed by different people – ministers, liberal professors. Concepts of the
ministers of public education expressed a conservative, autonomous approach.
Key words: Minister of Public Education, management of universities, autonomous
tendency, authoritarian tendency, charter, reform, counter-reform, Rector, Professor,
Trustee.
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DOI 10.24139/2312-5993/2018.03/230МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Статтѐ присвѐчена розглѐду низки концептуальних положень, що
стосуятьсѐ моделяваннѐ формуваннѐ пізнавальної мотивації молодших школѐрів у
процесі навчально-пошукової діѐльності. Методологічну основу становлѐть теорії
наукового пізнаннѐ й розвитку особистості. Cкладовими структурно-логічної моделі
стали компоненти пізнавальної мотивації, організаціѐ навчально-пошукової
діѐльності та педагогічні умови формуваннѐ пізнавальної мотивації учнів,
безпосередньо пов’ѐзані з її ефективністя. Перспективи подальших наукових
розвідок пов’ѐзані з розширеннѐм вікових меж досліджуваного контингенту та
охопленнѐм інших предметних галузей.
Ключові слова: структурно-логічна модель, пізнавальна мотиваціѐ, молодші
школѐрі, навчально-пошукова діѐльність, принципи, дидактична доцільність,
педагогічні умови, позитивні емоції, пізнавальні потреби, цілі учіннѐ.

Постановка проблеми. Нова освітнѐ філософіѐ нині втілилась в
особистісно оріюнтованій моделі навчаннѐ, пріоритетноя метоя ѐкої ю
розвиток особистості учнѐ, його потреб, цінностей, мотивів, забезпеченнѐ
перспектив самореалізації. З оглѐду на необхідність вирішеннѐ цього
завданнѐ винѐтково важливоя ю проблема формуваннѐ пізнавальної
мотивації школѐрів ѐк чинника ефективності навчальної діѐльності.
Аналіз актуальних досліджень. У теоретичних працѐх відомих
психологів і педагогів мотивація розглѐдаять ѐк одне зі стрижневих
утворень особистості, при цьому наголошуять на складності та ѐкісній
неоднорідності будови мотиваційної сфери. Багато вчених (І. Д. Бех,
Н. М. Бібік, Ю. П. Ільїн, А. К. Маркова, О. а. Савченко та ін.) особливого
значеннѐ надаять питання розвитку внутрішньої мотивації навчаннѐ
молодших школѐрів.
Результати останніх психолого-педагогічних досліджень показали,
що молодший шкільний вік маю великі резерви длѐ формуваннѐ
мотиваційної сфери учіннѐ, ѐкі необхідно використовувати, щоб уникнути
«мотиваційного вакууму» під час переходу учнѐ до середньої школи.
Узагальненнѐ наукових досліджень із ціюї проблеми показую, що
структура навчальної діѐльності, адекватна цілѐм навчаннѐ, ю чинником
формуваннѐ в учнів не лише систем операцій і знань, а й пізнавальних
інтересів, бажаннѐ учитисѐ, допитливості, прагненнѐ до самоосвіти.
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У доробку вітчизнѐних учених (Н. М. Бібік, С. У. Гончаренка,
О. І. Киричук, О. а. Савченко) висвітлено різні аспекти організації
навчально-пошукової діѐльності школѐрів *1; 2; 4; 6+.
Крім того, стрімкий розвиток інформаційних відносин у сучасному
суспільстві зумовляю винѐткову актуальність педагогічного моделяваннѐ.
Останнім часом усе більшого поширеннѐ набуваять дослідженнѐ,
пов’ѐзані з моделяваннѐм понѐтійних, процесуальних, структурних і
концептуальних характеристик та окремих «сторін» навчаннѐ.
Методологіѐ дослідженнѐ. Методологічну основу дослідженнѐ
становлѐть психологічні та педагогічні наукові положеннѐ про
закономірності розвитку особистості; теорії наукового пізнаннѐ й
розвивального навчаннѐ; принципи взаюмозв’ѐзку теорії та практики,
активності, розвитку, детермінізму, юдності свідомості і діѐльності.
Саме тому метоя нашої статті ю розглѐд низки концептуальних
положень, що стосуятьсѐ моделяваннѐ формуваннѐ пізнавальної
мотивації молодших школѐрів у процесі навчально-пошукової діѐльності.
Виклад основного матеріалу. У результаті теоретичного аналізу
дидактичних можливостей навчально-пошукової діѐльності та проблем
мотивації учіннѐ нами було створено структурно-логічну модель
формуваннѐ пізнавальної мотивації молодших школѐрів у процесі
навчально-пошукової діѐльності.
Згідно з визначеннѐм А. М. Дахіна, «модель – це штучно створений
зразок у виглѐді схеми, фізичних конструкцій, знакових форм або формул,
ѐкий, будучи подібним до досліджуваного об’юкта (або ѐвища), відображаю
і відтворяю в більш простому й огрубленому виглѐді структуру, властивості,
взаюмозв’ѐзки та відношеннѐ між елементами цього об’юкта» *3, 22+.
Виходѐчи з теоретичних положень дослідників про сукупність і
характер психологічних чинників, ѐкі зумовляять розвиток та формуваннѐ
мотивації, визначено структурні компоненти пізнавальної мотивації, що
відповідаять логіці мотиваційного процесу:
1. Пізнавальна потреба – спрѐмованість активності дитини, психічний
стан, що створяю передумову діѐльності.
2. Цілі учіннѐ – спрѐмованість активності на проміжний результат, що
ю етапом досѐгненнѐ предмета потреби.
3. Позитивні емоції – усвідомленнѐ учнем своїх можливостей у
досѐгненні успіху в учінні; виѐвлѐятьсѐ внаслідок засвоюннѐ нового
навчального матеріалу, оволодіннѐ способами та прийомами самостійного
набуттѐ знань.
4. Пізнавальний інтерес – активне ставленнѐ учнѐ до об’юкта
пізнаннѐ;
інтегральне
вираженнѐ
мотиваційних
механізмів
(смислоутвореннѐ, цілепокладаннѐ, емоційна модальність), що зумовляю
спрѐмованість активності особистості на певні аспекти учіннѐ.
231

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

Отже, пізнавальна мотиваціѐ молодших школѐрів формуютьсѐ в
результаті актуалізації таких її складових: пізнавальні потреби, цілі учіннѐ,
позитивні емоції, пізнавальні інтереси. Саме їх було покладено в основу
розробленої структурно-логічної моделі формуваннѐ пізнавальної
мотивації молодших школѐрів у процесі навчально-пошукової діѐльності.
Характерноя ознакоя авторської моделі ю те, що її реалізаціѐ
можлива під час навчальних занѐть із різних навчальних предметів. Вона
розроблена з урахуваннѐм психологічних особливостей загальних
механізмів мотивації та її динамічного аспекту, реалізую рекомендації
сучасних психологічних теорій навчаннѐ, результати завершених
педагогічних досліджень і передовий педагогічний досвід. Цѐ структурнологічна модель, по суті, формуячи й актуалізуячи пізнавальні мотиви, ю
засобом цілеспрѐмованої регулѐції процесу перебігу розумової діѐльності
молодших школѐрів, формуваннѐ її змістових структур.
Концептуальним ю положеннѐ багатоаспектності пізнавальної мотивації
й можливості її формуваннѐ шлѐхом активації самостійної пізнавальної
діѐльності в організованих певним чином педагогічних умовах.
Сутністя нового підходу до формуваннѐ пізнавальної мотивації стало
те, що акцент переноситьсѐ з діѐльності вчителѐ, ѐкий навчаю, на активну
навчально-пошукову діѐльність учнів та актуалізація їх мотиваційних
ресурсів. З оглѐду на це головним оріюнтиром у навчально-виховному процесі
стаю учень ѐк суб’юкт навчаннѐ, його особистісні диспозиції, особливості його
індивідуального стиля діѐльності, його ѐкісні характеристики.
Актуальність моделі зумовлена необхідністя організації навчальновиховного процесу молодших школѐрів на основі внутрішньої спонуки до
навчаннѐ, що характеризуютьсѐ інтелектуальноя активністя, прагненнѐм
до розумової діѐльності, до подоланнѐ труднощів в учінні, творчості.
Складовими структурно-логічної моделі стали компоненти
пізнавальної мотивації, організаціѐ навчально-пошукової діѐльності та
педагогічні
умови
формуваннѐ
пізнавальної
мотивації
учнів,
безпосередньо пов’ѐзані з її ефективністя.
Розроблена модель ґрунтуютьсѐ на системному підході і теорії
юдності мотивації учіннѐ й навчальної діѐльності. Це дозволѐю розглѐдати
всі компоненти педагогічного процесу у взаюмозв’ѐзку та юдності, виѐвлѐти
певні співвідношеннѐ між активізувальними та змістовими чинниками
формуваннѐ зазначеного психологічного утвореннѐ особистості.
Пропонована структурно-логічна модель формуваннѐ пізнавальної
мотивації молодших школѐрів у процесі навчально-пошукової діѐльності
подана у виглѐді схеми (рис. 1).
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Рис. 1. Структурно-логічна модель формуваннѐ пізнавальної мотивації молодших школѐрів
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Зміст діѐльності учнів розкриваютьсѐ через організація навчальнопошукової діѐльності.
1. Самовизначеннѐ до діѐльності.
На цьому етапі навчально-пошукової діѐльності передбачаютьсѐ
організаціѐ позитивного самовизначеннѐ учнѐ до відомої норми діѐльності
на уроці, а саме:
1) співвідношеннѐ запропонованої норми діѐльності з нормами,
зафіксованими у свідомості ѐк актуальний рівень здібностей («можу»
виконати, здатен виконати);
2) співвідношеннѐ запропонованої норми діѐльності з нормами,
зафіксованими у свідомості ѐк особистісно значущі («хочу» виконати).
2. Актуалізаціѐ знань.
Цей етап навчально-пошукової діѐльності поділѐютьсѐ на дві частини:
1) індивідуальна діѐльність за відомоя нормоя N;
2) колективна реконструкціѐ наѐвних за ціюя темоя знань.
3. Постановка навчальної проблеми.
Основноя метоя цього етапу навчально-пошукової діѐльності ю
виѐвленнѐ місцѐ утрудненнѐ, його причин і формуляваннѐ мети уроку.
Длѐ реалізації ціюї мети необхідно, щоб учні:
1) співвіднесли свої дії із застосованим способом і визначили місце
утрудненнѐ;
2) з’ѐсували та зафіксували в зовнішньому мовленні причину
утрудненнѐ, тобто відповіли на запитаннѐ: «Чому воно виникло?»;
3) на цій основі визначили мету діѐльності та запропонували свої
варіанти формуляваннѐ теми уроку, ѐку вчитель може уточнити.
4. «Відкриттѐ» дітьми нового знаннѐ.
Основноя метоя цього етапу навчально-пошукової діѐльності ю
побудова дітьми нового способу дій і формуваннѐ здатності до його
виконаннѐ.
Длѐ реалізації ціюї мети необхідно, щоб учні:
1) обрали метод побудови нового способу дій – метод доповненнѐ
або метод уточненнѐ;
2) обрали метод, на ѐкому буде засновано розв’ѐзаннѐ навчальної
проблеми, – визначеннѐ понѐттѐ, властивість, алгоритм тощо;
3) на основі обраного методу висунули й обґрунтували гіпотези;
4) застосували предметні дії з моделѐми, схемами тощо;
5) зафіксували новий спосіб дії в мовленні та знаково;
6) подолали утрудненнѐ, що виникло, за допомогоя нового способу
дії.
5. Первинне закріпленнѐ.
Етап первинного закріпленнѐ передбачаю розв’ѐзуваннѐ учнѐми
типових завдань і вербальне фіксуваннѐ побудованого алгоритму або
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понѐттѐ з паралельним їх записом. Щоб нове знаннѐ не стало длѐ школѐра
випадковим ѐвищем, воно повинно перейти в його свідомість і зберегтисѐ
там у певній формі, тобто маю відбутись інтеріоризаціѐ нового знаннѐ.
6. Самостійна робота із самоперевіркоя у класі.
Основноя метоя цього етапу ю інтеріоризаціѐ нового способу дії,
індивідуальна рефлексіѐ досѐгненнѐ мети і створеннѐ ситуації успіху. Длѐ
реалізації ціюї мети необхідно:
1) організувати самостійне виконаннѐ учнѐми завдань на новий
спосіб дії;
2) організувати самоперевірку учнѐми своїх розв’ѐзків за еталоном;
3) створити ситуація успіху;
4) учнѐм, ѐкі припустилисѐ помилки, дати змогу длѐ з’ѐсуваннѐ
причин помилок та длѐ їх виправленнѐ.
7. Формуваннѐ системи знань.
На цьому етапі передбачаютьсѐ вкляченнѐ нового знаннѐ до існуячої
системи знань, повтореннѐ й закріпленнѐ раніше вивченого. Длѐ реалізації
ціюї мети необхідно:
1) пропонувати учнѐм завданнѐ, у ѐких новий спосіб дії пов’ѐзуютьсѐ з
раніше вивченими;
2) системно вклячати завданнѐ на тренуваннѐ й доведеннѐ до рівнѐ
автоматизованої навички раніше сформованих здібностей, на корекція
помилок, на підготовку до вивченнѐ наступних тем.
8. Рефлексіѐ діѐльності.
Основноя метоя цього етапу навчально-пошукової діѐльності ю
самооцінка результатів діѐльності, усвідомленнѐ методу побудови та меж
застосуваннѐ нового способу дії. Длѐ реалізації ціюї мети необхідні:
1) організаціѐ рефлексії та самооцінка учнѐми діѐльності на уроці;
2) фіксуваннѐ учнѐми ступенѐ відповідності результатів діѐльності та
поставленої мети;
3) плануваннѐ подальшої діѐльності та визначеннѐ завдань длѐ
самопідготовки (домашню завданнѐ з елементами вибору, творчості) *5+.
Таким чином, навчально-пошукова діѐльність містить такі компоненти:
мотив, мета (проблема), навчальні дії та операції, дії оцінки та контроля.
Аналіз літературних джерел дозволив з’ѐсувати, що особливостѐми
пошукової діѐльності молодших школѐрів у процесі навчаннѐ доцільно
вважати такі:
– спрѐмованість на опануваннѐ учнѐми нового матеріалу у
проблемній ситуації;
– спрѐмованість на засвоюннѐ прийомів і способів наукових методів
пізнаннѐ (аналогіѐ, індукціѐ, дедукціѐ тощо);
– вплив на зміну особистості самого учнѐ, його розвиток
(цілеспрѐмованість, допитливість, розвиток творчого потенціалу).
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Основним змістом ціюї діѐльності ю ѐк теоретичні знаннѐ, так і прийоми,
способи діѐльності, а також відповідні вміннѐ та навички: спостереженнѐ,
аналіз, порівнѐннѐ, аналогіѐ, узагальненнѐ, класифікаціѐ, доведеннѐ тощо.
При цьому емпіричним знаннѐм відповідаять емпіричні (формальні) дії,
теоретичним знаннѐм – теоретичні (змістові) дії у процесі пошуку.
Потребоя в пошуковій діѐльності ю прагненнѐ учнів до пошуку
невизначеностей, проблем, завдань, ѐкі містѐть знаннѐ, невідомі школѐреві.
Специфіка діѐльності полѐгаю в тому, що учні прагнуть самостійно
відкривати нові знаннѐ та оволодівати новими способами дій. Її
призначеннѐ полѐгаю в тому, що, будучи формоя активності індивіда, вона
ю умовоя й засобом його психічного розвитку. Психічний розвиток, у своя
чергу, забезпечую засвоюннѐ теоретичних знань і сприѐю формування в
учнѐ специфічних здібностей та ѐкостей особистості – допитливості,
цілеспрѐмованості, наукової фантазії.
Дидактична
доцільність
застосуваннѐ
навчально-пошукової
діѐльності учнів зумовлена її функціѐми:
– освітнѐ – передбачаю оволодіннѐ знаннѐми об’юктивних фактів,
наукових узагальнень, понѐть і законів;
– розвивальна – реалізуютьсѐ в активній пізнавальній діѐльності
учнів, спрѐмованій на здобуттѐ нових знань і способів дій та оріюнтованій
на зону їх найближчого розвитку;
– виховна – реалізуютьсѐ через предметний зміст;
– контрольно-корекційна – забезпечую постійний взаюмообернений
зв’ѐзок учителѐ з учнем;
– спонукальна – стимуляю пізнавальні інтереси, формую позитивні
мотиви учіннѐ.
Отже, проаналізовані теоретичні позиції щодо організації навчальнопошукової діѐльності дозволѐять розглѐдати її ѐк чинник формуваннѐ
пізнавальної мотивації молодших школѐрів, що даю можливості длѐ
формуваннѐ всіх її складових – пізнавальних потреб, цілей учіннѐ,
позитивних емоцій, пізнавальних інтересів.
Структурні компоненти розробленої моделі виконуять функція
залученнѐ молодших школѐрів до пізнаннѐ, розумового пошуку,
досѐгненнѐ обраної мети. Успішність реалізації структурно-логічної моделі
залежить від сформованості пізнавальної мотивації, у зв’ѐзку з чим
виникла необхідність:
– сформувати в учнів навички творчого засвоюннѐ та застосуваннѐ
знань у нових ситуаціѐх;
– залучити школѐрів до опануваннѐ методів наукового пізнаннѐ;
– створити умови длѐ переживаннѐ дитиноя успіху й пов’ѐзаних із
ним позитивних емоцій;
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– посилити теоретичну і практичну значущість знань, що
здобуваятьсѐ;
– створити умови длѐ виникненнѐ свідомої пізнавальної
спрѐмованості на виѐвленнѐ причинно-наслідкових зв’ѐзків шлѐхом
постановки проблеми.
Ураховуячи комплексний підхід, у контексті ѐкого мотиваціѐ
розглѐдаютьсѐ ѐк складна динамічна система, розроблено педагогічні
умови, ѐкі під час їх комплексного використаннѐ створѐть реальні
можливості длѐ формуваннѐ пізнавальної мотивації молодших школѐрів у
процесі навчально-пошукової діѐльності:
– систематична й цілеспрѐмована оріюнтаціѐ учнів та активне
мотивоване оволодіннѐ системоя знань і способів діѐльності;
– застосуваннѐ дослідницького методу навчаннѐ в поюднанні
індивідуальних і групових форм організації пошукової діѐльності;
– створеннѐ ситуацій успіху в навчально-пошуковій діѐльності,
оріюнтованих на зміцненнѐ мотиваційного підґрунтѐ пізнавальної
активності учнів.
Діагностичний аспект моделі спираютьсѐ на критерії, показники та
рівні пізнавальної мотивації. Длѐ оціняваннѐ сформованості пізнавальної
мотивації визначено критерії, що відображаять: активність в оволодінні
системоя знань і способів діѐльності; ступінь сформованості прийомів
дослідницької діѐльності; готовність до діѐльності, оріюнтованої на
позитивний результат.
У дослідженні виділено такі показники: емоційне ставленнѐ до навчальних предметів, пізнавальну активність, домінуваннѐ внутрішніх мотивів
учіннѐ, силу проѐву і діювість. Вони ю основоя длѐ визначеннѐ рівнів пізнавальної мотивації: початкового (емпірично-репродуктивного), середнього
(аналітично-реконструктивного), високого (теоретично-продуктивного).
З метоя успішного функціонуваннѐ структурно-логічної моделі
визначено такі принципи формуваннѐ пізнавальної мотивації молодших
школѐрів у процесі навчально-пошукової діѐльності:
– принцип діѐльності – організаціѐ навчаннѐ, коли учень не отримую
готове знаннѐ, а «відкриваю» його у процесі власної пізнавальної діѐльності
та аналізую процес відкриттѐ;
– принцип активності – заохоченнѐ активної навчальної діѐльності
молодших школѐрів длѐ найповнішої реалізації їх мотиваційного
потенціалу;
– принцип
психологічної
комфортності
–
знѐттѐ
стресоутворявальних чинників навчального процесу, створеннѐ
доброзичливої атмосфери, оріюнтованої на реалізація ідей педагогіки
співробітництва;
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– принцип особистісного смислу – наданнѐ навчальному матеріалу
та навчальній діѐльності особистісної значущості;
– принцип варіативності – наданнѐ можливості вибору серед
навчальних завдань різного ступенѐ складності, характеру пізнавальної
активності (репродуктивних, творчих, пошукових) та формуваннѐ здатності
до системного перебору можливих варіантів (і вибору оптимального
варіанта) розв’ѐзаннѐ пізнавального завданнѐ;
– принцип проблемності – дослідницька діѐльність учнів, ѐка
з’ѐвлѐютьсѐ в певній ситуації і змушую їх ставити питаннѐ-проблеми,
формулявати гіпотези, висувати припущеннѐ та перевірѐти їх під час
розумових і практичних дій;
– принцип творчості – максимальна оріюнтаціѐ на творче начало в
навчальній діѐльності школѐрів, набуттѐ ними власного досвіду творчої
діѐльності.
Висновки. Отже, сконструйована структурно-логічна модель
формуваннѐ пізнавальної мотивації молодших школѐрів призначена:
здійснявати розвиток внутрішніх можливостей учнів; самореалізовувати
природні здібності; формувати позитивне ставленнѐ до учіннѐ;
стимулявати пізнавальні потреби, інтереси, пізнавальну активність,
самостійність школѐрів.
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РЕЗЮМЕ
Парфилова Светлана. Модель формированиѐ познавательной мотивации
младших школьников в процессе учебно-поисковой деѐтельности.
Статьѐ посвѐщена рассмотрения рѐда концептуальных положений,
касаящихсѐ моделированиѐ формированиѐ познавательной мотивации младших
школьников в процессе учебно-поисковой деѐтельности. Методологическуя основу
составлѐят теории научного познаниѐ и развитиѐ личности. Составлѐящими
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структурно-логической модели стали компоненты познавательной мотивации,
организациѐ учебно-поисковой деѐтельности и педагогические условиѐ формированиѐ
познавательной мотивации учеников, непосредственно свѐзанные с ее
эффективностья. Перспективы дальнейших научных исследований свѐзаны с
расширением возрастных границ исследуемого контингента и охватом других
предметных областей.
Ключевые слова: структурно-логическаѐ модель, познавательнаѐ мотивациѐ,
младшие школьники, учебно-поисковаѐ деѐтельность , принципы, дидактическаѐ
целесообразность,
педагогические
условиѐ,
положительные
эмоции,
познавательные потребности, цели обучениѐ.

SUMMARY
Parfilova Svitlana. Model of formation of cognitive motivation of the primary school
pupils in the process of educational-search activity.
The article is devoted to consideration of a number of conceptual positions, concerning
modeling of formation of cognitive motivation of the primary school pupils in the process of
educational-search activity. The methodological basis is composed by the theories of scientific
knowledge and development of the personality. The components of structural and logical model
became components of cognitive motivation, organization of educational-search activity and
pedagogical conditions of formation of cognitive motivation of pupils, directly connected with its
efficacy performance. Structural components of developed model perform the function of
attracting primary school pupils to knowledge, mental search, and the achievement of selected
target. The successful implementation of the structural and logical model depends on the
formation of cognitive motivation with which there appeared necessity: to form pupils’ skills of
creative learning and application of knowledge in new situations; to attract primary school pupils
to master the methods of scientific knowledge; to create conditions for a child feeling of success
and positive emotions associated with it; to strengthen the theoretical and practical importance
of knowledge acquired; to create conditions for the emergence of conscious cognitive focus on
identifying cause-and-effect relations by setting problem.
Taking into account the integrated approach, in which motivation is seen as a complex
dynamic system, developed pedagogical conditions that will create real opportunities during
their integrated use for formation of cognitive motivation of the primary school pupils in the
process of educational-search activity: systematic and targeted orientation of primary school
pupils and active motivated mastering of the system of knowledge and methods of activities; the
application of the research method of education in a combination of individual and group forms
of organization of search activity; creation of situations of success in educational-search activity
aimed at strengthening of the motivational basis of cognitive activity of the primary school
pupils. The prospects for further research relate to the extension of age limits of the studied
contingent and coverage of other subject areas.
Key words: structural and logical model, cognitive motivation, junior schoolchildren,
learning-searching activity, principles, didactic expediency, pedagogical conditions, positive
emotions, cognitive needs, learning objectives.
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PROGRAMME-METHODOLOGICAL SUPPORT OF SCHOOL AND FAMILY
INTERACTION IN THE FORMATION OF THE PUPILS’ OF PRIMARY SCHOOL
ENVIRONMENTALLY EXPEDIENT BEHAVIOR
The article is devoted to the formation of the pupils’ environmentally expedient
behavior in the interaction between school and family; the problem of methodological
support for environmental education of the primary school pupils is being solved. The aim of
the article is to substantiate the author’s programme “Ecoworld” on the formation of the
environmentally expedient behavior of the primary school pupils in the interaction between
school and family. In order to achieve the aim of the publication, a set of special diagnostic
methods was used, through which separate components of the investigated quality were
measured successively: polling students to identify knowledge about environmental behavior
and interactions in nature, environmentally expedient behavioral motives, environmental
activities. The methodological support for the environmental education of the primary school
pupils is developed: the programme-methodological complex “Ecoworld” (“Ekosvit”), which
covers the program of the ecological circle “Ecoworld” (“Ekosvit”) and methodological
guidelines for the organization of its work; methodological guidelines for work with parents
regarding the formation of the environmentally expedient behavior of the primary school
pupils. It has been proved that activation of interaction between parents and the teacher,
diversification of forms and methods of work with parents and pupils, and involvement of
parents in the direct participation in the educational process for the formation of
environmentally expedient behavior of the primary school pupils showed a qualitatively new
level of organization of the environmental education of schoolchildren.
Key words: environmentally expedient behavior, environmental education, program
“Ecoworld”, primary school pupils, ecological circle, parents of the primary school pupils.

Introduction. Man has been and remains an integral part of nature, so its
vital activity depends entirely on the well-being of the natural environment.
Harmonious relationships between man and nature are the key to the viability
and health of human civilization. An essential condition for the harmonization
of human actions with the laws of nature is, for today, the formation of the
personality of the ecocentric type and creation of a new order and rules of
coexistence of man with nature. Therefore, environmental education of
citizens is one of the priorities of our country. Accordingly, in the Law of
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Ukraine “On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of
Ukraine for the period up to 2030” is emphasized on the necessity of “inclusion
of the issues of the ecological culture formation and environmental education
in state target, regional and local development programs”. The importance of
environmental education is defined in the Laws of Ukraine “On Education”, “On
General Secondary Education”, the National Strategy for the Development of
Education in Ukraine for the period up to 2021, the National Program for the
Upbringing of Children and Youth, and other normative documents. Formation
of one of the key competences – “Environmental Literacy and Healthy Life”,
defined in the Concept of the New Ukrainian School, – is one of the objectives
of the educational process in primary school.
Analysis of relevant research. The complex of issues related to
environmental education was the subject of the comprehensive study by the
native researchers. Thus, scientific approaches to environmental education in
modern conditions have been developed in the studies of A. Zakhliebnyi, H.
Pustovit, whose works highlighted the conceptual foundations of the research
and proposed appropriate methods.
The problem of environmental education of schoolchildren has been
studied in various aspects, in particular: N. Pustovit considers formation of the
environmental competence, the issues of value attitude to nature are revealed
in the studies of O. Kolonkova, ecologically motivated behavior of students is
reflected in the works of I. Trubnik. The study of the essence of this problem
was also conducted by considerable efforts of the foreign scientists who view
the main role of the environmental education in the formation of the
environmentally expedient behavior and responsibility of the individual for the
preservation of nature in the process of learning knowledge, attitudes, value
orientations, ability to make decisions and solve local environmental
problems [4; 5; 6]. Scientists believe that it is necessary to form ecologically
oriented attitudes and values, to form knowledge and skills of a research
character, which promote the development of creative and business activity in
solving environmental problems and related life situations, to involve students
in practical activities to solve environmental problems in their area.
Of great importance for the disclosure of the psychological-pedagogical
characteristics of the behavior of the primary school pupils are the scientific
developments of L. Bozhovych and S. Rubinstein, in which it is emphasized that
the components of behavior of the primary school pupils are deeds as evidence
of the moral achievements of the person. In his studies I. Bekh substantiates
that junior school age is sensitive to the formation of conscious behavior.
Together with school for the formation of the environmentally expedient
behavior, family is resposible as the real subject of environmental education of
the individual. This necessitates the definition of preconditions and
development of the ways of increasing the effectiveness of the interaction of
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families and schools in the environmental education of schoolchildren.
Scientific approaches to family education in modern conditions are highlighted
in the studies of T. Alekseienko, who emphasizes the need to harmonize the
impacts that carry on children various subjects of the educational process.
Certain aspects of the interaction of all the educational structures of the
society, the joint activity of school and family in the education of schoolchildren
are found in the works of T. Kravchenko.
Aim of the Study. The aim of the article is to substantiate the author’s
programme “Ecoworld” on the formation of the environmentally expedient
behavior of the primary school pupils in the interaction between school and
family.
Research Мethods. An experimental study was conducted with the
primary school pupils (grades 1–4), as well as with their teachers and parents.
A total of 282 primary school pupils, 278 parents, and 15 primary school
teachers participated in the research-experimental work.
Assessment of the data, which had been obtained using diagnostic
methods, was carried out on the basis of the defined criteria and indicators of
formation of the environmentally expedient behavior of the primary school
pupils. Accordingly, the levels of formation of the environmental behavior are
estimated, which are assessed on a four-level scale – environmentally
expedient (5 points), environmentally situational (4 points), pragmatic
(3 points) and environmentally inexpedient (2 points).
In order to identify the level of environmental knowledge, environmental
motives, readiness for environmentally expedient actions and deeds the survey
method was used in the study, which we considered as a means of collecting
primary material that should be checked by other methods. The survey was
carried out both in written (questionnaires) and in oral (interviews) forms. Oral
survey was carried out with pupils of 1–2 grades in several stages. This method
represented a direct interview with the respondent. Questionnaires that had
been developed taking into account the age characteristics of the primary
school pupils contained a small number of questions in order not to disperse
the attention and allow the pupils to focus on each question.
In the questionnaires the questions were grouped into units, each of which
gave an opportunity to get answers according to certain positions. In total, 3 units
of questions were developed, each of which was aimed at obtaining diagnostic
data on three components: cognitive, emotional-value, action-activity.
Responses of pupils were compared with answers of parents to similar
questions received during parental meetings. This comparison was aimed at
corresponding knowledge, attitude and behavior of parents with the same
characteristics of children, identifying further directions of work with parents on
the formation in children of the environmentally expedient behavior. After all,
only if the actual picture of a certain phenomenon is found out, it is possible to
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identify those aspects that require further elaboration, to identify possible ways of
increasing the effectiveness of the upbringing impact on the primary school pupils.
Questionnaire for pupils of the 3–4 grades contains the following
logically related question units:
1. “Environmental knowledge”.
2. “Environmental motives”.
3. “Environmental behavior”.
The survey was aimed at obtaining the necessary information for a
relatively short period of time. The questionnaires were developed on the basis
of research of the environmentally expedient behavior of the primary school
pupils conducted by O. Kriukova and adapted to the purpose of our work.
At the next stage of the experiment, were held such conversations: “The
role of nature in my life”, “Nature and my family”, “My behavior in nature”. They
gave an opportunity to explore deeper the psychological characteristics of the
child, the nature and level of his/her knowledge, interests, motives and actions by
analyzing the data that contained their answers to the proposed questions.
During the observation there was accumulated a significant number of
facts that characterized the attitudes of the primary school pupils to nature,
their behavior in different situations, emotions, and expressions related to the
assessment of their behavior and behavior of others.
In order to find out the peculiarities of the environmental behavior of pupils
in nature, imaginary and real problem situations were also created. This made it
possible to immerse a child in specific circumstances, marked by certain
contradictions that had to be resolved. When choosing one or another way of
solving the problem, the child showed his/her attitude, gave an assessment that
showed the level of formation of the environmentally expedient behavior.
In order to process the results, the Monte Carlo method was used for
verifying the effectiveness of the pedagogical conditions for the formation of
the environmentally expedient behavior of the primary school pupils in the
interaction between school and family.
Results. The natural basis for the formation of the environmentally
expedient behavior is age periods during which develop the child’s various
relationships with the natural and social environment. Each age in the
progressive formation of the environmentally expedient behavior as a process
of acquiring experience and achieving a definite result of education is
important in its own way. In the primary school the foundations of the outlook
are laid, the elementary knowledge about nature is accumulated, and ethical
feelings are formed. Great attention in primary school is paid to the formation
of children’s knowledge of human-nature relationships, the upbringing of a
value relation to nature, care for its preservation and multiplication, and the
ability to recognize nature, because the junior school age occupies a special
place in the system of education as a sensible to socio-natural influences.
243

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

Researchers of the ecological psychology and pedagogy S. Deriabo and
I. Yasvin note that at junior school age the natural objects are becoming
increasingly subjective: for many primary school pupils they become
“significant others”. The attitude towards nature, first of all, is manifested in
the cognitive sphere, but still dominates the cognitive component, which is a
kind of “residual” from the pre-school period [1].
The analysis of psychological-pedagogical literature allowed to reveal the
structural components of the environmentally expedient behavior (knowledge
of objects of nature and norms and rules of behavior in nature, interest in
objects of nature, the relation to objects of nature as subjects of interaction,
experiences in relation to objects of nature, conscious actions and actions,
predetermined by the goal of nature preservation), as well as to formulate its
definition for primary school pupils.
Consequently, environmentally expedient behavior of the primary school
pupils – are actions and deeds in the direct and indirect interaction with
nature, linked to each other by the purpose of preservation of nature,
conditioned by the habitual to the primary school pupils non-pragmatic
subject-subjective attitude to objects of nature or externally regulated by
adults (teacher, parents). The study of the problem of formation of the
environmentally expedient behavior of schoolchildren makes it possible to
distinguish the features of this process for the primary school pupils.
The realization of this goal will not be successful without conscious
pedagogical position of the parents, who must see in the communication of
children with nature not only the goal – formation of a humane attitude to it,
but also a means of harmonious development of the child’s personality.
Therefore, it is necessary to investigate the possibilities of the family in forming
the environmentally expedient behavior of the primary school pupils, as well as
to identify how the school, on the one hand, manages this process, and on the
other – uses the experience of parents in the process of environmental
education in extra-curricular time.
Thus, the results of the pedagogical experiment convincingly show that
the issue of forming environmentally expedient behavior in primary school is
paid some attention, but work in this direction is not always systematic;
pedagogical education of parents on this issue is not widely reflected in the
work of teachers; forms of interaction with families are monotonous. In regards
to the study of the influence of families on the formation of the
environmentally expedient behavior of schoolchildren (Table 1), the most
numerous is a group of parents inclined to episodic interaction, who
understand the need for environmental education, seek to raise the level of
pedagogical culture, but not always adhere to the proper conditions.
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Table 1
Groups of parents concerning the interaction with school in the case of
environmental education of the pupils, %
Groups of parents
Active interaction
Episodic interaction
Autonomous-detached interaction

Number
14,0
58,5
27,5

According to results of the survey, the number of parents, set up for
autonomous-detached interaction, in percentage terms was 27,5 %. This shows
that a significant proportion of families do not pay attention to the
environmentally expedient behavior, their attitude to interaction with school is
negative or indifferent. The smallest was the group, which included parents
who on the basis of the results were assigned to the group of active
interaction. Consequently, the last two groups of parents require skilled
pedagogical assistance.
Thus, the results of the experiment indicate that there is an urgent need to
develop a programme for teachers on organization of the educational extracurricular work with students and increasing the preparedness of parents to form
the environmentally expedient behavior of junior pupils. According to many
scholars, extra-curricular work contributes to the development of cognitive
interests, creative skills of the pupils and organization of their activities by
interests. By sharing this view, we believe that circle work is the optimal and
effective form of organization of interaction between school and family in order to
form an environmentally expedient behavior of the primary school pupils.
The circle work was carried out according to our programmemethodological complex “Ecoworld” (author А. Kolyshkina), which includes
programme-methodological guidelines for organizing the work of the ecological
circle. The programme is scheduled for 36 hours (2 hours per month), of which:
13 hours of theoretical and 23 hours of practical classes.
In work of the circle “Ecoworld” according to the programme, which we had
developed, took part all the pupils of the class. The circle as a logical continuation
of the educational subject “Natural Sciences” was aimed at generalization and
systematization of environmental knowledge, formation of the environmentally
expedient motives and habits of the environmentally expedient behavior, as well
as organization and coordination of the interaction of school and family (at the
class level) concerning formation of the environmentally expedient behavior of
the primary school pupils. The work of the ecological circle “Ecoworld” involves
the subject-subject relations of the teacher, parents and pupils and aims at
actualizing the creative potential of the child.
The consideration of the personality-oriented approach involved
providing the teacher, parents and pupils with the status of active interaction
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subjects. They were not passive performers of the beforehand prepared
proposals by the organizer of the circle, but positioned themselves as
independent creative individuals. The study of each topic was necessarily
aimed at ensuring that circles learned to analyze the consequences for the
nature of their activity or inactivity, that is, to take into account the
environmental feasibility of their behavior.
The program included 20 topics and provided various forms of work:
excursions, practical work, research workshops. Various methods were used at
the classes of the circle: audiovisual, verbal, methods of heuristic learning
(heuristic observation, forecasting), project method, etc. The choice of
methods in each case was determined by the type of interaction between
parents and pupils (Table 2).
Classes of the circle “Ecoworld” were held twice a month. Influence on
the intellectual, emotional and volitional spheres of the personality of the
primary school pupils facilitated the integrated approach to the formation of
their environmentally expedient behavior: learning of the rules of conduct in
nature, awareness of the relationships in nature, contradictions in the
interaction of mankind and nature.
Table 2
Types of interaction between parents and children
Acquiring ecological
knowledge
Conversations, reading and
discussion of literature on
nature, telling story about
the need to review every
person’s habitual norms and
rules of conduct in nature
and in life, phenological
observations,
their
discussion

Formation of environmental
motives
Taking photos, drawing of
the objects of nature (plants,
animals, landscapes, etc.);
discussion of actions of
people in nature and their
consequences for nature,
common definition of norms
and rules of human behavior
in nature

Practical ecological activity
Preparation of feed for
birds and their feeding in
winter, care of pets, indoor
plants, work on a land plot
(kitchen garden, preschool
area), manufacturing of
products
from
natural
materials
and
wastes;
formation of skills and
habits
of
the
environmentally expedient
behavior in everyday life:
saving water, electricity,
sorting garbage

Taking into consideration the effectiveness of the pedagogical influence, the
most effective method is a conversation. So, during the conversations, children
were introduced to the ecological situation in the region, examples of nonconstructive behavior in nature, the interrelationships of living and inanimate
nature, the need to preserve nature and protect the objects of living and inanimate
nature; the need for ecological knowledge for practical activity of people were
emphasized; the essence of the content of natural concepts was disclosed.
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The content of the conversations was determined in such a way that, due
to the involvement of the pupils in the proposed topic, a positive emotional
attitude toward environmental behavior, a desire to adhere to its norms and
rules, and a negative attitude to those who violate these rules arose.
Simulation and role-playing environmental games were used in order to
expand and deepen knowledge about the norms and rules of behavior in
nature, to correct the daily behavior of the primary school pupils in relation to
nature, and to form proper motives for behavior. This choice was due to the
fact that the game is positively perceived by pupils of this age category and at
the same time is important for the formation and development of the
personality. The game affects the emotional sphere of the student, promotes
formation of arbitrary mental processes. The conditions for its implementation
require concentration on the content of the action and the plot, on the
characters of the actors involved in the game situation. The latter influences
the thinking of the child, contributes to the development of his/her reflection
and gives the opportunity “to develop the ability to comprehend their own
actions, to predict the reaction of other people” *2, p. 20].
Role-playing and simulation environmental games refer to the type of
environmental games, based on the simulation of the social and substantive
content of environmental activities. These games belong to active methods and
allow simulating or solving a particular environmental situation when pupils are
finding ways to solve the problem through joint efforts. Role-playing and
simulation environmental games play an important role in the current practice
of environmental education and are suitable for any age group and student
groups as an effective method of environmental education [3].
Role-playing behavior during the game is complicated. There is an example
that directs the child’s behavior and which is a benchmark for control; it is
assumed that the actions determined by the model are foreseen; takes place
comparison with the sample, i.e. control. By taking on a particular role, the child is
guided by its rules, subordinates his/her behavior to their observance.
Actions during role-playing and simulation environmental games are
focused on the rules of human-nature relations, norms and rules of
environmentally expedient behavior. While playing, the child appears to fall
into the realm of human relations with nature. The norms and rules that make
up their foundation, are becoming the source of the formation of the
environmentally expedient behavior of the primary school pupils.
Thus, the game of ecological content contributes to the realization of the
child’s behavioral potential in relation to nature, provides an understanding of
his/her own activities in nature. Based on the fact that the game always takes
place in an imaginary situation, we tried to create it not only during classes, but
also on excursions.
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An excursion as a form of organization of the educational process
promotes the convergence of school and family, the positive emotional mood
of the participants in the interaction. Determining the content of excursions,
we were guided by the recommendations of T. Baibaria, L. Narochna, H.
Kovalchuk. The parents of the pupils of the experimental classes took an active
part in preparing for excursions and conducting them.
During the excursions were used various types of work: explanation of
the leader, purposeful observation of pupils, their arbitrary observations,
games, problem situations, sketches, etc. Conducting of excursions envisaged
taking into account the following conditions:
 perception of children as researchers, which contributes to the
development of their observation ability, helps them understand the
relationships in nature;
 observance of the norms and rules of the environmentally expedient
behavior in nature;
 provision of effective assistance to natural objects;
 reasonable collection, which provided for a complete refusal to collect
living objects of nature.
In further work there was used the method of solving problem situations,
which included the acquisition of knowledge about nature, the formation of
skills of saving natural resources, environmentally expedient behavior in
nature, finding the most optimal ways to solve the problem. In choosing the
situation, we took into account the recommendations contained in the
pedagogical literature on the relevance of the problem embodied in the
situation, its realism and its typology [8] and relied on the following criteria:
1. Inclusion of the processes, phenomena, actions of characters in the
content of the situation, which can be understood by the pupils of primary school.
2. Reflection of deeds and actions related to observance (violation) of
norms and rules of the ecological behavior.
3. Incitement to specific actions and deeds that would involve the display
of the environmentally expedient behavior.
In the basis of the plots of the problem situations were laid the stories
and fairy tales, as well as examples from the real life. Thus, situations
connected with reproduction of the actions of a friend (colleague of the father
or the mother) contributed more to the formation of assessment skills. After
all, the ability to evaluate others helps to evaluate somebody’s own actions,
that is, to carry out self-esteem, which is an indicator of personal development.
In the assessment and self-assessment the link between world outlook and
human behavior is evident; they are regulators of behavior and activity.
According to A. Zakhliebnyi, I. Zvierev, T. Kucher, and L. Simonova,
participation of the primary school pupils in various forms of nature-saving
activities contributes to the formation of the environmentally expedient behavior.
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Therefore, the programme of the ecological circle “Ecoworld” envisaged creation
of the environmental projects, doing practical works, conducting experiments
with the elements of nature saving and other types of environmental activities.
The project activity was aimed at acquiring knowledge about nature,
stimulating the interest of the primary school pupils to the problems of
animate and inanimate nature, solving certain problems of interaction with
nature. The project method offers wide opportunities for the development of
creative abilities of the individual. In psychological literature it is emphasized
that every child needs to open life as a space for creativity, a permanent
combination of existing ones and creation of the new forms of behavior. By
developing projects, primary school pupils meet their own needs and interests,
solve contradictions in the interaction with the natural world.
Primary school pupils participated in projects with pleasure and interest,
showed initiative, made their own choices and decisions at the affordable level.
Work on the environmental projects “Domestic animals”, “Save electricity!”,
“Save water!”, “Do not miss!” provided understanding by each pupil of the
purpose, designing the plan, developing a plan, working on it, presenting the
results (newspaper, album, staging). Practical project activity is focused on solving
current day-to-day issues and household problems, for example: “Caring for
indoor plants”, “Growing Flowers”, “Preparation of Seeds for Birds”, “Making and
Setting up Feeders”, “We clean at home, at school and around” and so on.
Pupils’ work contributed to expanding their knowledge of the
interrelations in nature, the awareness of the factors of its pollution, the need
to preserve plants and animals, energy and water conservation (“How to save
energy”, “Burning” – how the air becomes polluted, “Acid rain” – how the soil
becomes polluted, “Solutions” – how the water becomes polluted). The
elements of the environmental activity of the primary school pupils are:
- protection of the environment (feeding homeless animals, making and
setting up feeders for birds, feeding birds, fighting garbage, etc.);
- improvement of the natural environment (planting, making flower beds,
rational use of electricity, water, careful and economical use of paper, etc.);
- propaganda of nature conservation ideas (talking with friends, parents,
other adults, making and distributing leaflets);
- saving of natural resources (collection of natural materials,
manufacture of panels, other products, recycling of things, sorting waste).
During the research work much attention was paid to the formation and
development of the primary school pupils’ interest in nature, because it reveals
a value attitude to objects of nature as the subjects of interaction. Interest, on
the one hand, is an incentive for the formation of such an attitude to nature,
and on the other – its result, which marks the relative completeness of a
certain stage of environmental education.
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It should be noted that the circle work was carried out with high activity
of pupils, who were eagerly expecting each subsequent lesson. This success
was facilitated by the fact that the parents who participated in their training
had been taught to take classes and were competent in the main issues.
Therefore, every lesson did not look like the previous one and it happened in a
special emotional atmosphere. The participation of parents contributed to
raising the interest of children not only in the work of the circle, but also in the
problem as a whole, emphasized its importance.
Preparation of parents for participation in the work of the group was
carried out in the process of purposeful motivation to interact with the school.
Motivation took place in stages in the following forms of work: during meeting
of parents (collective (five times a year), group (twice a month) and individual
work (if it is necessary for all the sides of interaction). The step-by-step
approach provided a differentiated organization of pedagogical education of
parents and their voluntary involvement in the work of the ecological circle.
The purpose of work with parents was to make them realize the
relevance of environmentally expedient behavior of every citizen; to improve
theoretical and practical training for the environmental education of the
primary school pupils; to get acquainted with the content of methodological
recommendations and involve those who wish to participate in the work of the
circle on certain topics. The programme and corresponding methodological
guidelies are laid in the basis of pedagogical work with parents. Methodological
guidelines for work with parents contain topics, each of which is aimed at
studying the problems in the context of the topics of the circle “Ecoworld”.
Classes with parents were directed at:
1) increasing their environmental literacy, forming an interest in the
environmental problems;
2) awareness of the importance of the interaction of school and family
with regard to the formation of the environmentally appropriate behavior of
the primary school pupils;
3) formation of the desire of parents to improve their theoretical and
practical preparedness for the environmental education of schoolchildren
through pedagogical education and self-education.
Classes with parents were developed taking into account the guidelines
concerning:
- the focus on psychological-pedagogical assistance to parents in selfdevelopment, which comes not only from the teacher, but mainly from parents
themselves;
- presence of a more or less permanent group;
- application of active and interactive methods of work;
- objectification of mutual subjective feelings and emotions of the group
members;
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- creating relaxed atmosphere, psychological comfort.
Classes were conducted using a variety of interactive methods. As
V. Diachenko notes, interactivity means the ability to interact or stay in
conversation mode, dialogue with someone. According to the Ukrainian
teachers O. Pometun and L. Pirozhenko, interactive methods enable the
process of learning, mutual learning (collective, group learning in cooperation).
Such a choice was caused by the fact that the interactive activity involves
organization and development of dialogical communication of its participants,
promotes understanding, interaction during solving common but important for
everyone tasks of environmental education.
Communication and cooperation of parents provided for the solution of
various problems concerning the ecological upbringing of the child, acquisition
of knowledge and experience of the environmentally expedient behavior.
As has been noted above, during classes with parents, collective, group,
individual and independent work was gradually carried out.
The first stage involved collective work, which took the form of thematic
parent meetings. So, according to the teachers (M. Osipova, H. Butrym,
I. Melnychuk), such meetings are devoted to an actual topic, in which a
significant part of parents is interested in discussion. They have an educational
character and are aimed at expanding the knowledge of parents in the field of
their children’s education. Parent meetings were characterized by structural
clarity: the formulation of the goal; defining tasks; recommendations on the
organization of various types of educational work; the final stage (summing up,
“homework”). The peculiarity of the meetings was breaks for parents, filled
with contests, riddles, “curiosities from the teacher”.
The second stage was implemented in group work. The motivation of the
parents was facilitated by counseling aimed at providing advice on environmental
education, awareness, support and development of their children’s
environmentally expedient interests in the world of nature. As P. Yakobson noted,
it is extremely important for parents to understand what they really care about
and their children worry about, to which they are indifferent or disrespectful.
During group work were used exercises, conversations, discussions of the
problem situations, etc. Organizing work in the groups, the following tasks were
chosen, which included activity of all the participants, their interaction with each
other and with all the members of the groups, led to the production of ideas,
creative approach to solving the pedagogical or environmental problem.
Consultations were conducted both on the initiative of parents and teachers.
The third stage of parents’ motivation took place in an individual form.
Parents needed to clarify the nature of the problems that arose, and possible
ways to overcome them, and teachers found out certain points related to the
behavior of the child or the parents themselves, which had a purely individual
manifestation.
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During the development of a program of work with parents, preference
was given to forms and methods that provided not only the broadcast of
certain information (stories, conversations), knowledge acquisition, response
to a specific question, but also induced them to search independently for the
problem solutions (exercises, analysis of problem situations, etc.).
Therefore, the fourth stage was implemented in the form of independent
work through the selection of the content of “homework” (observing with the
child the objects of nature, selection of “environmental issues”, implementation
of joint tasks, testing of advice received during the study, an appeal to parents
with a request to provide help for the child in something) that gave parents the
opportunity to test the expediency of their knowledge in the conditions of their
families, help the child in learning nature and environmental activities.
Thus, after the implementation of the identified forms and methods of
formation of the environmentally expedient behavior and on the basis of the
obtained cumulative results on the structural components, the levels of
formation of the environmental behavior of the primary school pupils (in
control and experimental groups) were determined and their dynamics was
traced. The dynamics of the levels of formation of the environmental behavior
of the primary school pupils from the beginning to the completion of the
experimental work in experimental groups was: for the environmentally
expedient level – 28,9–12,0=+16.9 %, for the environmentally situational –
40,8–28,9=+11.9 %, for pragmatic – 25,4–36,6=–11,2 %, and for the
environmentally inexpedient – 4,9–22,5=–17,6 %. In the control groups,
insignificant changes were found in the levels of formation of the
environmental behavior of the primary school pupils: the environmentally
expedient level – 14,3–11,4=+2,9 %, the environmentally situational level –
32,8–29,3=+3,5 %, the pragmatic level – 34,3–37,2=–2,9 %, the
environmentally inexpedient level – 18,6–22,1=–3,5%.
Thus, final assessments aimed at determining formation of the indicators
of the structural components of the environmentally expedient behavior
among the primary school pupils showed their improvement at the
environmentally expedient and environmentally situational levels and decrease
at pragmatic and environmentally inexpedient levels.
Conclusions. The introduced author’s programme-methodological
complex “Ecoworld” includes the programme of the ecological circle
“Ecoworld”, methodological recommendations for its organization,
methodological recommendations for work with parents in relation to the
formation of the environmentally expedient behavior of the primary school
pupils and showed a qualitatively new level of organization of the
environmental education of schoolchildren. In its structure there were outlined
the forms and methods of work with parents and pupils, involving parents in
direct participation in the educational process on the formation of the
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environmentally expedient behavior of the primary school pupils, and
intensification of the interaction between parents and the teacher.
In this study the formation of knowledge about behavior in nature, the
desire to preserve objects of nature, skills and habits of the environmentally
expedient behavior is realized on the conditions that determine the
appropriate content, organizational forms, and methods (techniques) ensuring
their continuity and interconnection, take into account the specifics of the
means used to form the environmentally expedient behavior of the primary
school pupils in the interaction between school and family. The results of the
diagnosis of the levels of formation of the environmentally expedient behavior
of the primary school pupils allowed to verify the effectiveness of the identified
and tested forms and methods of work and to confirm their influence on the
formation of the structural components of the pupils’ environmental behavior.
The conducted research has not exhausted all the aspects of the problem
of the primary school pupils’ environmentally expedient behavior formation in
the interaction between school and family. We consider perspective the study
of the problem of continuity in the formation of the environmentally expedient
behavior of preschool children and primary school pupils.
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АНОТАЦІЯ
Сбруюва Аліна, Колишкіна Алла. Програмно-методичне забезпеченнѐ взаюмодії
школи і сім’ї у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів.
У статті розв’ѐзуютьсѐ проблема методичного забезпеченнѐ з екологічного
вихованнѐ учнів початкових класів. Мета дослідженнѐ полѐгаю в обгрунтуванні
авторської програми «Екосвіт» з формуваннѐ екологічно доцільної поведінки учнів
початкових класів у взаюмодії школи і сім’ї. Длѐ досѐгненнѐ мети в публікації
використано комплекс спеціальних діагностичних методів: опитуваннѐ учнів; бесіди;
спостереженнѐ за поведінкоя школѐрів у природі в реальних умовах та умовах

253

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)
експерименту; розв’ѐзаннѐ учнѐми проблемних ситуацій взаюмодії з природоя.
Розроблено методичне забезпеченнѐ з екологічного вихованнѐ учнів початкових
класів: програмно-методичний комплекс «Екосвіт», ѐкий охопляю програму
екологічного гуртка «Екосвіт» і методичні рекомендації щодо організації його
роботи; методичні рекомендації длѐ роботи з батьками щодо формуваннѐ
екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів. Доведено, що активізаціѐ
взаюмодії батьків із учителем, урізноманітненнѐ форм і методів роботи з батьками
та учнѐми, залученнѐ батьків до безпосередньої участі в навчально-виховному
процесі з формуваннѐ екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів
засвідчили ѐкісно новий рівень організації екологічного вихованнѐ школѐрів.
Ключові слова: екологічно доцільна поведінка, екологічне вихованнѐ, програма
«Екосвіт», учні початкової школи, екологічний гурток, батьки учнів початкових класів.

РЕЗЮМЕ
Сбруева Алина, Колышкина Алла. Программно-методическое обеспечение
взаимодействиѐ школы и семьи в формировании экологически целесообразного
поведениѐ учеников начальных классов.
В статье рассматриваетсѐ проблема методического обеспечениѐ по
экологическому воспитания учеников начальных классов. Цель исследованиѐ
заклячаетсѐ в анализе авторской программы «Экомир» по формирования
экологически целесообразного поведениѐ учеников начальных классов во
взаимодействии школы и семьи. Длѐ достижениѐ цели публикации использован
комплекс диагностических методов: опрос учащихсѐ; беседы; наблядение за
поведением школьников в природе в реальных условиѐх и в условиѐх эксперимента;
решение учениками проблемных ситуаций взаимодействиѐ с природой. Разработано
методическое обеспечение по экологическому воспитания учащихсѐ начальных
классов: программно-методический комплекс «Экомир», который охватывает
программу экологического кружка «Экомир» и методические рекомендации по
организации его работы; методические рекомендации длѐ работы с родителѐми по
формирования экологически целесообразного поведениѐ учеников начальных классов.
Доказано, что активизациѐ взаимодействиѐ родителей с учителем, разнообразие
форм и методов работы с родителѐми и учениками, привлечение родителей к
непосредственному участия в учебно-воспитательном процессе по формирования
экологически целесообразного поведениѐ учащихсѐ начальных классов показали
качественно новый уровень организации экологического воспитаниѐ школьников.
Ключевые слова: экологически целесообразное поведение, экологическое
воспитание, программа «Экомир», ученики начальной школы, экологический кружок,
родители учеников начальных классов.
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ
ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
У статті висвітлено корекційний вплив на порушені компоненти пізнавальної
діѐльності дітей молодшого шкільного віку із затримкоя психічного розвитку під час
уроків математики. Констатувальна діагностика виѐвила низку порушень у
розвиткові сприйманнѐ, уваги, пам’ѐті, мовленнѐ та мисленнѐ учнів досліджуваної
категорії. З метоя подоланнѐ виѐвлених порушень у компонентах пізнавальної
діѐльності у статті подано корекційні вправи та розкрито умови їх реалізації під
час уроків математики. У результаті корекційних зусиль відбулисѐ ѐкісні позитивні
зміни в усіх досліджуваних компонентах пізнавальної діѐльності, що доводить
ефективність обраних корекційних впливів. Актуальним ю запровадженнѐ окреслених
шлѐхів корекції пізнавальної діѐльності в умовах інклязивного навчаннѐ й вихованнѐ
молодших школѐрів із затримкоя психічного розвитку на уроках математики.
Ключові слова: пізнавальна діѐльність, затримка психічного розвитку,
молодші школѐрі, математика, корекційні вправи, педагогічні умови.

Постановка проблеми. Україна прагне ввійти до спільноти
ювропейських країн, де проповідуятьсѐ ідеї гуманізму, толерантності до
осіб із особливими потребами.
З учнѐми, ѐкі маять особливі освітні потреби, маю проводитисѐ
корекційно-педагогічна робота, що охопляю весь освітній процес.
Основним завданнѐм ціюї роботи ю підготовка особливої дитини до
повноцінного життѐ в економічних та соціальних умовах сьогоденнѐ.
Ефективність навчаннѐ дітей із особливими освітніми потребами
залежить від рівнѐ активізації та розвитку в них пізнавальної діѐльності.
Підґрунтѐм успішного засвоюннѐ навчального матеріалу ю достатній рівень
розвитку таких пізнавальних психічних процесів, ѐк сприйманнѐ, пам’ѐть,
увага, мисленнѐ та уѐва.
Особливої актуальності проблема розвитку пізнавальної діѐльності
набуваю при роботі з дітьми, ѐкі маять затримку психічного розвитку (ЗПР).
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Теоретичний аналіз науково-методичних джерел засвідчив недостатня
розробленість досліджуваної проблеми в теорії і практиці спеціальної
освіти. Виходѐчи з цього, виникаю потреба у знаходженні шлѐхів
покращеннѐ рівнів розвитку пізнавальної діѐльності молодших школѐрів із
затримкоя психічного розвитку.
Аналіз актуальних досліджень. Проблему розвитку дітей із затримкоя
психічного розвитку вивчали ще дефектологи минулого сторіччѐ (Т. Власова,
Т. Іллѐшенко, К. Лебединський, В. Лубовський, І. Марковська, В. Мачихіна,
М. Певзнер, У. Ульѐнкова, Н. Ципіна та ін.). Вони першими почали
досліджувати аспекти діагностики та корекції цього порушеннѐ.
Особливості психічного розвитку дітей із затримкоя психічного
розвитку описували психологи: Л. Виготський, П. Гальперін, І. Дубровіна,
Д. Ельконін, О. Запорожець, Г. Костяк, О. Леонтьюв, С. Максименко,
В. Мухіна тощо.
Питаннѐ корекції затримки психічного розвитку дітей розглѐдалисѐ
багатьма вченими (І. Агафонова, М. Безруких, С. Громбах, І. Дубровіна,
С. Юфімова, Б. Круглов, О. Рацул, Т. Сак, В. Синьов, В. Степанов, А. Фурман,
С. Шевченко та ін.). Усі науковці наголошували на розвиткові в дітей із затримкоя психічного розвитку пізнавальної діѐльності – свідомої діѐльності,
спрѐмованої на пізнаннѐ навколишньої дійсності за допомогоя таких психічних процесів, ѐк сприйнѐттѐ, мисленнѐ, пам’ѐть, увага, мовленнѐ *3; 11; 13+.
Л. Кузнецова і Н. Белопольська вивчали особливості мотиваційновольової сфери дітей досліджуваної категорії й визначали характерну
слабкість вольових процесів, емоційну нестійкість, апатичність та млѐвість
чи імпульсивність. Дітѐм притаманний був психічний інфантилізм [12].
В. Лубовський описав недостатня сформованість у дітей із затримкоя
психічного розвитку довільної уваги, функціонуваннѐ основних її
властивостей (концентрації, розподілу, об’юму та стійкості), що призводить до
поверхневого сприйнѐттѐ й осмисленнѐ навчального матеріалу [8].
Дослідники О. Заширіна та Л. Шипіцина виѐвили обмежений обсѐг
пам’ѐті; низьку швидкість та знижену стійкість запам’ѐтовуваннѐ;
характерну неточність відтвореннѐ інформації та швидку її втрату [9].
Т. Егоровоя, У. Ульѐнковоя, Т. Пускаювоя, В. Лубовським та ін.
відзначено відставаннѐ в розвиткові розумової діѐльності дітей із ЗПР, що
виѐвлѐютьсѐ в усіх компонентах структури мисленнѐ – мотиваційному, з
низькоя
пізнавальноя
активністя;
регулѐційно-цільовому,
з
несформованістя розумових операцій (аналізу, синтезу, абстрагуваннѐ,
узагальненнѐ, порівнѐннѐ), порушеннѐм динамічних сторін розумових
процесів. Слабкість розумових операцій перешкоджаю виѐвлення основних
істотних ознак об’юктів, установленнѐ зв’ѐзків і залежностей між ѐвищами.
С. Шевченко відзначав, що мовленнюві дефекти в дітей досліджуваної
категорії виразно виѐвлѐятьсѐ на фоні несформованості пізнавальної
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діѐльності. Таким дітѐм важко утворявати зв’ѐзки міжаналізаторної
взаюмодії, що значно ускладняю процес їх навчаннѐ. Длѐ дітей із затримкоя
психічного розвитку характерний бідний, неточний, недиференційований
словник, ѐкий складаютьсѐ переважно з повсѐкденної, побутової лексики [11;
13]. Всі ці особливості учнів створяять підвищені труднощі в оволодінні ними
різними навчальними предметами, зокрема математикоя.
Теоретичний аналіз літературних джерел засвідчив значний
фактичний матеріал, що висвітляю специфічні особливості розвитку дітей із
затримкоя психічного розвиту та корекції порушених його сторін. Однак,
проблема розвитку в учнів із ЗПР пізнавальної діѐльності на уроках
математики недостатньо досліджена в теоретичному та методичному
аспектах і ю надзвичайно актуальноя на сучасному етапі розвитку
спеціальної освіти в Україні.
Метоя дослідженнѐ ю висвітленнѐ корекційного впливу на порушені
компоненти пізнавальної діѐльності молодших школѐрів із затримкоя
психічного розвитку на уроках математики.
Длѐ отриманнѐ результатів дослідженнѐ застосовуваласѐ низка
методів: аналіз, синтез, порівнѐннѐ та узагальненнѐ психолого-педагогічної
літератури з проблеми дослідженнѐ, педагогічний експеримент із
констатувальним і формувальним його етапами і статистичноя перевіркоя.
З метоя оцінки рівнѐ розвитку сприйманнѐ в дітей проводилосѐ
дослідженнѐ за методикоя Р. Немова «акі предмети заховані в
малянках», розподілу, продуктивності та стійкості уваги – тест «Коректурна
проба», зорової пам’ѐті – тест «Упізнай фігуру» (варіант тесту Берніптейна),
пам’ѐті – тест «Запам’ѐтай 10 слів», мовленнѐ та мисленнѐ – тест
«Сяжетний малянок», здатності та продуктивності виконаннѐ логічних
операцій – методику «Вільна класифікаціѐ».
Виклад основного матеріалу. Доведеним ю той факт, що математичні
знаннѐ ю ефективним засобом інтелектуального розвитку дитини, її
пізнавальних і творчих здібностей.
Ще в давнину греки прозвали математику «гімнастикоя длѐ
розуму». На значеннѐ математики, ѐк навчального предмета та науки,
наголошували видатні ляди. Так, Леонардо да Вінчі стверджував, що ніѐкі
лядські дослідженнѐ не можна назвати справжньоя наукоя, ѐкщо вони не
пройшли через математичні доведеннѐ. Л. Ломоносов указував на роль
вивченнѐ математики длѐ розумового розвитку лядини. Д. Писарюв
наголошував, що математика не тільки готую учнѐ до вивченнѐ
природничих наук, не тільки вчить його мислити правильно і послідовно, а
й виховую з нього працівника, длѐ ѐкого «працѐ та нудьга» стаять двома
понѐттѐми, що взаюмно виклячаятьсѐ одне одним. Тож математична
підготовка даю дитині із затримкоя психічного розвитку можливість
правильно сприймати навколишній світ, оріюнтуватисѐ в ньому,
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порівнявати, узагальнявати й робити висновки. Математика ю
інструментом длѐ пізнаннѐ інших галузей знань і шкільних предметів,
ефективним засобом пізнавальної діѐльності та подальшої соціалізації.
Результати констатувальної діагностики засвідчили низький рівень
розвитку пізнавальної діѐльності в учнів із затримкоя психічного розвитку.
Лише 30 % молодших школѐрів мали достатній рівень розвитку
пізнавальної діѐльності, 48 % дітей – середній рівень, 22 % учнів –
початковий рівень. У той час високого рівнѐ розвитку пізнавальної
діѐльності в учнів із затримкоя психічного розвитку не виѐвлено.
акісні результати щодо кожного досліджуваного компоненту
пізнавальної діѐльності в учнів із затримкоя психічного розвитку
засвідчили недостатньо сформоване сприйманнѐ. Такі діти потребували
більш тривалого часу длѐ прийому й обробки сенсорної інформації. Деѐкі
учні відчували труднощі при роботі зі схематичними зображеннѐми.
Виѐвлено недостатня сформованість концентрації та стійкості уваги,
що мало проѐв у постійних відволіканнѐх, швидкій виснаженості та
стомляваності, руховій розгальмованості дітей із затримкоя психічного
розвитку. Процеси запам’ѐтовуваннѐ були розвинені нерівномірно.
Спостерігавсѐ обмежений обсѐг пам’ѐті, низька швидкість та знижена
стійкість запам’ѐтовуваннѐ. Найбільшоя міроя страждала вербальна
пам’ѐть. Результати дослідженнѐ засвідчили, що наочний матеріал діти
запам’ѐтовували значно краще за словесний.
Діти із затримкоя психічного розвитку також мали низький рівень
мовленнювої активності, зазвичай вони користувалисѐ простими
реченнѐми та словосполученнѐми. Більшість дітей мало обмежений
словниковий запас, недостатній рівень володіннѐ граматичноя будовоя
мовленнѐ, вони не вміли логічно та зв’ѐзано будувати власне
висловляваннѐ. Під час розповідей дітей зафіксоване порушеннѐ та
спотвореннѐ звуковимови, труднощі при узгоджені слів у реченні тощо.
При розглѐді та коментуванні серії сяжетних картин майже всі діти
потребували допомоги педагога, ѐка полѐгала в організації сприйманнѐ
дитини, концентрації її уваги до певних об’юктів, персонажів.
Емпіричне дослідженнѐ показало, що длѐ дітей із затримкоя
психічного розвитку було характерне уповільненнѐ процесу мисленнѐ. Учні
відчували труднощі при порівнѐнні й узагальненні сяжетних картин,
групуванні та класифікації предметів. Це свідчило про несформованість
словесно-логічного мисленнѐ, що пов’ѐзане з недоліками мовленнювого
розвитку і недостатнім опануваннѐм основними розумовими операціѐми.
Усі ці недоліки впливали на те, що під час вивченнѐ математики в дітей
із затримкоя психічного розвитку спостерігалисѐ значні труднощі в
оволодінні навчальним матеріалом, низький рівень оріюнтовнодослідницької діѐльності, недостатнѐ сформованість просторово-часових
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уѐвлень тощо. Вони не вміли обстежувати предмети, тривалий час вдавалисѐ
до практичних способів оріюнтуваннѐ у властивостѐх предметів. У них
викликали труднощі просторового оріюнтуваннѐ по словесній інструкції,
самостійного визначеннѐ й називаннѐ просторових відносин. Недосконалість
зорового сприйнѐттѐ призводила до того, що учні не впізнавали цифри і
геометричні фігури, ѐкщо вони були пред’ѐвлені в незвичному ракурсі, у
перевернутому положенні або в нечіткому графічному їх зображені.
На уроках математики дітѐм важко було запам’ѐтовувати цифри і
знаки відносин, засвоявати послідовність чисел у натуральному рѐді та
вільно в ньому оріюнтуватисѐ. Учні відчували труднощі в оформленні
відповідей, не вміли складати задачі по наочно представленій ситуації,
виѐвлѐли труднощі в розумінні сенсу арифметичних дій.
Длѐ підвищеннѐ рівнів розвитку пізнавальної діѐльності молодших
школѐрів із затримкоя психічного розвитку нами були впроваджені в уроки
математики в експериментальній групі корекційно-розвивальні вправи, що
цілеспрѐмовано впливали на кожен із досліджуваних компонентів
пізнавальної діѐльності (сприйманнѐ, увага, пам’ѐть, мовленнѐ та мисленнѐ)
та визначено умови їх використаннѐ. У результаті такого підходу діти мали
можливість отримати навички, необхідні длѐ подальшого їх практичного
використаннѐ, що, у своя чергу, активізувало їх пізнавальну активність.
Так, длѐ розвитку сприйманнѐ нами було підібрано і впроваджено такі
корекційні вправи: «Складаюмо фігури», «Назви предмет», «Праворучліворуч», «Слухай та маляй», «Догори ногами», «Впізнай та допиши цифру»,
«Роботи» тощо; длѐ розвитку уваги – «Цифровий світлофор», «Знайди
помилку», «Уважні вушка», «Пауза», «Змішані цифри» тощо; длѐ розвитку
пам’ѐті – «Так само», «Нумераціѐ фігур», «Цифровий ланцяжок»,
«Фотоапарат», «Що ѐкого кольору?», «Серіѐ рухів» тощо; длѐ розвитку
мовленнѐ – «Знайомство», «Один, два, п’ѐть», «Скажи навпаки», «Збери
реченнѐ», «Коли, що відбуваютьсѐ?»; длѐ розвитку мисленнѐ –
«Математичний
ланцяжок»,
«Математичне
намисто»,
«Чарівні
перетвореннѐ», «Логічні кінцівки», «Надлишкові задачі», «Розстав знаки»,
«Числа-бешкетники» тощо.
Важливоя умовоя длѐ ефективної роботи з корекції недоліків у
психічному розвиткові дітей із затримкоя психічного розвитку ю
адекватність педагогічного впливу, що можливе лише за правильно
організованих умов, ѐкі відповідаять індивідуальним особливостѐм
кожної дитини, тобто навчаннѐ, ѐке стимуляватиме розвиток та
відповідатиме реальним можливостѐм особливої дитини.
О. Мастякова виділила такі загальні умови навчаннѐ дітей із
затримкоя психічного розвитку: створеннѐ сприѐтливого середовища,
полегшеного режиму; навчальна, корекційно-виховна спрѐмованість всіюї
педагогічної роботи; використаннѐ методів та прийомів навчаннѐ,
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адекватних можливостѐм учнів; диференціаціѐ вимог та індивідуалізаціѐ
навчаннѐ; організаціѐ системи позакласної роботи, що підвищить рівень
розвитку учнів; урахуваннѐ особливостей психічного розвитку при
організації навчальної та корекційної роботи.
Упровадженнѐ корекційно-розвивальних вправ в уроки математики
дітей експериментальної групи вимагало визначеннѐ нами додаткової
низки педагогічних умов:
- позитивне емоційне ставленнѐ до дитини та її добровільна участь
у навчальному процесі. Нами було створено сприѐтливий емоційний фон у
класі, що активізувало пізнавальну активність та стимулявало позитивні
емоції учнів. Ми уникали у стилі викладаннѐ монотонності, буденності,
сірості, відриву від особистого досвіду дитини;
- відповідність відібраних корекційних вправ віковим та
інтелектуальним можливостѐм учнів із затримкоя психічного розвитку.
Корекційна робота будуваласѐ з урахуваннѐм зони найближчого розвитку
дитини. Із засвоюннѐм знань та формуваннѐм умінь нами поступово
ускладнявалисѐ корекційні вправи. Длѐ ефективності корекційного впливу
відбуваласѐ максимальна опора на збережені психічні функції дитини;
- систематичне застосуваннѐ корекційно-розвивальних вправ. Длѐ
ефективності корекційно-розвивальної роботи використовували по
2–3 вправи на кожному уроці математики. Час на виконаннѐ кожної вправи
відводивсѐ від 3 до 6 хвилин, залежно від складності завданнѐ. При цьому
нами не допускалосѐ навчальне перенавантаженнѐ й низька щільність
режиму роботи учнѐ;
- урахуваннѐ принципу всебічного корекційного впливу, що
передбачав використаннѐ вправ, спрѐмованих на розвиток та корекція
різних компонентів пізнавальної діѐльності;
- виконаннѐ по частинах, поділ на окремі складові, елементи
операцій складних длѐ дитини корекційних вправ;
- диференційований підхід, ѐкий передбачав оптимальне
пристосуваннѐ навчального матеріалу й методів навчаннѐ до
індивідуальних особливостей кожного учнѐ;
- спонуканнѐ учнів до мовленнювої активності, поповненнѐ їх
словника математичноя термінологіюя;
- систематичній контроль за ѐкістя засвоюннѐ знань, умінь і навичок
кожної дитини, внесеннѐ коректив, наданнѐ необхідної допомоги. Під час
роботи з корекційно-розвивальними вправами вчили учнів перевірѐти
ѐкість своюї роботи ѐк по ходу її виконаннѐ, так і за кінцевим результатом,
таким чином, розвиваячи потребу в самоконтролі, усвідомлене ставленнѐ
до виконуваної роботи.
Педагогічний експеримент проводивсѐ у природних умовах
навчального процесу. Контрольні тести в експериментальній та контрольній
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групах організовувались одночасно. На уроках математики в
експериментальній групі широко використовувалисѐ корекційні вправи на
розвиток сприйнѐттѐ, уваги, пам’ѐті, мисленнѐ, ѐкі мали за мету підвищеннѐ
рівнів пізнавальної діѐльності молодших школѐрів із затримкоя психічного
розвитку. Учні контрольної групи продовжували навчатисѐ за «традиційноя»
методикоя. Учителі на уроках математики не використовували корекційнорозвивальних вправ длѐ розвитку складових пізнавальної діѐльності.
По завершення експерименту було виѐвлено, що в учнів
експериментальної групи загальний рівень розвитку пізнавальної діѐльності
виѐвивсѐ дещо вищій у порівнѐнні з рівнем розвитку учнів контрольної групи.
Так, у контрольній групі кількість учнів, ѐкі мали достатній рівень розвитку
пізнавальної діѐльності, збільшивсѐ на 4 %, кількість учнів, ѐкі мали середній
рівень також збільшиласѐ на 4 %, у той час ѐк кількість дітей, ѐкі мали
початковий рівень, зменшиласѐ на 9 %. Водночас, серед учнів експериментальної групи 8 % досѐгли високого рівнѐ пізнавальної діѐльності, показник достатнього рівнѐ також збільшивсѐ на 14 %, а показники середнього та
початкового рівнів стрімко зменшилисѐ, відповідно на 4 % і 18 %.
Статистична перевірка отриманих результатів усіх показників,
відповідно до правил прийнѐттѐ рішеннѐ, даю достатні підстави
стверджувати, що учні експериментальної групи маять вищій рівень
розвитку компонентів пізнавальної діѐльності, ніж учні контрольної групи
завдѐки окресленим вище корекційним впливам.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. З оглѐду на
результати дослідженнѐ можна дійти висновку, що використаннѐ підібраних
нами корекційних вправ та окреслених умов їх упровадженнѐ позитивно
вплинуло ѐк на розвиток кожного з досліджуваних компонентів пізнавальної
діѐльності (сприйманнѐ, увага, пам’ѐть, мисленнѐ та мовленнѐ), так і на
розвиток пізнавальної діѐльності в цілому. Отже, у результаті корекційних
зусиль відбулисисѐ ѐкісні позитивні зміни в усіх досліджуваних компонентах,
що доводить ефективність обраних корекційних впливів. Актуальним ю
запровадженнѐ окреслених шлѐхів корекції пізнавальної діѐльності в умовах
інклязивного навчаннѐ й вихованнѐ молодших школѐрів із затримкоя
психічного розвитку на уроках математики.
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РЕЗЮМЕ
Бондаренко Юлиѐ, Куценко Евгениѐ. Развитие познавательной деѐтельности
детей с задержкой психического развитиѐ на уроках математики.
В статье освещены вопросы коррекционного влиѐниѐ на нарушенные
компоненты познавательной деѐтельности детей младшего школьного возраста с
задержкой психического развитиѐ на уроках математики. Констатируящаѐ
диагностика выѐвила рѐд нарушений в развитии восприѐтиѐ, вниманиѐ, памѐти,
речи и мышлениѐ учащихсѐ исследуемой категории. С целья преодолениѐ выѐвленных
нарушений в компонентах познавательной деѐтельности в статье представлены
коррекционные упражнениѐ и раскрыты условиѐ их реализации на уроках
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математики. В результате коррекционных усилий произошли качественные
положительные изменениѐ во всех исследуемых компонентах познавательной
деѐтельности, что доказывает эффективность выбранных нами коррекционных
воздействий. Актуальным ѐвлѐетсѐ введение представленных в работе
коррекционных воздействий на познавательнуя деѐтельность в условиѐх
инклязивного обучениѐ и воспитаниѐ младших школьников с задержкой психического
развитиѐ на уроках математики.
Ключевые слова: познавательнаѐ деѐтельность, задержка психического
развитиѐ, младшие школьники, математика, коррекционные упражнениѐ,
педагогические условиѐ.

SUMMARY
Bondarenko Yuliia, Kutsenko Yevheniia. Development of children’s cognitive activity
with mental development delay at mathematics lessons.
The article highlights correctional influence on the broken components of cognitive
activity of children of junior school age with mental development delay during mathematics
lessons.
In order to obtain the results of the study, a number of methods were used: analysis,
synthesis, comparison and generalization of psychological and pedagogical literature on the
problem of research, pedagogical experiment with ascertaining and forming stages and
statistical verification.
The ascertaining diagnostics revealed a number of disorders in the development of
perception, attention, memory, speech and thinking of pupils with a delay in mental
development. In order to overcome the revealed violations in the components of cognitive
activity, correctional exercises are provided and conditions for their implementation during
mathematics lessons are highlighted, namely: positive emotional attitude towards the child
and voluntary participation in the educational process; correspondence of the selected
correctional exercises to the age and intellectual capabilities of the pupils; systematic use of
correctional-developmental exercises; performing complicated for a child correctional
exercises in parts, dividing them into separate components, elements of operations;
differentiated approach; induction of pupils to speech activity, replenishment of their
vocabulary with mathematical terminology; systematic control over the quality of
knowledge, skills and abilities, provision of necessary assistance.
The results of the study at the forming stage have shown that the use of selected
correctional-developmental exercises and outlined conditions for their implementation
positively influenced both development of each of the studied components of cognitive
activity and cognitive activity in general. Consequently, as a result of corrective efforts, there
were qualitative positive changes in all of the studied components, and it proves the
effectiveness of the selected corrective effects.
It is relevant to introduce the above-mentioned correctional influences on the
development of cognitive activity in the conditions of inclusive education and upbringing of
junior schoolchildren with mental development delay at mathematics lessons.
Key words: cognitive activity, mental development delay, junior schoolchildren,
mathematics, correctional exercises, pedagogical conditions.

263

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

37.013.42:376-056.26:364-787.2-055.52:373.2](043.3)
Чечко Тетѐна
Київський Університет
імені Бориса Грінченка
ORCID ID 0000-0002-6790-8051
DOI 10.24139/2312-5993/2018.03/264-275
АЛГОРИТМ CОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ІЗ
ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В ДОШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Метоя статті ю визначеннѐ й обґрунтуваннѐ етапів алгоритму соціальнопедагогічної підтримки батьків дітей із особливостѐми психофізичного розвитку в
дошкільних навчальних закладах. Методами дослідженнѐ стали: аналіз та
узагальненнѐ джерельної бази, абстрагуваннѐ, індукціѐ і дедукціѐ. У результаті
дослідженнѐ дано визначеннѐ понѐттѐ «соціально-педагогічна підтримка батьків
дітей із особливостѐми психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах».
Обґрунтовано етапи алгоритму та програму соціально-педагогічної підтримки,
визначено критерії й показники виховного потенціалу батьків дітей визначеної
категорії. Практичне значеннѐ дослідженнѐ полѐгаю в обґрунтуванні оцінки потреб
батьків в умовах дошкільного навчального закладу, у виокремленні форм роботи з
батьками на кожному з етапів запропонованого алгоритму. Подальших наукових
розвідок заслуговую дослідженнѐ змістово-методичного забезпеченнѐ соціальнопедагогічної підтримки батьків в умовах дошкільного навчального закладу.
Ключові слова: діти з особливостѐми психофізичного розвитку, соціальнопедагогічна підтримка батьків дітей із особливостѐми психофізичного розвитку в
дошкільних навчальних закладах, виховний потенціал батьків, критерії виховного
потенціалу, алгоритм соціально-педагогічної підтримки батьків, оцінка потреб
батьків, комплексна програма соціально-педагогічної підтримки батьків дітей із
особливостѐми психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах,
міждисциплінарна команда.

Постановка проблеми. На сучасному етапі інтеграції України до
ювропейської спільноти постаю питаннѐ забезпеченнѐ умов длѐ реалізації
потенційних можливостей дітей із особливостѐми психофізичного
розвитку. Одним із провідних чинників, що сприѐять соціальній адаптації
дітей із особливостѐми психофізичного розвитку, ю соціально-педагогічна
підтримка їх батьків.
Батьки дітей із особливостѐми психофізичного розвитку – це
категоріѐ батьків, ѐкі в силу порушеннѐ розвитку дітей маять низку
специфічних потреб та проблем. Особливо вони потребуять комплексної
соціально-педагогічної підтримки фахівців у дошкільний період їхньої
дитини, оскільки на цей час припадаю становленнѐ батьківства, активізаціѐ
й реалізаціѐ батьківських функцій, засвоюннѐ ролей батька/матері,
формуваннѐ відповідних моделей поведінки щодо дитини, зміцненнѐ
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зв’ѐзків із соціумом. Даний період ю складним ѐк длѐ дітей із
особливостѐми психофізичного розвитку, так ї їх батьків.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукових праць зарубіжних і
вітчизнѐних педагогів Т. Алюксююнко, Т. Дейніченко, О. Дронової, І. Кочерги,
Н. Михайлової, Л. Оліференко, І. Одногулової, Т. Соловйової, Г. Сороки,
В. Тесленка, О. Холостової, Т. анченко свідчить, що проблема соціальнопедагогічної підтримки особистості ю особливим предметом наукових
розвідок. За останні роки підготовлено низку монографій та дисертацій,
автори ѐких досліджували різні аспекти підтримки ѐк соціально-педагогічної
категорії, а саме: соціально-педагогічна підтримка дітей та учнівської молоді
(Т. Алюксююнко); соціально-педагогічна підтримка батьків дітей раннього віку з
особливими потребами (І. Макаренко); проблеми соціально-педагогічної
підтримки дітей, ѐкі потребували захисту, в Україні (друга половина ХІХ –
початок ХХ ст.) (Т. анченко); соціально-педагогічні умови інтегруваннѐ молоді
з функціональними обмеженнѐми в сучасне середовище (Н. Мирошніченко);
соціально-педагогічні умови реабілітації студентів із особливими потребами
(М. Чайковський); формуваннѐ в молодих сімей навичок усвідомленого
батьківства засобами соціально-педагогічної підтримки в Північній Ірландії
(Л. Буніна); фостерна сім’ѐ Великої Британії ѐк соціально-педагогічне
середовище підтримки особистості дитини (О. Романовська); вкляченнѐ
дітей із обмеженими можливостѐми в освітній простір: вивченнѐ викликів і
міркувань длѐ батьків та вчителів початкової школи (Gail Ferguson); соціальні
підтримки батьків дітей, ѐким нещодавно діагностували аутизм (Aaron Deris);
уѐвленнѐ батьків про соціальну інтеграція дітей із синдромом
Вільѐмса (Katherine Gulliver).
Мета статі полѐгаю у визначенні й обґрунтуванні етапів алгоритму
соціально-педагогічної підтримки батьків дітей із особливостѐми
психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах.
Методи дослідженнѐ: аналіз та узагальненнѐ теоретичного
матеріалу джерельної бази, абстрагуваннѐ, індукціѐ й дедукціѐ.
Виклад основного матеріалу. За визначеннѐм дослідниці Г. Першко,
діти з особливостѐми психофізичного розвитку – це особи віком до
18 років, у ѐких спостерігаятьсѐ різні порушеннѐ центральної нервової
системи, функціонуваннѐ окремих або декількох аналізаторів чи органів.
До ціюї категорії зараховуять дітей, ѐкі маять офіційний статус дитиниінваліда або значні психічні, фізичні відхиленнѐ від норми, хронічні
соматичні захворяваннѐ, але офіційно не визнані інвалідами *9+.
ак зазначаю науковець Т. Алюксююнко, в Україні соціально-педагогічна
підтримка батьків дітей із особливостѐми психофізичного розвитку загалом
здійсняютьсѐ, але її ѐкість вимагаю покращеннѐ. У контексті соціальнопедагогічної підтримки батьків, дослідницѐ акцентую увагу на ролі
підвищеннѐ участі сім’ї в задоволенні потреб дітей із особливостѐми
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психофізичного розвитку і створенні умов длѐ їх повноцінної
самореалізації, знѐтті обмежувальних бар’юрів, а також спеціальної
підготовки батьків до вихованнѐ ціюї категорії дітей, створенні оптимальних
умов длѐ соціальної адаптації таких сімей у суспільстві *1+.
Під понѐттѐм «соціально-педагогічна підтримка батьків дітей із
особливостѐми психофізичного розвитку в дошкільних навчальних
закладах» ми розуміюмо комплекс заходів фахівців міждисциплінарної
команди дошкільного навчального закладу, спрѐмованих на розвиток та
зміцненнѐ виховного потенціалу батьків задлѐ забезпеченнѐ ними умов
длѐ адаптації та розвитку особистості дитини з особливостѐми
психофізичного розвитку в середовищі дошкільного навчального закладу.
У контексті цього виховний потенціал батьків трактуюмо ѐк комплекс знань,
умінь та навичок батьків, спрѐмованих на забезпеченнѐ потреб дитини в
соціалізації та здатності до виконаннѐ батьківських функцій.
Отже, ураховуячи актуальність окресленого питаннѐ, очевидноя
стала потреба в розробці алгоритму соціально-педагогічної підтримки
батьків дітей із особливостѐми психофізичного розвитку в дошкільних
навчальних закладах.
За визначеннѐм Е. Елькіна, алгоритмом ю певна послідовність дій,
виконаннѐ ѐких призводить до досѐгненнѐ поставленої мети. При розробці
алгоритму суттювими вимогами виступаять: дискретність (набір дій);
кінцівка (бажаний результат); визначеність (чітко визначені дії на кожному
етапі алгоритму) [11].
Дослідник Е. Коротков розглѐдаю алгоритм ѐк технологія вирішеннѐ
проблеми, що передбачаю не тільки послідовність і паралельність різних
операцій, а й можливості їх невдачі, пошук нових шлѐхів вирішеннѐ проблеми в межах програми. Науковець наголошую, що будь-ѐке дослідженнѐ
починаютьсѐ зі складаннѐ програми, що виступаю засобом досѐгненнѐ мети, а
її план – ѐк організуячий фактор послідовного руху до мети [6].
Розглѐнемо етапи визначеного нами алгоритму соціальнопедагогічної підтримки батьків дітей із особливостѐми психофізичного
розвитку в дошкільних навчальних закладах.
Отже, соціально-педагогічна підтримка батьків дітей із особливостѐми
психофізичного розвитку розпочинаютьсѐ з етапу знайомства соціального
педагога з ними в умовах дошкільного навчального закладу. Метоя зустрічі ю
збір загальної інформації про батьків та їхня дитину, встановленнѐ
емоційного контакту, довірливих стосунків з ними. Формоя роботи виступаю
бесіда, ѐка обрана не випадково. Індивідуальна бесіда, за визначеннѐм
С. Шевчук, це розмова двох осіб, ѐкі прагнуть (обою або один) до досѐгненнѐ
певної мети; вона сприѐю встановлення між співрозмовниками дружніх
стосунків, взаюморозуміннѐ, а також стимуляю партнерів до взаюмовигідної
співпраці *10+.
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Оскільки батьки даної категорії дітей потребуять посиленої уваги та
зосередженнѐ вже з першої зустрічі, бесіда ю методом, що допоможе
соціальному педагогу налагодити первинний емоційний контакт з батьками.
З метоя отриманнѐ повної інформації про сім’я доцільним ю
проведеннѐ анкетуваннѐ. Так, питаннѐми анкети будуть: прізвище, ім’ѐ, побатькові батька/матері; склад сім’ї; зайнѐтість батьків; вік дитини та вид
порушеннѐ її психофізичного розвитку; ѐк давно дитина відвідую
дошкільний навчальний заклад; ѐк часто хворію; ѐкі види підтримки й де
саме отримуять батьки та дитина; спільне захопленнѐ; особливості
взаюмодії батьків із дошкільним навчальним закладом та ѐк часто вони
можуть брати участь у його навчальних і виховних заходах.
Другий етап алгоритму соціально-педагогічної підтримки батьків
вклячаю діагностичну консультація батьків, що передбачаю 2–3 зустрічі,
завданнѐми ѐких ю: оцінка потреб батьків дітей із особливостѐми
психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах; заповненнѐ
картки оцінки потреб батьків; оціняваннѐ виховного потенціалу батьків.
Науковець Е. Коротков зазначаю, що консультаціѐ – це форма
послуги, лядині або фірмі (організації), що надаютьсѐ з метоя поѐсненнѐ
ситуацій і рішеннѐ, пов’ѐзаних із ними *6+. Діагностичну консультація ми
розціняюмо ѐк вид консультації, кінцевоя метоя ѐкої ю діагностика
певного ѐвища або процесів.
Соціальний педагог на цьому етапі здійсняю оцінку потреб батьків
дітей із особливостѐми психофізичного розвитку в дошкільних навчальних
закладах із метоя отриманнѐ інформації про їхні актуальні потреби та
наѐвні труднощі, пов’ѐзані з розвитком, вихованнѐм і навчаннѐм дитини;
особливості соціальної взаюмодії з фахівцѐми та іншими батьками;
проведеннѐ дозвіллѐ; особливості соціальної інтеграції дитини; види
підтримки, що отримую сім’ѐ в умовах дошкільного навчального закладу.
Так, науковці І. Звюрюва, З. Киѐницѐ, В. Кузьмінський та Ж. Петрочко
наголошуять, що оцінку потреб можна розглѐдати ѐк: інструмент захисту
дитини; інструмент длѐ наданнѐ ѐкісних послуг дитині та її сім’ї; складову й
першооснову веденнѐ випадку; процес збору, узагальненнѐ та аналізу
інформації щодо кліюнта. Обов’ѐзковоя умовоя оцінки потреб дитини і її
сім’ї ю створеннѐ й забезпеченнѐ діѐльності мультидисциплінарної
команди, ѐка формуютьсѐ длѐ веденнѐ певного випадку, де незалежні
експерти з різних галузей знань працяять за окремими планами та
окремими завданнѐми, спрѐмованими на вирішеннѐ спільної мети *4+.
Ми вбачаюмо в оцінці потреб батьків дітей із особливостѐми
психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах процес збору
інформації про їхні актуальні потреби, що ускладнені й визначаятьсѐ
порушеннѐм розвитку дитини та вимагаять від батьків певних знань, умінь
і навичок длѐ їх задоволеннѐ. Метоя оцінки потреб батьків у даному
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контексті ю оптимізаціѐ процесу наданнѐ комплексної соціальнопедагогічної підтримки батьків в умовах дошкільного навчального закладу.
Зазначимо, що методом оцінки потреб батьків може виступати
глибинне інтерв’я. За визначеннѐм О. Зозульова, глибинне інтерв’я – це
неструктуроване особисте інтерв’я з респондентом длѐ визначеннѐ його
основних мотивів, переконань, відчуттів та ставленнѐ до теми *5+. За
допомогоя глибинного інтерв’я можна здійснити оцінку потреб батьків,
з’ѐсувати основні їхні турботи і труднощі, пов’ѐзані з соціалізаціюя дитини
й особливостѐми її психофізичного розвитку. Отже, оцінка потреб батьків
дітей із особливостѐми психофізичного розвитку в дошкільних навчальних
закладах відбуваютьсѐ методом глибинного інтерв’я за попередньо
визначеноя програмоя його проведеннѐ. Отриману інформація
соціальний педагог вносить до картки оцінки потреб даних батьків.
У межах діагностичного етапу соціальний педагог також оціняю виховний потенціал батьків за визначеними критеріѐми й показниками, використовуячи відповідний діагностичний інструментарій. Ми визначаюмо когнітивний, поведінковий та мотиваційний критерії виховного потенціалу батьків.
Так, когнітивний критерій складаять теоретичні знаннѐ батьків щодо
особливостей психофізичного розвитку й соціалізації дітей, методів та
інструментів ефективного вихованнѐ і навчаннѐ, специфіки їх інтеграції в
освітній процес, змісту соціально-педагогічної підтримки батьків в умовах
дошкільного навчального закладу й функціонально-рольового репертуару
фахівців – членів міждисциплінарної команди.
Поведінковий критерій виховного потенціалу розглѐдаюмо ѐк
сукупність умінь та навичок батьків (до комунікації, соціальної взаюмодії,
проведеннѐ розвивальних занѐть, мобілізації ресурсів), що необхідні їм задлѐ
сприѐннѐ ефективній соціалізації дітей та задоволеннѐ потреб сім’ї в цілому.
Мотиваційний критерій становить бажаннѐ батьків до змін длѐ
ефективного розвитку дитини; до інтеграції в соціум щодо вирішеннѐ
нагальних питань та задоволеннѐ потреб дитини у вихованні й навчанні; до
вдосконаленнѐ себе ѐк батька, знань та вмінь виконувати батьківські функції.
Дослідженнѐ критеріїв виховного потенціалу батьків означеної
категорії відбуваютьсѐ в контексті визначеннѐ їхніх показників.
Охарактеризуюмо запропоновані нами показники трьох критеріїв.
Показниками когнітивного критерія виховного потенціалу визначено
знаннѐ батьків щодо: особливостей психофізичного розвитку дитини; потреб
дитини та методів їх визначеннѐ; прав дитини з особливостѐми
психофізичного розвитку і гарантій з боку держави щодо їх забезпеченнѐ;
методів вихованнѐ та розвитку дитини з особливостѐми психофізичного
розвитку; функціонально-рольового репертуару фахівців дошкільного
навчального закладу; видів і шлѐхів інтеграції та інклязії дітей; особливостей
соціально-педагогічної підтримки батьків та хто з фахівців її надаю.
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Показниками поведінкового критерія ю володіннѐ батьками навичками
та уміннѐми в контексті: установленнѐ комунікації з фахівцѐми та іншими
батьками у спільних інтересах щодо дітей; проведеннѐ виховних і
розвивальних занѐть із дитиноя з особливостѐми психофізичного розвитку в
домашніх умовах; адвокатуваннѐ дітей даної категорії; побудови ефективного
спілкуваннѐ з іншими членами сім’ї та їх залученнѐ до вихованнѐ дитини;
пошуку ресурсів длѐ мобілізації і підтримки свого психоемоційного стану.
Показниками мотиваційного критерія визначаюмо зокрема:
ставленнѐ до інтеграції дитини в соціальні та освітні інституції громади;
оріюнтуваннѐ на взаюмодія з фахівцѐми дошкільного навчального закладу
з метоя ефективного розвитку дитини; бажаннѐ підвищувати свій
виховний потенціал батька та пошук ресурсів длѐ цього; бажаннѐ
об’юднуватисѐ в батьківські громади длѐ спільних дій в інтересах дітей,
долучатисѐ до неурѐдових організацій.
Виховний потенціал батьків оціняютьсѐ шлѐхом застосуваннѐ
діагностичного інструментарія відповідно до показників кожного з його
критеріїв та рівнів. До такого діагностичного інструментарія ми відносимо
анкету, тестові завданнѐ, бланк самооцінки.
Наступним етапом запропонованого алгоритму ю психологопедагогічне обстеженнѐ дитини фахівцѐми дошкільного навчального
закладу (психологом, дефектологом, логопедом) з метоя визначеннѐ її
додаткових потреб у вихованні та навчанні. За визначеннѐм
В. Загвѐзинського *2+, психолого-педагогічне обстеженнѐ ю комплексом
діагностичних процедур, необхідних, насамперед, длѐ початкового
оріюнтуваннѐ щодо об’юкта вивченнѐ, його структури, рівнѐ розвитку,
гармонійності, відповідності пропонованим вимогам, характеру внутрішніх
та зовнішніх зв’ѐзків. Формами проведеннѐ роботи виступаять бесіда,
діагностичні занѐттѐ та індивідуальні консультації соціального педагога,
психолога, логопеда, дефектолога/корекційного педагога. Результати
даного обстеженнѐ допоможуть побудувати програму соціальнопедагогічної підтримки батьків, ураховуячи потреби батьків та дитини.
Наступним етапом алгоритму ю міждисциплінарна зустріч фахівців
дошкільного навчального закладу з метоя плануваннѐ соціальнопедагогічної підтримки батьків в умовах дошкільного навчального закладу.
Ми розглѐдаюмо міждисциплінарну команду фахівців дошкільного
навчального закладу ѐк важливий елемент у даному алгоритмі соціальнопедагогічної підтримки батьків.
В енциклопедії фахівців соціальної сфери визначено міждисциплінарну
команду ѐк команду фахівців із різних галузей освіти, охорони здоров’ѐ,
соціального захисту та соціального обслуговуваннѐ населеннѐ, ѐкі відповідно
до узгодженого плану роботи виконуять завданнѐ, спрѐмовані на наданнѐ
соціальних послуг кліюнту, подоланнѐ його складних життювих обставин *3+.
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Наголосимо, що відмінноя рисоя міждисциплінарної команди від інших груп
ю чітка взаюмодіѐ, узгодженість дій та спільна робота її фахівців по
досѐгнення юдиної длѐ всіх мети. Координатором і модератором даної
команди виступаю соціальний педагог, ѐкий організовую соціальнопедагогічну підтримку батьків у дошкільних навчальних закладах та виступаю
посередником між її фахівцѐми й батьками.
На означеному етапі між членами міждисциплінарної команди
дошкільного навчального закладу відбуваютьсѐ обговореннѐ результатів
оцінки потреб батьків і дітей та аналізу оціняваннѐ виховного потенціалу
батьків. На підставі отриманих даних фахівці плануять соціальнопедагогічну підтримку батьків, адаптуячи розроблену комплексну
програму соціально-педагогічної підтримки батьків, її форми та методи в
кожному конкретному випадку. Інформація соціальний педагог вносить
до картки перспективного плануваннѐ соціально-педагогічної підтримки
батьків дітей із особливостѐми психофізичного розвитку в дошкільних
навчальних закладах. Формами міждисциплінарних зустрічей фахівців
вбачаюмо такі: педагогічна рада, педагогічний консиліум, круглий стіл.
ак зазначаю С. Максимяк, педагогічна рада ю постійно діячим
колегіальним органом, що призначений длѐ вдосконаленнѐ роботи
навчального закладу, підвищеннѐ ефективності навчально-виховного
процесу й наданнѐ допомоги педагогам у вихованні особистості [8]. Отже,
основним завданнѐм педагогічної ради ю визначеннѐ цілей та перспектив
діѐльності педагогічного колективу, побудова взаюмодії між фахівцѐми у
спільному розв’ѐзанні нагальних питань.
Дослідник А. Кузьмінський визначаю педагогічний консиліум ѐк
нараду, збори вчителів, вихователів щодо обговореннѐ соціальнопсихологічних ѐкостей і особливостей поведінки, діѐльності вихованців на
основі деталізованої характеристики команди педагогів, інших членів
виховного процесу длѐ більш глибокого вивченнѐ проблеми й визначеннѐ
діювих та ефективних напрѐмів подальшої роботи з дитиноя *7+. Тобто, на
консиліумі вивчаять ситуації і випадки щодо особливостей взаюмодії між
об’юктами й суб’юктами виховного процесу, плануять і конкретизуять план
подальшої роботи з ними.
Метод круглого столу, на думку В. агупова, зазвичай використовуютьсѐ
длѐ проведеннѐ міждисциплінарних занѐть із метоя обговореннѐ складних
теоретичних проблем та обміну досвідом. Отже, визначаютьсѐ тема, що маю
неоднозначне тлумаченнѐ, і тому постаю необхідність її аналізу й
обґрунтуваннѐ в різноманітних аспектах, зокрема: політичних, економічних,
психологічних, педагогічних, яридичних тощо. До круглого столу
запрошуятьсѐ компетентні фахівців різних галузей знань *12+.
На наступному етапі алгоритму соціально-педагогічної підтримки
батьків соціальний педагог ознайомляю їх із карткоя перспективного
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плануваннѐ соціально-педагогічної підтримки, погоджую з ними та підписую;
батьки отримуять інформація про зміст і форми діѐльності за програмоя.
Подальший етап складаю впровадженнѐ визначеної комплексної
програми соціально-педагогічної підтримки батьків шлѐхом використаннѐ
фахівцѐми міждисциплінарної команди індивідуальних та групових форм
роботи з батьками.
Оскільки, ѐк засвідчили результати опрацяваннѐ джерельної бази,
певної програми соціально-педагогічної підтримки батьків дітей із
особливостѐми психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах
на даний час не існую, нами розроблено комплексну програму соціальнопедагогічної підтримки батьків відповідно до теми наукового пошуку.
Метоя «Комплексної програми соціально-педагогічної підтримки
батьків дітей із особливостѐми психофізичного розвитку в дошкільних
навчальних закладах» вважаюмо розвиток виховного потенціалу батьків дітей
із особливостѐми психофізичного розвитку в дошкільних навчальних
закладах задлѐ створеннѐ ними умов позитивної соціалізації та інтеграції
дітей, а також задоволеннѐ потреб самих батьків. Програма складаютьсѐ з
чотирьох тематичних блоків, по чотири модулі в кожному. Кожний модуль
розкриваю чотири теми, зміст ѐких відповідаю змісту критеріїв виховного
потенціалу батьків, що представлено вище. Виокремлено такі тематичні
блоки: інформаційно-методичний блок «Ресурсний центр»; педагогічний
блок «Школа педагогічної майстерності»; соціальний блок «Центр інтеграції
(зв’ѐзки з громадськістя)»; психологічний блок «Психологічна служба».
Формами впровадженнѐ програми ю: консультації, бесіди, круглі столи, семінари, лекції, батьківські конференції, дискусії, ділові ігри, батьківські збори,
відеолекторії, тематичні дні, «Дні відкритих дверей», семінари-практикуми,
«Клуб підтримки «Батьки длѐ батьків», інформаційні стендові дошки.
Наступним етапом алгоритму соціально-педагогічної підтримки
батьків ю оціняваннѐ їхнього виховного потенціалу післѐ участі в
комплексній програмі підтримки. За допомогоя визначеного
діагностичного інструментарія соціальний педагог здійсняю контрольне
оціняваннѐ виховного потенціалу батьків, аналізую дані.
Заклячними етапами розробленого алгоритму виступаять
аналітико-підсумкова зустріч фахівців міждисциплінарної команди
дошкільного навчального закладу та підсумкова зустріч із батьками.
Так, аналітико-підсумкова зустріч соціального педагога з фахівцѐми
маю за мету висвітлити, узагальнити та проаналізувати результати
впровадженої «Комплексної програми соціально-педагогічної підтримки
батьків дітей із особливостѐми психофізичного розвитку в дошкільних
навчальних закладах» шлѐхом презентації, проведеннѐ круглого столу й
обговореннѐ. Зазначимо, можливі два варіанти перебігу подій ѐк
результату зустрічі, а саме: завершеннѐ роботи (закриттѐ «випадку») або
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коригуваннѐ комплексної програми та плануваннѐ продовженнѐ
здійсненнѐ соціально-педагогічної підтримки даних батьків.
Отже, на останньому етапі алгоритму соціально-педагогічної
підтримки батьків соціальний педагог проводить підсумкову зустріч із
батьками шлѐхом індивідуальної бесіди, обговоряячи з ними результати
спільної роботи. Фахівець повідомлѐю про завершеннѐ (закриттѐ
«випадку»), або уточняю й погоджую з ними подальший алгоритм та
програму їх соціально-педагогічної підтримки, розроблену членами
міждисциплінарної команди. Інформація щодо цього соціальний педагог
вносить до картки перспективного плануваннѐ.
Узагальняячи матеріал, алгоритм соціально-педагогічної підтримки
батьків дітей із особливостѐми психофізичного розвитку в дошкільних
навчальних закладах складаять такі етапи: знайомство з батьками дитини з
особливостѐми психофізичного розвитку; оцінка потреб та оціняваннѐ
виховного потенціалу батьків; психолого-педагогічне обстеженнѐ дитини
фахівцѐми дошкільного навчального закладу; міждисциплінарна зустріч
фахівців дошкільного навчального закладу задлѐ плануваннѐ соціально–
педагогічної підтримки батьків; ознайомленнѐ батьків та погодженнѐ з
карткоя перспективного плануваннѐ соціально-педагогічної підтримки;
упровадженнѐ комплексної програми соціально-педагогічної підтримки
батьків дітей із особливостѐми психофізичного розвитку в дошкільних
навчальних закладах; оціняваннѐ виховного потенціалу батьків післѐ участі у
програмі; аналітико-підсумкова зустріч фахівців міждисциплінарної команди
дошкільного навчального закладу; підсумкова зустріч соціального педагога з
батьками задлѐ обговореннѐ результатів наданої їм соціально-педагогічної
підтримки (завершеннѐ або плануваннѐ продовженнѐ роботи).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У
результаті дослідженнѐ представлено й обґрунтовано алгоритм соціальнопедагогічної підтримки батьків дітей із особливостѐми психофізичного
розвитку в дошкільних навчальних закладах, ѐкий передбачаю: обов’ѐзкове
визначеннѐ потреб батьків і дітей; урахуваннѐ особливостей виду
психофізичного порушеннѐ дитини; наѐвність міждисциплінарної команди
й систематичної взаюмодії між її членами.
Визначений нами алгоритм соціально-педагогічної підтримки
сприѐтиме розвиткові виховного потенціалу батьків дітей із особливостѐми
психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах та
задоволення їхніх потреб, ѐкі визначаятьсѐ й підсиляятьсѐ видом
порушеннѐ дитини. Перспективи подальших досліджень ми вбачаюмо в
розробці змістово-методичного забезпеченнѐ соціально-педагогічної
підтримки батьків дітей із особливостѐми психофізичного розвитку в
дошкільних навчальних закладах
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РЕЗЮМЕ
Чечко Татьѐна. Алгоритм социально-педагогической поддержки детей с
особенностѐми психофизического развитиѐ в дошкольных учебных завдениѐх.
Целья статьи ѐвлѐетсѐ определение и обоснование этапов алгоритма
социально-педагогической поддержки родителей детей с особенностѐми
психофизического развитиѐ в дошкольных учебных заведениѐх. Методами
исследованиѐ стали: анализ и обобщение источниковой базы, абстрагирование,
индукциѐ и дедукциѐ. В результате исследованиѐ дано определение понѐтия
«социально-педагогическаѐ поддержка родителей детей с особенностѐми
психофизического развитиѐ в дошкольных учебных заведениѐх». Обоснованы этапы
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алгоритма и программа социально-педагогической поддержки, определены
критерии и показатели воспитательного потенциала родителей детей
определенной категории. Практическое значение исследованиѐ заклячаетсѐ в
обосновании оценки потребностей родителей в условиѐх дошкольного учебного
заведениѐ в выделении форм работы с родителѐми на каждом из этапов
предложенного алгоритма. Дальнейших научных исследований заслуживает
исследование содержательно-методического обеспечениѐ социально-педагогической
поддержки родителей в условиѐх дошкольного образовательного учреждениѐ.
Ключевые слова: дети с особенностѐми психофизического развитиѐ,
социально-педагогическаѐ поддержка родителей детей с особенностѐми
психофизического развитиѐ в дошкольных учебных заведениѐх, воспитательный
потенциал родителей, критерии воспитательного потенциала, алгоритм
социально-педагогической поддержки родителей, оценка потребностей родителей,
комплекснаѐ программа социально-педагогической поддержки родителей детей с
особенностѐми психофизического развитиѐ в дошкольных учебных заведениѐх,
междисциплинарнаѐ команда.

SUMMARY
Chechko Tatiana. Algorithm of social and pedagogical support of parents of children
with peculiarities of psychophysical development in pre-school education institutions.
The purpose of the article is to define and substantiate the stages of the algorithm of
social and pedagogical support of parents of children with peculiarities of psychophysical
development in pre-school education institutions. The research methods are analysis and
generalization of the theoretical material based on scientific publications, abstraction,
induction and deduction. As a result of this research, the definition of the concept of social
and pedagogical support of parents of children with peculiarities of psychophysical
development in pre-school education institutions is proposed within the framework of which
the concept of educational potential of parents is specified. The stages of the algorithm of
social and pedagogical support of parents of children with peculiarities of psychophysical
development in pre-school education institutions are explained and the features of providing
social and pedagogical support to parents by specialists at each of the stages are described.
Criteria and indicators of educational potential of parents of children with peculiarities of
psychophysical development in pre-school education institutions are determined. The issue of
interaction of the specialists of the interdisciplinary team in the implementation process of
the algorithm of social and pedagogical support of parents of children with peculiarities of
psychophysical development in pre-school education institutions is considered. The
comprehensive program of social and pedagogical support of parents of children with
peculiarities of psychophysical development in pre-school educationl institutions is developed
within the proposed algorithm. The practical significance of the research is to develop and
substantiate the stages of the algorithm of social and pedagogical support of parents of
children with peculiarities of psychophysical development in pre-school education
institutions, to determine the forms of work with parents at each of its stages; to highlight
the importance of the interdisciplinary team in the implementation process of social and
pedagogical support of parents in pre-school education institutions; to substantiate the
assessment of the needs of parents in a pre-school education institution; to explain the
criteria and indicators of educational potential of these parents, according to which the
content of thematic blocks of the comprehensive program is developed. The issue of studying
the content and methodological provision of social and pedagogical support of parents in a
pre-school education institution requires further research.
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algorithm of social and pedagogical support of parents, assessment of the needs of parents,
comprehensive program of social and pedagogical support of parents of children with peculiarities
of psychophysical development in pre-school education institutions, interdisciplinary team.
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SHAPING A CHILD’S BOND WITH AN ADULT – WORKING WITH CHILDREN
WITH THE RAD SYNDROME
Shaping, or in other words, establishing a child’s relationship with an adult is a
dynamic ability, which develops within a specified, purposeful, long-term process. Over time,
it adopts various, specific forms, before it reaches its state of maturity. The basic and primary
function of shaping bond and attachment is to maintain closeness with the mother in order to
ensure security. This adaptive function is biological and related to the fact of survival.
The operation of the attachment behaviour system is closely related to exploratory
behaviour – learning about the environment is possible when the child is close to the carer
who is a safe base for him. Since the attachment system is of fundamental importance its
incorporation completely disables most of other systems.
The system of formation of bonds and attachment constitutes the subsequent
functionning of the human in all spheres of life.
RAD (Reactive Attachment Disorder) is a diagnostic term for the determination of
acute and relatively atypical disorders of the ties which affect children. In most situations,
RAD is characterized by clearly disturbed and developmentally inadequate ways of
establishing social ties.
Principles of cooperation with the family/guardians of the child in shaping a confident
attachment style: 1) building trust – at the beginning it is a good step towards building mutual
trust. Building a good relationship with your family is the key to working with your child; 2)
obtaining information which is important for the diagnosis of a child’s situation – among the
potential ways of obtaining information for diagnosis are: observation of a parent-child
relationship; completing previously prepared questionnaire; conversation about the life situation
of the child and family; 3) improving parental competences of parents/guardians and supporting
families in matters of key importance for improving the child’s situation.
Key words: children, RAD syndrome, parents, work with children with the RAD syndrome.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIĘZI DZIECKA Z OSOBĄ DOROSŁĄ – PRACA Z DZIEDMI Z
ZESPOŁEM ZABURZENIA WIĘZI RAD STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Teoria przywiązania (więzi) zwaną inaczej etologicznoewolucyjną teorią osobowości, po raz pierwszy ogłoszono w 1958 r.; oznacza ona:
275

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

 fakt obserwowalny, wrodzony, o znaczeniu podstawowym
charakteryzujący się trwałą tendencję pierwotną do szukania związku z kimś
innym;
 system reakcji wrodzonych, zaprogramowanych genetycznie, których
aktywacja przebiega podczas pewnych okresów krytycznych; każdy noworodek
wyposażony jest w genetycznie uwarunkowane wzorce zachowania, pomagające
w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z osobami opiekującymi się nim *1; 5+;
 system zachowao i reakcji mający trwałą tendencję do utrwalania się i
charakteryzujący się względną stałością system reakcji, które w sposób
pierwotny i autonomiczny zapewnia ustalenie więzi, posiadający szczególną
organizację przebiegu i dynamiki interakcji i odgrywa podstawową rolę w
utrzymywaniu równowagi emocjonalnej [11].
Przywiązanie najczęściej definiowane jest jako niezwykle silna,
długotrwała i emocjonalnie nasycona więź dziecka z konkretną osobą, która
najczęściej odwzajemnia jego uczucia.
Kształtowanie
się
więzi
dziecka
z
osobą
dorosłą.
Kształtowanie/ustanawianie więzi dziecka z osobą dorosłą/ człowieka z drugim
człowiekiem to dynamiczna zdolnośd rozwijająca się w ramach określonego,
celowego, długofalowego procesu. Na przestrzeni czasu przyjmuje ono różne
specyficzne formy zanim osiągnie stan swej dojrzałości.
Podstawową i pierwotną funkcją kształtowania się więzi i przywiązania jest
utrzymywanie bliskości z matką, celem zapewnienia bezpieczeostwa i pokarmu.
Aby utrzymad kontakt z opiekunem dziecko prezentuje zróżnicowany repertuar
zachowao takich jak: krzyk, uśmiech, ssanie, przytulanie, „podążanie za”. Ta
adaptacyjna funkcja ma charakter biologiczny i związana jest z faktem przeżycia.
Kolejna – emocjonalna funkcja przywiązania związana jest z zapewnieniem
elementarnej potrzeby bezpieczeostwa, co za tym idzie z kształtowaniem systemu
regulacji emocji, będącego podstawą uzyskiwania i zachowania równowagi
emocjonalnej i regulacji stosunków z otoczeniem (funkcja społeczna kształtowania
więzi). Obecnośd obiektu przywiązania inicjuje proces redukcji fizjologicznego
wzbudzenia w sytuacji zagrożenia i modyfikuje percepcję stresu i fizjologiczną na
niego odpowiedź. Inaczej mówiąc, dziecko „używa” opiekuna jako źródła regulacji
emocjonalnego pobudzenia i dyskomfortu.
Działanie systemu zachowao przywiązaniowych jest ściśle powiązane z
zachowaniami eksploracyjnymi – poznawanie otoczenia możliwe jest gdy
dziecko znajduje się blisko opiekuna, stanowiącego dla niego bezpieczną bazę.
Gdy opiekun jest niedostępny lub nieprzewidywalny w swej dostępności,
dziecko aktywuje zachowania przywiązaniowe o wiele częściej i silniej, a
towarzyszące temu pobudzenie i niepokój uniemożliwia eksplorację otoczenia.
Ponieważ system przywiązania ma znaczenie podstawowe, jego włączenie
powoduje całkowite wyłączenie większości innych systemów.
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System kształtowania się więzi i przywiązania konstytuuje późniejsze
funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia.
Tabela 1
Sfery i funkcje kształtowania więzi/przywiązania
Sfera
Biologiczna

Emocjonalna

Poznawcza
Społeczna
Duchowa
Źródło: 7, 1.

Funkcja
niebezpieczeostwem,

ochrona przed
zaspokojenie potrzeb
biologicznych;
(pokarmu itp.), zapewnienie przeżycia
modyfikacja pobudzenia fizjologicznego, regulacja afektu –
uzyskiwanie;
zdolności do samouspokajania
uczenie się siebie, innych i świata, eksploracja otoczenia
nabywanie
kompetencji
społecznych,
interpersonalnych,
budowanie więzi z innymi
kształtowanie bazowej postawy - ufności v nieufności, nadziei

Cykl rozwoju przywiązania
Rozwój przywiązania w dzieciostwie odbywa się w ścisłym związku ze
zmianami i nabywaniem przez dziecko nowych kompetencji w dziedzinie
rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. J. Bowlby
wyróżnił tylko cztery fazy rozwoju przywiązania, które umiejscowił w
pierwszych trzech latach życia dziecka*1; 6+. Obecnie wyróżnia się również
dalsze fazy obejmujące wiek przedszkolny i młodszy wiek szkolny.
Zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy na temat ontogenezy
przywiązania w dzieciostwie, stosuje się podział na trzy okresy*8, 65–383]:
1. wczesne dzieciostwo (do trzeciego roku życia);
2. wiek przedszkolny (od 4 do 6 lat);
3. młodszy wiek szkolny (od 7 do 10/12 lat).
1. Wczesne dzieciostwo (do trzeciego roku życia).Rozwój przywiązania w
niemowlęctwie i wieku poniemowlęcym. W pierwszych trzech latach życia
dziecka można mówid o trzech fazach rozwoju przywiązania. Zachodzące
zmiany w typowych modelach zachowao związanych z przywiązaniem dokonują
się wszystkie w pierwszym roku, przy czym wyłaniająca się z nich faza trzecia
rozciąga się na cały wiek poniemowlęcy.
Faza I. Orientowanie się i sygnały kierowane bez rozróżniania osób.
Faza ta trwa od urodzenia do ośmiu-dwunastu tygodni, jednak w
warunkach niesprzyjających do rozwoju dziecka może przeciągnąd się poza ten
okres. Cechy:
 brak jest wyraźnego zróżnicowania osób, dziecko zachowuje się niemal
tak samo wobec wszystkich;
 dziecko nastawione jest głównie na odbieranie bodźców społecznych –
podąża wzrokiem, szuka wyraźnych, powoli poruszających się kształtów,
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preferuje łagodne bodźce słuchowe (głos ludzki), około 4 tygodnia coraz dłużej
patrzy na ludzką twarz lub kontury, które ją przypominają;
 wyraźna jest asymetria w relacji dziecka z opiekunem, to od tego
drugiego zależy budowanie oraz utrzymanie bliskości.
Faza II. Orientowanie się i sygnały kierowane do jednej lub więcej
wybranych osób.
Dziecko zachowuje się ciągle przyjacielsko wobec każdej osoby w jego
otoczeniu. Zaczyna ono jednak kierowad swoje sygnały coraz wyraźniej pod
adresem jednej, konkretnej osoby, która pełni wobec niego rolę matki. Faza ta
trwa od dwóch-trzech miesięcy do około szóstego miesiąca życia. Cechy:
 reakcja na opiekuna jest bardziej intensywna niż na inne osoby;
 zachowanie dziecka jest inne, gdy jest z rodzicem, a jeszcze inne
gdy z osobą obcą;
 pojawia się lęk przed obcymi i lęk separacyjny;
 dziecko coraz częściej inicjuje kontakt z rodzicem, często w celach
wyłącznie rozrywkowych.
Faza III. Utrzymywanie bliskości wobec wybranej osoby przy pomocy
sygnałów i lokomocji.
Ustają przyjacielskie zachowania dziecka w stosunku do wszystkich bez
wyjątku osób, z którymi ma ono kontakt. Osoby obce są traktowane z coraz
większą ostrożnością i podejrzliwością. Cechy:
 przywiązanie umacnia się i tworzy się coraz wyraźniejszy model
roboczy opiekuna, a co za tym idzie współgrający z nim obraz samego siebie;
 poszerza się zakres zachowao umacniających przywiązanie (z uwagi
na możliwośd przemieszczania się i rozwój mowy), np. wołanie, wyciąganie rąk,
odwracanie się w kierunku rodzica podczas samodzielnej zabawy itp;
 rodzic staje się gwarantem bezpieczeostwa, tzw. ”bezpieczną bazą”,
do której można powrócid podczas eksploracji świata (oczywiście jeśli do tej
pory rodzic „pracował” na bezpieczną więź).
2. Przywiązanie w wieku przedszkolnym.
Faza IV powstania między dzieckiem a matką wzajemnej relacji
wyznaczonej przez cel
Wraz z postępującym rozwojem zdolności poznawczych dziecko zaczyna
powoli wczuwad się w różnego rodzaju doznania i motywacje matki. Prowadzi to:
 do powstania między nimi relacji partnerstwa – dziecko coraz bardziej
liczy się z potrzebami i planami rodzica;
 dziecko coraz lepiej rozumie motywy działania i uczucia opiekuna;
 dziecko coraz lepiej rozumie świat społeczny, ma już zbudowany
model roboczy rodzica i lepiej radzi sobie z rozłąką.
Od około czwartego roku życia dzieci potrafią nie tylko czasowo
powstrzymywad się od szukania bliskości rodziców w sytuacji stresowej, ale
zaczynają wchodzid z nimi w negocjacje, aby wspólnie ustalid, kiedy taka
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bliskośd będzie możliwa. W negocjacjach tych obu stronom pomaga rozwój
zdolności językowych u dziecka.
3. Przywiązanie w młodszym wieku szkolnym.
Dzieci w tym wieku zaczynają także powoli przejmowad na siebie główną
odpowiedzialnośd za swoje bezpieczeostwo. Zachowania związane z
przywiązaniem stają się coraz bardziej złożone, a ich celem jest w coraz
mniejszym stopniu bezpośredni kontakt z postacią przywiązania. Dzieci w tym
wieku zaczynają także powoli przejmowad na siebie główną odpowiedzialnośd
za swoje bezpieczeostwo.
Kolejne cykle:
3. Przywiązanie w okresie adolescencji
Wiek dorastania jest dla rozwoju przywiązania, podobnie jak dla wielu
innych aspektów funkcjonowania psychospołecznego jednostki, okresem
przejściowym.Systemu przywiązania ulega w okresie dorastania wielu
zasadniczym przemianom. Najważniejsze z nich dotyczą wyłonienia się
zintegrowanego modelu przywiązania zmian w relacjach z rodzicami
(rozluźnienie więzi) oraz zmian w relacjach z rówieśnikami (rośnie ich
znaczenie). Podłożem zmian są rozwijające się procesy myślenia abstrakcyjnego
i hipotetyczno-dedukcyjnego oraz wzrastająca zdolnośd postrzegania swojej
odrębności od innymi ludzi.
4. Przywiązanie w okresie życia dorosłego
Przywiązanie u osób dorosłych można określid jako stałą tendencję danej
jednostki do szukania i utrzymywania bliskości i kontaktu z inną konkretną
jednostką lub kilkoma innymi konkretnymi jednostkami, które są dla niej
źródłem subiektywnego poczucia bezpieczeostwa. Wyróżniamy w tym cyklu
modele więzi: Przywiązanie do partnera w romantycznej miłości i do
współmałżonka. Przywiązanie do rodziców. Przywiązanie do własnych dzieci [7].
Reaktywne zaburzenia więzi (RAD) –objawy
RADjest syndromem, który można zaobserwowad u poszczególnych osób
mających problemy z okazywaniem uczud i tworzeniem trwałych związków. W
celu zaspokojenia własnych potrzeb i poczucia bezpieczeostwa, osoby te ufają
tylko sobie. Te osoby często mają problemy z własnym sumieniem, nie czują
empatii i nie mają prawdziwych uczud do otaczających ich ludzi i zwierząt *4+.
Zespół zaburzenia więzi RAD bierze się z niemożności utworzenia
normalnych więzi z podstawowymi opiekunami we wczesnym dzieciostwie. Taka
sytuacja może wynikad z poważnych wczesnych doświadczeo zaniedbania,
przemocy, nagłego oddzielenia od opiekunów między wiekiem sześciu miesięcy i
trzech lat, częstych zmian opiekunów lub braku odzewu ze strony opiekuna na
wysiłki komunikacyjne wykazywane przez dziecko. Nie wszystkie ani nawet nie
większośd takich doświadczeo prowadzi do tego zaburzenia *4; 7+.
Zaburzenie to objawia się pod dwiema postaciami:
279

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

 zahamowaną – stałej niemożności zainicjowania lub odpowiedzenia na
większośd interakcji społecznych w odpowiedni sposób, zgodnie z etapem
rozwoju, oznacza zubożenie i ograniczenie relacji, unikanie fizycznych objawów
czułości, kontaktu wzrokowego, chłód emocjonalny oraz obojętnośd;
 niehamowaną/rozhamowaną – objawiającą się jako bezkrytyczna
towarzyskośd, w postaci przesadnej poufałości z nieznajomymi, to narzucanie
się najczęściej obcym, przypadkowym ludziom, próba oczarowania ich i
pozyskania sympatii za wszelką cenę;
W przypadku formy zahamowanej twierdzi, że zespół ten
prawdopodobnie pojawia się jako bezpośredni efekt poważnego zaniedbania ze
strony rodziców, wykorzystywania lub poważnego nadużycia. DSM (kategoria
diagnostyczna: zespół zaburzenia więzi u niemowląt) uważa, że musi istnied
historia „opieki patogenetycznej”, co definiuje się jako stałe lekceważenie
podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych dziecka, lub ciągłe zmiany
podstawowego opiekuna, który nie dopuszcza do utworzenia się więzi
dyskryminacyjnych i wybiórczych, co uznaje się za przyczynę pojawienia się
zaburzenia. Z tego powodu częśd diagnozy polega raczej na przyjrzeniu się
historii opieki nad dzieckiem aniżeli obserwacji symptomów.
Kryteria diagnostyczne:
ICD-10 opisuje zespół zaburzenia więzi w dzieciostwie, znany jako RAD, i
niehamowane zaburzenie więzi, mniej znane jako DAD;
DSM-IV-TR opisuje również zespół zaburzenia więzi u niemowląt lub we
wczesnym dzieciostwie, dzieląc go na dwa podtypy, typ hamowany i typ
niehamowany, oba znane jako RAD;
Te dwie klasyfikacje (typ hamowany i typ niehamowany) są podobne i
obie zawierają:
 znacznie zaburzone i nieodpowiednie pod względem rozwoju
nawiązywanie kontaktów społecznych w większości kontekstów;
 zaburzenia nie można wyjaśnid wyłącznie opóźnieniem w rozwoju i nie
spełnia ono kryteriów dominującego zaburzenia rozwoju;
 początek przed piątym rokiem życia;
 historia poważnego zaniedbania;
 brak rozpoznawalnej, ulubionej osoby, do której dziecko jest przywiązane;
 lękliwośd i nadwrażliwośd;
 ambiwalencja uczuciowa;
 obniżona tolerancja frustracji,
 odpowiadanie agresją na napotkane przeszkody.
U niektórych dzieci mogą wystąpid oba rodzaje zachowao *9+.
Typ hamowany – objawia się:
 w przesadnie zahamowanych, super-czujnych lub wysoce
ambiwalentnych i sprzecznych odzewach (np. dziecko może odpowiadad
opiekunom mieszaniną zbliżenia się, unikania i oporu na pocieszanie;
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 może ukazywad "zimną czujnośd", super-czujnośd, jednocześnie
zachowując beznamiętną i spokojną postawę);
 niemowlęta nie szukają i nie przyjmują pocieszenia w czasie
zagrożenia, niepokoju lub cierpienia, nie utrzymując "bliskości", podstawowego
elementu zachowania w więzi z drugim człowiekiem;
 unikanie wchodzenia w relacje;
 odmowa przyjmowania pomocy.
Typ niehamowany – obserwuje się:
 rozmyte więzi, które objawiają się w bezkrytycznej towarzyskości z
wyraźną niemożnością wykazania odpowiednich więzi;
 selektywnych (np. przesadna poufałośd wobec względnie
nieznajomych osób lub brak selektywności w wyborze osób, z którymi
nawiązują i utrzymują więź);
 brak „specyficzności” osób, z którymi nawiązują i utrzymują więź;
 częste zwracanie się o pomoc;
 dziecinne zachowanie [11].
Leczenie RAD
Ocena bezpieczeostwa dziecka jest pierwszym krokiem, który określa, czy
przyszła interwencja w rodzinie będzie konieczna, czy też dziecko należy przenieśd
do bezpiecznego środowiska. Interwencje mogą obejmowad wsparcie rodziny
przez służby psychologiczne i socjalne wliczając w to pomoc finansową lub
domową, wsparcie mieszkaniowe i socjalne), interwencje psychoterapeutyczne
(wliczając w to leczenie rodziców cierpiących na choroby psychiczne, terapię
rodzinną, terapię indywidualną), kształcenie (wliczając w to szkolenie w dziedzinie
podstawowych umiejętności rodzicielskich oraz rozwoju dziecka), oraz
monitorowanie bezpieczeostwa dziecka w środowisku rodzinnym.
W roku 2005 Amerykaoska Akademia Psychiatryczna dla Dzieci i
Młodzieży przedstawiła wytyczne przez N.W. Boris i C.H. Zeanah) oparte na
opublikowanych przez siebie parametrach do diagnozowania i leczenia RAD.
Zalecenia ujęte w tych wskazówkach obejmują następujące kwestie:
1. Najważniejszą interwencją w przypadku małych dzieci, u których
zdiagnozowano zespół zaburzenia więzi i którym brak jest więzi z wybranym
opiekunem, jest zadbanie o to, aby dziecko miało osobę, z którą mogłoby
nawiązad więź.
2. Chociaż diagnoza zespołu zaburzenia więzi opiera się na symptomach,
które wykazuje dziecko, ocena podejścia opiekuna do dziecka jest ważna przy
wyborze sposobu leczenia.
3. Uznaje się, że dzieci z zespołem zaburzenia więzi mają mocno
zaburzone wewnętrzne modele nawiązywania więzi z innymi. Po zadbaniu o to,
żeby dziecko znalazło się w bezpiecznym i stabilnym środowisku, skuteczne
leczenie zaburzenia więzi musi koncentrowad się na stworzeniu pozytywnych
interakcji z opiekunami.
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4. Dzieci, które spełniają kryteria zespołu zaburzenia więzi i wykazują
zachowania agresywne i opozycyjno-buntownicze wymagają uzupełniającego
(dodatkowego) leczenia.
Dominujące programy prewencyjne i podejścia do leczenia zaburzeo
więzi u niemowląt i młodszych dzieci są oparte na teorii więzi i koncentrują się
na zwiększeniu odzewu i wrażliwości opiekuna, lub, jeśli to nie jest możliwe,
umieszczeniu dziecka u innego opiekuna. Niektóre z tych programów leczenia
lub prewencji są konkretnie nakierowane raczej na opiekunów zastępczych
aniżeli na rodziców, ponieważ zachowania więziowe niemowląt lub dzieci z
zaburzeniami więzi często nie napotykają na odpowiednie reakcje opiekuna.
Inne metody leczenia obejmują terapię rozwojową, opartą na
indywidualnych różnicach *9+.
W niektórych przypadkach, jeśli dziecko cierpi na stany lękowe lub
depresję może podawad pewne leki, takie jak inhibitory zwrotnego wychwytu
serotoniny (SSRIs). Dzieci, które przyjmują te leki powinny byd uważnie
obserwowane, czy nie objawiają myśli lub zachowao samobójczych.
Praca z dzieckiem z RAD
Profesjonalna pomoc powinna zawierad się w:
 Działaniach
terapeutycznych
–
organizacji
profesjonalnej,
specjalistycznej pomocy w postaci terapeutycznych grup wsparcia lub
indywidualnych konsultacji z udziałem psychologa, pedagoga lub logopedy.
 Pedagogizacji – organizacja różne go rodzaju działao edukacyjnych,
mających na celu rozpowszechnianie użytecznej, specjalistycznej wiedzy z
zakresu wychowywania dzieci.
 Działaniach animacyjnych – organizacji różnego rodzaju działao
animacyjnych, mających na celu wspólne spędzanie wolnego czasu.
Pedagogizacja rodziców – jej zadaniem jest spowodowanie, aby kierowali
się w wychowaniu wiedzą i umiejętnościami pedagogicznymi, a nie tylko
intuicją i tradycją. Powinni byd świadomi własnej roli rodzicielskiej, znad
potrzeby dziecka, stawiad jasne cele wychowawcze, umiejętnie nagradzad i
karad, interesowad się sprawami dziecka i w prawidłowy sposób okazywad
uczucia. Tak pojmowana pedagogizacja powinna dotyczyd przede wszystkim
problematyki wychowawczej, ale także innych aspektów funkcjonowania
rodziny, jak np. zagadnieo prawnych, zdrowotnych czy społecznych.
Pedagogizacja rodziców jest to działalnośd zmierzająca do stałego
wzbogacania posiadanej przez rodziców potocznej wiedzy pedagogicznej o
elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i młodzieży.
Celem pedagogizacji jest bezpośrednia i pośrednia pomoc rodzicom w ich
oddziaływaniach wychowawczych dzięki podniesieniu stopnia ich refleksyjności,
wzbogaceniu świadomości pedagogicznej i przez to poprawnie funkcjonowania
rodziny. Ważnym zadaniem pedagogizacji jest też kształcenie kultury
pedagogicznej rodziców i innych osób zaangażowanych w proces wychowania *1+.
282

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

Pedagogizacja jest ważnym czynnikiem korygowania negatywnych
zachowao oraz uświadamiania rodzicom pewnych spraw związanych z
wychowaniem. Powinna ona wskazywad na pojawiające się zagrożenia i
związane z nimi skutki oraz wskazywad sposoby postępowania z dziedmi.
Wyniki. Zasady współpracy z rodziną/opiekunami dziecka w
kształtowaniu ufnego stylu przywiązania:
1) zbudowanie zaufania – na początek dobrym krokiem w kierunku
budowy wzajemnego zaufania są. Zbudowanie dobrej relacji z rodziną jest
kluczem do dalszej pracy z dzieckiem;
2) pozyskanie informacji ważnych dla diagnozy sytuacji dziecka – wśród
potencjalnych sposobów pozyskania informacji do diagnozy wymienia się:
obserwację relacji rodzic – dziecko; wypełnienie wcześniej przygotowanego
kwestionariusza; rozmowę o sytuacji życiowej dziecka i rodziny;
3) doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów oraz
wspieranie rodzin w sprawach o kluczowym znaczeniu dla poprawy sytuacji
dziecka;
 rozwijanie kompetencji wychowawczych może dokonywad się poprzez;
 organizowanie spotkao;
 warsztatów i konsultacji ze specjalistami;
 prowadzenie grup wsparcia;
 prowadzenie zajęd o charakterze szkoły dla rodziców;
 w sposób mniej formalny np. podczas rozmów *2; 14+.
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АНОТАЦІЯ
Шимчик Катажина. Формуваннѐ зв’ѐзку дитини з дорослим – робота з дітьми з
РРП.
У статті висвітлено особливості роботи з дітьми з РРП (реактивними
розладами прихильності). З’ѐсовано, що РРП – діагностичний термін длѐ визначеннѐ
гострих і відносно нетипових порушень зв’ѐзків, ѐкі впливаять на дітей. У більшості
випадків РРП характеризуютьсѐ ѐвно порушеними та неадекватно розвиненими
способами встановленнѐ соціальних зв’ѐзків. З’ѐсовано, що система формуваннѐ зв’ѐзків
та прихильності впливаю на наступне функціонуваннѐ лядини в усіх сферах її життѐ.
Ключові слова: діти, РРП синдром, батьки, робота з дітьми з синдромом РРП.

РЕЗЮМЕ
Шимчик Катажина. Формирование свѐзи ребенка со взрослым – работа с
детьми с РРП.
В статье освещены особенности работы с детьми с РРП (реактивными
растройствами привѐзанности). Выѐснено, что РРП – диагностический термин длѐ
определениѐ острых и относительно нетипичных нарушений свѐзей, влиѐящих на
детей. В большинстве случаев РРП характеризуетсѐ ѐвно нарушенными и
неадекватно развитыми способами установлениѐ социальных свѐзей. Выѐснено, что
система формированиѐ свѐзей и привѐзанности влиѐет на последуящее
функционирование человека во всех сферах его жизни.
Ключевые слова: дети, РРП синдром, родители, работа с детьми с синдромом
РРП.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
ПЕРІОДУ ПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ
У статті розкрито провідні напрѐми реформуваннѐ вищої школи в період
правліннѐ українських урѐдів та виокремлено особливості в організації освітнього
процесу упродовж 1917–1920 років. Доведено розширеннѐ меж академічної автономії,
узагальнено досвід реалізації свободи викладаннѐ і навчаннѐ. Розглѐнуто труднощі та
успіхи у здійсненні українізації вищої школи та активізації національно-патріотичного
вихованнѐ молодого поколіннѐ. Розкрито взаюмозв’ѐзок академічних традицій та
новацій у період національного державотвореннѐ (1917–1920 рр.), схарактеризовано
нові підходи до мети, принципів та змісту навчаннѐ і вихованнѐ академічної молоді,
розвитку студентського самоврѐдуваннѐ та вирішеннѐ кадрової проблеми на прикладі
українських державних університетів у Киюві та Кам’ѐнець-Подільському.
Ключові слова: університет, вища школа, академічна автономіѐ, вищі
навчальні заклади, реформуваннѐ, українізаціѐ, освітній процес, студентське
самоврѐдуваннѐ.

Постановка проблеми. Сучасні університети певноя міроя ю
спадкоюмцѐми започаткованих у 1917–1920 років традицій національної
вищої школи, оскільки, згідно з Конституціюя України і Законом України «Про
вищу освіту» (2014 р.), послуговуятьсѐ державноя мовоя, вивчаять
українознавчі дисципліни, реалізуять право академічної автономії, свободи
викладаннѐ і навчаннѐ, розвиваять ідеї студентського самоврѐдуваннѐ,
посиляять національно-патріотичне вихованнѐ студентської молоді.
Аналіз актуальних досліджень. На противагу радѐнським
дослідникам, змушеним ігнорувати досѐгненнѐ у вищій освіті періоду
правліннѐ українських урѐдів, порушена проблематика вельми активно
розроблѐютьсѐ в сучасній вітчизнѐній історіографії. Свідченнѐм цьому ю
розвідки Н. Агафонової, О. Зубаліѐ, О. Кірдан, А. Копилова, О. Колпакової,
О. Комарніцького,
М. Кукурудзѐка,
В. Майбороди,
А. Підлісного,
І. Передерій, В. Розовика, Н. Ротар, М. Собчинської, Б. Ступарика,
В. Ульѐновського, ѐкі апеляять до розвитку вищої освіти часів Української
револяції переважно у більш широкому контексті. Длѐ дослідників історії
українського університетотвореннѐ в добу національного ренесансу істотне
значеннѐ маять праці О. Завальняка.
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Мета сттаті полѐгаю у розкритті провідних напрѐмів реформуваннѐ
вищої школи в період правліннѐ українських урѐдів та виокремленні
особливостей в організації освітнього процесу упродовж 1917–1920 років.
Методи дослідженнѐ. За допомогоя текстологічного аналізу здійснено
опрацяваннѐ історіографічного доробку та джерельного масиву
дослідженнѐ. З використаннѐм методу синхронного аналізу виокремлено
особливості в організації освітнього процесу в 1917–1920 рр., розглѐнуто
труднощі та успіхи у здійсненні українізації вищої школи. Діахронний аналіз
дозволив з’ѐсувати взаюмозв’ѐзок академічних традицій та новацій у період
правліннѐ українських урѐдів (1917–1920 рр.), схарактеризувати нові підходи
до мети та змісту навчаннѐ і вихованнѐ академічної молоді. Керуячись
методом узагальненнѐ, виокремлено висновки пропонованого дослідженнѐ
та окреслено перспективи розробленнѐ спорідненої проблематики.
Виклад основного матеріалу. Текстологічний аналіз сучасної
наукової літератури показую, що падіннѐ російського самодержавства
(лятий 1917 р.) та прихід до влади Української Центральної Ради (березень
1917 р.) уможливили інтенсивні перетвореннѐ в культурно-освітній царині.
Організоване українство, згуртувавшись у політичні партії і громадські
товариства та усвідомивши себе суб’юктом історичного процесу, вимагало
докорінного оновленнѐ галузі освіти на основі розбудови національної
школи. Цьому протистоѐли консервативні сили, передусім, «стара
університетська професура», ѐка, тѐжіячи до загальноросійського
освітнього простору, була налаштована на збереженнѐ «статус-кво» і
нейтралізація нововведень. Натомість керівництво молодої Української
держави намагалосѐ віднайти раціональне поюднаннѐ традицій та новацій
у функціонуванні системи вищої освіти, виѐвлѐячи готовність до
узгодженнѐ культурно-освітніх прав титульної нації та національних
меншин відповідно до етнічної само ідентифікації громадѐн.
Встановлено, що на рівні держави та зацікавленої у перетвореннѐх
науково-педагогічної громадськості передбачалисѐ такі провідні напрѐми
реформуваннѐ вищої школи: забезпеченнѐ рівного доступу до наукових
знань; посиленнѐ громадського характеру управліннѐ вищоя освітоя; розбудова широкої мережі вищих навчальних закладів (народних і державних
університетів, галузевих інститутів), створеннѐ здорової конкуренції між
різними типами вишів; реалізаціѐ відповідної мовної політики (українізаціѐ на
основі запровадженнѐ паралельного викладаннѐ або наданнѐ статусу
провідної мови у вищій школі); активізаціѐ освітнього процесу завдѐки
вдосконалення змісту освіти, розширення спектру українознавчих
дисциплін, вирішення кадрової проблеми; демократизаціѐ взаюмин між
викладачами і студентами, розвиток студентського самоврѐдуваннѐ, тощо.
Суттюве значеннѐ длѐ обговореннѐ напрѐмів і змісту реформуваннѐ
вищої освіти в умовах нових реалій мало проведеннѐ Всеукраїнських з’їздів і
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конгресів. Так, найпершими готовність до нововведень виѐвили деѐкі
представники науково-педагогічних кіл столиці Слобожанщини. Ще в квітні
1917 року група професорів Харківського університету на чолі з М. Сумцовим
виступила із пропозиціюя, за ѐкоя рада історико-філологічного факультету
ухвалила рішеннѐ про відкриттѐ кафедр української філології (мова,
література, етнографіѐ) та історії України, розпочавши викладаннѐ цих
курсів *11+. Згідно з постановоя Всеукраїнського з’їзду вчителів (5-6 квітнѐ
1917 р.), розробленоя секціюя вищої школи, пропонувалосѐ до основних
кафедр українознавства додати ще три – етнографії, географії України та
народної творчості. Незважаячи на скептичне ставленнѐ загалу
російськомовної інтелігенції (насамперед професури) до можливості
українізації вищої школи, голова Центральної Ради М. Грушевський і його
однодумці переконували, що всі проблеми можливо реально вирішити, а
україномовними фахівцѐми можна укомплектувати не один університет.
Правовоя підставоя длѐ українізації мережі вищих шкіл стало
скасуваннѐ Тимчасовим урѐдом заборони на вживаннѐ української мови
(весна 1917 р.) та його дозвіл (вересень 1917 р.) на відкриттѐ в Київському
університеті Св. Володимира чотирьох кафедр українознавства. Це рішеннѐ,
ухвалене під тиском української громадськості, було викликане прагненнѐм
петроградської влади продемонструвати увагу до духовних потреб українців.
Натомість професорська корпораціѐ Київського університету звернуласѐ до
урѐду О. Керенського з листом-протестом щодо недоцільності здійсненнѐ
українізації. Незважаячи на зволіканнѐ вчених рад старих («імператорських»)
університетів з реалізаціюя ціюї норми закону, викладаннѐ необов’ѐзкових
українознавчих курсів здійснявалосѐ із 1917 року зусиллѐми викладачівентузіастів: професорів П. Тутковського, І. Шаровольського, приват-доцентів
О. Грушевського, І. Огіюнка, Ф. Сушицького (Київський університет),
професорів Д. Багаліѐ, М. Сумцова (Харківський), професорів О. Вілінського і
Ю. Тріфільюва,
приват-доцентів
Ю. Загоровського,
П. Потапова
(Новоросійський), частину з ѐких – російськоя мовоя [7].
Згідно із «Проектом українізації вищої школи», розробленим
генеральним секретарем освіти Центральної Ради І. Стешенком,
передбачалосѐ поступово українізувати 37 вищих навчальних закладів
України за умови функціонуваннѐ паралельних кафедр. Проте цей проект
було визнано більшістя членів урѐду надто радикальним. Адже в умовах
академічної автономії колегіальні органи старих вишів бойкотували навіть
запровадженнѐ паралельного викладаннѐ українськоя мовоя, а державна
влада уникала примусових заходів. Слід наголосити на неконструктивності
позиції професорських корпорацій, що домагаячись державного
фінансуваннѐ, ігнорували міністерські листи, написані «незрозумілоя»
мовоя та відмовлѐлисѐ від компромісних варіантів.
287

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

ак свідчить аналіз джерельної бази, проблема доцільності та
динаміки
національного
університетотвореннѐ
належала
до
найрезонансніших у громадській думці. Значеннѐ українського народного
університету длѐ задоволеннѐ нагальних освітніх потреб обґрунтував
професор М. Сумцов на засіданні Українського національного конгресу (68 квітнѐ 1917 р.). Першоя неофіційноя національноя вищоя школоя,
«перлиноя національного ренесансу» став Український народний
університет імені Т. Шевченка, започаткований навесні 1917 року у Киюві.
Майже синхронно, у травні цього ж року товариством «Просвіта» було
ініційовано відкриттѐ у Сумах Народного університету, що також отримав
ім’ѐ геніѐ українського народу. Викладацьке середовище столичного
Українського народного університету стало генератором ініціативи
створеннѐ аналогічних навчальних закладів у різних куточках країни.
Започатковану роботу з реформуваннѐ системи вищої освіти
продовжило керівництво Української держави гетьмана П. Скоропадського
та Комісіѐ у справах вищої школи і наукових установ при Міністерстві освіти
на чолі з академіком В. Вернадським, прибічники поступового твореннѐ
українських університетів. Натомість «Українська студентська громада»
Університету Св. Володимира у квітні 1918 року вимагала закриттѐ almamater ѐк осередку русифікації та створеннѐ на його базі державної вищої
школи, що сприѐла відродження титульної нації і національних меншин
України [10, с. 103].
У вересні 1918 року гетьманом П. Скоропадським узаконено
створеннѐ двох державних українських університетів (Київ, Кам’ѐнецьПодільський), здійснено одержавленнѐ чинних інститутів та університетів
(Київ, Харків, Одеса) із зобов’ѐзаннѐм відкриттѐ в них кількох українських
кафедр (по чотири – в університетах і дві – в Ніжинському інституті) [17].
Поміркованим ставленнѐм до українізаційного процесу вирізнѐласѐ
громада Київської духовної академії Академії, визнаячи започаткуваннѐ
власного закладу самим народом і длѐ потреб українського народу [1].
Успіх національного ренесансу значноя міроя залежав від підготовки
вчителѐ нової генерації. Восени 1917 року було засновано Українську
Науково-педагогічну Академія та відкрито український відділ у Вищому
педагогічному інституті при Фребелівському товаристві, очолений С. Русовоя,
ѐкій у праці «Націоналізаціѐ школи» вдалосѐ влучно висловити аксіологічну
домінанту нової доби: «Тільки рідна школа може виховати громадѐнську
свідомість, почуттѐ своюї лядської гідності». Зауважимо, що в цей час
учительські інститути були визнано закладами, «наближеними до вищих»
завдѐки розширення сфери компетенції педагогічних рад, структурному
оновлення, запровадження відділень, поглиблення змісту освіти. На нашу
думку, до флагманів українізації у галузі педагогічної освіти можна віднести
Глухівський та Вінницький учительські інститути. Так, в останньому, крім
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курсів українознавства (9 годин щотижнѐ), починаячи з осені 1917 року,
здійснявалосѐ викладаннѐ низки предметів українськоя мовоя: біології та
ботаніки, древньої та середньої історії, графічних мистецтв, землеведеннѐ
(основ сільського господарства – Авт.); працявала термінологічна комісіѐ з
викладачів і студентів, спрѐмована на вдосконаленнѐ викладаннѐ
природничих і точних дисциплін, практикувалисѐ щотижневі виголошеннѐ
вихованцѐми рефератів українськоя мовоя з актуальних суспільних та
освітѐнських питань, що супроводжувалосѐ їх обговореннѐм. У Глухівському
учительському інституті, крім викладаннѐ на всіх курсах історії України,
української мови та літератури, географії України (почасти – російськоя
мовоя), було створено український хор та український гурток, вихованці
ѐкого на щотижневих засіданнѐх оприляднявали реферати з українознавчої
тематики, влаштовували урочисті засіданнѐ, присвѐчені пам’ѐті Т. Шевченка,
Б. Грінченка, М. Лисенка, формували українську бібліотека [19, арк. 542–545]
з метоя поглибленнѐ самоосвіти.
Обов’ѐзковими длѐ вивченнѐ на всіх відділеннѐх Чернігівського
учительського інституту були курси з української мови, літератури, історії і
географії України *19+. Справжніми подвижниками ідеї національного
ренесансу були перспективні молоді викладачі і науковці, брати Павло і
Василь Федоренки, ѐкі натхненно викладали українознавчі предмети длѐ
майбутніх учителів у Чернігові та Глухові. Хоча педагогічноя радоя
Миколаївського учительського інституту в 1917 році дисципліни
українознавства було віднесено до факультативних, проте читалисѐ вони у
значному щотижневому обсѐзі (історіѐ України – 6 год., українська
література – 6 год., граматика та історіѐ української мови – 4 год., етнографіѐ
України – 2 год., економічна географіѐ України – 2 год.). Натомість у
Київському учительському інституті українська мову та літературу
запроваджено в ѐкості необов’ѐзкових предметів, ѐкі викладалисѐ на платній
основі. Проте вже в наступному 1918–1919 навчальному році у зазначеному
закладі було передбачено викладаннѐ історії України та української мова з
організаціюя відповідного семінарія [18, арк. 54+. Аналогічні зміни відбулисѐ
у більшості педагогічних закладів, що свідчило про урізноманітненнѐ форм і
змісту освіти. Багато уваги приділѐлосѐ практичному аспекту професійнопедагогічної підготовки, поглиблення вивченнѐ психолого-педагогічних
дисциплін та методики викладаннѐ рідної мови.
У період національного ренесансу новоя філософіюя освіти стало
українознавство, угрунтоване на принципах культуро відповідності та
етноцентризму. Адже в умовах нових реалій місіѐ вищої школи полѐгала у
формуванні патріотично налаштованих фахівців з вищоя освітоя, активних
учасників розвитку держави і суспільства. Лейтмотивом праць репрезентантів
педагогічної думки, державних та громадських діѐчів – М. Василенка,
Г. Ващенка, Д. Дорошенка, М. Грушевського, С. Юфремова, М. Левицького,
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О. Левицького, О. Музиченка, І. Огіюнка, Л. Старицької-Чернѐхівської,
І. Стешенка, М. Рудинського, С. Русової, М. Сумцова ю формуваннѐ вільної
творчої особистості, позбавленої комплексу меншовартості та рабської
психології, сполученнѐ загальнолядських і національних цінностей, розвиток
самодіѐльності та громадѐнської свідомості, утвердженнѐ лядської і
національної гідності молодої генерації. Доробок учених-українознавців
заклав наукове підґрунтѐ длѐ вивченнѐ відповідних дисциплін і національнопатріотичного вихованнѐ молоді. Основу навчально-методичної літератури
становила низка підручників і розвідок, підготовлених філологами Б. Грінченком, С. Юфремовим, П. Житецьким, А. Кримським, О. Потебнея, М. Сумцовим, істориками В. Антоновичем, Д. Багаліюм, М. Грушевським, О. Юфименко,
О. Лазаревським, Д. аворницьким, етнографами Ф. Вовком, В. Гнатяком,
Ф. Колессоя, І. Франком. Так, очоляячи Наукове товариство імені
Т. Шевченка (1897–1913 рр.), М. Грушевський сприѐв виходу у світ понад
420 томів праць з української історії, філософії, літературознавства, етнографії,
бібліографії, інших галузей. Длѐ засвоюннѐ матеріалу рідноя мовоя в нагоді
стали 15 російсько-українських та 3 українсько-російських словників та вузько
спеціалізованих термінологічних словників (щонайменше 8 – із правничої й
адміністративної термінології, 4 – з фізики і хімії, 4 – з медицини, 3 – із
природознавства й географії, 2 – з мовознавства, 1 – з математики).
На підставі закону про державну мову Української Народної
Республіки часів Директорії з початку 1919 року у всіх вищих школах
запроваджувалосѐ україномовне викладаннѐ та вивченнѐ дисциплін
українознавства зі складаннѐм відповідних іспитів. Створеноя на базі
Міністерства Комісіюя у справах вищих шкіл і наукових інституцій було
передбачено структурне оновленнѐ навчального процесу університетів та
інститутів – згідно з вимогами підготовки національних кадрів, наданнѐ їм
матеріальної, методичної, науково-технічної допомоги, розгортаннѐ
мережі вищих шкіл, стабілізації роботи наукових інституцій. Проте
програму інтенсивного розвитку галузі значноя міроя не було втілено
внаслідок більшовицької інтервенції, а підготовлений «Статут державних
українських університетів» 1919 року, підготовлений комісіюя із
26 представників від 13 товариств і організацій на чолі з І. Огіюнком, не
встиг набути яридичної чинності.
Тому більшість вищих шкіл керувалисѐ четвертим загально
університетським Статутом 1884 року із відповідними корективами. Аналіз
джерел показую, що у цей час було значно розширено повноваженнѐ рад
та правліннѐ вищих шкіл, до компетенції ѐких належали контроль за
дотриманнѐм правил організації освітнього процесу, визначеннѐ
тривалості занѐть і семестрів, перенесеннѐ частини навчального плану з
одного півріччѐ в інше, зміна шкали оціняваннѐ знань тощо. Важливо, що
в засіданнѐх університетських рад почали брати участь не тільки
290

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77)

професори, але й інші викладачі та представники студентства. Зменшеннѐ
зовнішнього адміністративного тиску сприѐло посилення академічної
автономії вищих навчальних закладів.
Слід зауважити, що попри всі труднощі воюнного часу, до роботи в обох
українських
державних
університетах
удалосѐ
залучити
понад
150 професорів, доцентів і приват-доцентів. З метоя подоланнѐ монополії
класичних університетів на підготовку національних наукових кадрів вельми
актуальноя виѐвиласѐ постанова Ради Міністрів 1918 року, що надала право
університетам, а також дев’ѐти інститутам України створити аспірантури,
докторантури, ради із захисту дисертацій і надавати здобувачам вчені ступені
(зокрема українського мовоя) *8+. Згодом це право здобули і низка інших
інститутів. Увагу державної влади до кадрового забезпеченнѐ вищої школи
засвідчую комплекс законодавчих актів. Зокрема, «Закон про право писаннѐ
та оборони дисертацій на вчені ступені в усіх школах України української
мовоя» і «Закон про зміну умов здобуттѐ званнѐ приват-доцента в
державних університетах України» (1918 р.); «Закон про право Київського та
Кам’ѐнець-Подільського державних українських університетів провадити
іспити на ступені магістра та доктора», «Закон про зміну порѐдку одержаннѐ
вченого ступенѐ магістра длѐ приват-доцентів державних університетів»,
«Закон про зміну умов здобуттѐ званнѐ приват-доцента в державних
університетах України», «Закон про пільги длѐ приват-доцентів Київського і
Кам’ѐнець-Подільського державного українського університету в отриманні
наукового ступеня магістра» (1919 р.). Урѐдом Директорії було узаконено
заснуваннѐ підвищених стипендій длѐ 20 професорських стипендіатів («Закон
про встановленнѐ 20 стипендій в розмірі від 5000 до 7200 карбованців длѐ
підготовки професорів вищих навчальних закладів України з українськоя
викладовоя мовоя» (1919 р.).
Порівнѐльний аналіз показую: ѐкщо урѐд П. Скоропадського
оріюнтувавсѐ на стандарти підготовки викладача вищої школи, визначені
університетським статутом 1884 року, то за часів Директорії довелосѐ вдатисѐ
до тимчасового зниженнѐ освітнього цензу длѐ здобувачів викладацьких
посад, відомих науковими розвідками, що траплѐлосѐ у світовій практиці.
Демократичноя тенденціюя стало ширше залученнѐ до викладаннѐ жіноцтва
і представників різних національностей, ѐкі поділѐли демократичні цінності
щодо соціальної, національної, індивідуальної рівності громадѐн. Активну
участь у розбудові національної вищої освіти взѐли вчені українського
походженнѐ, ѐкі прибули з російських та австрійських університетів. Про
здійсненнѐ пошуку засобів удосконаленнѐ магістерської підготовки свідчить
узагальненнѐ 30 вереснѐ 1918 року пропозицій фахівців щодо магістерських
іспитів з українознавчих дисциплін. Так, з історії України передбачалосѐ
складаннѐ основного предмету – історії українського народу (з оглѐдом
джерел та історіографії) і додаткового предмету – російської історії.
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Згідно із «Законом про штатні ставки працівників вищих шкіл України»
від 23 серпнѐ 1918 року, було збільшено розмір зарплатні всім 62-м
категоріѐм працівників, надавалисѐ виплати від держави та органів
місцевого самоврѐдуваннѐ (на свѐта, на дорожнечу, місѐчні допомоги тощо).
Проблема з виплатоя заробітної плати виникла післѐ пограбуваннѐ
радѐнськими органами «університетської каси» у Киюві в серпні 1919 року.
Внаслідок індексації окладів працівникам українських університетів,
проведеної урѐдом Директорії восени 1919 року, місѐчний оклад професора
зріс у 3,5 рази порівнѐно з 1918 роком [5, арк. 105+. Проте длѐ утриманнѐ
власних родин багатьом викладачам доводилосѐ вдаватисѐ до підробітку в
державних і громадських структурах, школах, редакціѐх видань. У Кам’ѐнецьПодільському було налагоджено продаж за пільговими цінами овочів зі
зразкового університетського городу, наданнѐ у користуваннѐ земельних
ділѐнок. Суттюві корективи до організації навчального процесу вносили
кризові й нестабільні обставини воюнного часу: інфлѐціѐ, перебої з
постачаннѐм води, газу, електроенергії, запровадженнѐ поліцейських годин
за радѐнського, денікінського, польського режимів, реквізиції продовольчих
ресурсів і цінностей із музейних колекцій вишів, арешти, репресії, розстріли
викладачів і студентів, примусові мобілізації до війська, хвороби й епідемії,
вимушена міграціѐ та еміграціѐ. За браком палива багатьом вишам довелосѐ
подовжувати зимові канікули за рахунок роботи влітку. Хронічноя
проблемоя було недостатню фінансове і матеріально-технічне забезпеченнѐ
вищих навчальних закладів. Частину споруд було зруйновано внаслідок
воюнний дій, тимчасово реквізовано під лазарети, длѐ потреб військового
відомства. Левова частка державного фінансуваннѐ припадала на російські
університети, а нові виші працявали переважно в найманих приміщеннѐх,
орендуячи лабораторії, обладнаннѐ і матеріали різних навчальних закладів,
музеїв, наукових установ. З метоя проведеннѐ практичних занѐть у
державних українських університетах було обладнано низку лабораторій,
кабінетів, музеїв, клінік, закладено ботанічний сад (Київ), метереологічну
станція, біологічний інститут, креслѐрський зал, астрономічну обсерваторія
(Кам’ѐнець-Подільський) [10] Порівнѐльний аналіз показую, що на відміну від
традиційних чотирьох факультетів Київського українського університету,
більш оригінальноя структуроя вирізнѐвсѐ Кам’ѐнець-Подільський
університет у складі п’ѐти факультетів (зокрема, сільськогосподарського та
богословського, що готував свѐщенників автокефальної церкви), плануячи
відкриттѐ шостого (політехнічного); крім того, тут діѐла низка нових кафедр
(зокрема, польська та іудейська).
У зазначений період навчальний процес у вищій школі здійснявавсѐ
згідно з розробленими індивідуальними навчальними планами. Основу
змістового компоненту становили обов’ѐзкові (фундаментальні, спеціальні
та українознавчі) дисципліни. Розширяваласѐ варіативна складова змісту
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освіти: так, у Харківському університеті читалосѐ 11 рекомендованих
предметів [15, с. 46]. Чимало зусиль до поглибленнѐ українознавчого
компоненту змісту освіти в Університеті Св. Володимира доклали
професори О. Гермайзе, В. Данилевич, В. Іконніков, М. Петров. До них
долучилисѐ харківські науковці; професори Д. Зеленін, В. Кульбакін,
Ф. Тарановський, приват-доцент М. Плевако. З 1918 року у Київському
університеті викладалисѐ такі українознавчі дисципліни: «Історіѐ України»
(професор
Г. Максимович),
«Українське
мистецтво»
(професор
Г. Павлуцький), спецкурси «Релігійні рухи на Україні в ХVІ–ХVІІ ст.»
(професор С. Голубюв) і «Гетьманщина на Україні» (професор
Г. Максимович) [3+. ак свідчать мемуарні джерела, курси «українського
права» професора М. Василенка, історії української культури професора
І. Огіюнка читалисѐ у низці вищих навчальних закладів Киюва.
У 1919–1920 навчальному році тижневе навчальне навантаженнѐ
студентів варіявалосѐ у межах 20–50 годин (найменше – на фізикоматематичному
факультеті
Кам’ѐнець-Подільського
університету,
найбільше – на історико-філологічному). Плата за навчаннѐ коливаласѐ в
межах 125–150 крб., залежно від оснащеннѐ факультетів відповідним
обладнаннѐм. Завдѐки анкетування з’ѐсовуваласѐ думка молоді щодо
різних аспектів освітнього процесу. Керівництво вишу намагалосѐ йти
назустріч конструктивним пропозиціѐм: так, згідно з проханнѐми студентів,
корегувавсѐ графік навчаннѐ, проведеннѐ занѐть здійснявалисѐ
переважно у післѐобідній та вечірній час, що дозволѐло молоді заробити
засоби длѐ існуваннѐ, започатковувалисѐ нові курси та кафедри:
педагогіки, місцевого самоврѐдуваннѐ, тощо. Синхронний аналіз показую,
що спільним длѐ студентства різних вишів був винѐтковий інтерес до
соціології, політекономії, політології, психології, що сприѐли адекватній
оцінці політичної ситуації та самореалізації особистості.
Цікаві свідченнѐ про творчу атмосферу, що попри об’юктивні
труднощі панувала у студентсько-викладацькій громаді Кам’ѐнецьПодільського
державного
українського
університету,
залишив
Д. Дорошенко. Видатний історик констатував, що «вступні лекції нових
професорів і доцентів ... збирали завжди велику аудиторія і ѐвлѐлись
справжнім свѐтом в університетській сім’ї» [9, с. 415+. Про сумлінність
викладачів і студентів у виконанні власних обов’ѐзків, духовну
спорідненість науково-педагогічної громади йдетьсѐ у споминах С. Русової,
ѐка в цей час викладала педагогіку в університеті на Поділлі [14]. За
незначними винѐтками (у Киюві – 13,9%, у Кам’ѐнець-Подільському – крім
професора-чеха В. Петра) навчальний процес у новостворених
університетах здійснявавсѐ українськоя мовоя. ак свідчать оголошеннѐ у
газетах, семестрові колоквіуми, заліки, іспити складалисѐ не акордно, а
протѐгом кількох місѐців по завершенні певного курсу, в узгоджені зі
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студентами дні й години. У цей час закріпиласѐ 5-бальна шкала
оціняваннѐ знань: «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовольнѐяче» і
«зле». Напередодні випробувань тексти лекцій багатьох викладачів, часто
вдосконалені й доповнені слухачами, друкувалисѐ в університетській
типографії. Іноді на проханнѐ студентської ради іспити переносилисѐ на
пізніший термін, щоб мати змогу придбати рідкісні навчальні виданнѐ в
закордонних книгарнѐх, куди студенти відрѐджали своїх делегатів.
У зазначений період професорсько-викладацький склад прагнув до
здійсненнѐ активної науково-дослідної роботи. Науково-педагогічноя
громадоя Київського державного українського університету було вирішено
не засновувати окремого наукового товариства, адже професори цього
закладу (А. Кримський, М. Туган-Барановський, М. Василенко, Д. Граве,
С. Тимошенко, Ф. Міщенко) стали дійсними членами та академіками
Української Академії Наук. Вчені столиці активно оприляднявали власні
розвідки у виданнѐх Українського наукового товариства і Української Академії
Наук. На нашу думку, перший Президент Української Академії наук
В. Вернадський вельми влучно визначив її покликаннѐ – «сприѐти зросту
національної самосвідомості і української культури шлѐхом широкого й
глибокого, проникливого наукового вивченнѐ минулого й сьогоденнѐ
українського народу і його сусідів, природи зайнѐтого їм края, у всіх
нескінченних його проѐвах» [12, с. 10+. Натомість викладачі – члени
Українського наукового товариства ініціявали створеннѐ в Кам’ѐнецьПодільському університеті вузівської наукової громади, до ѐкої ввійшли
більшість викладачів закладу. Згідно зі «Статутом Наукового товариства
Кам’ѐнець-Подільського державного українського університету», у його
засіданнѐх могли брати участь студенти і сторонні особи. Доробок викладачів
і студентів друкувавсѐ в молодіжному часописі «Нова думка», у наукових
університетських виданнѐх. Зокрема, із запланованого 8-томного виданнѐ
праць викладачів Кам’ѐнець-Подільського Університету видрукувано перший
том «Записок» (із підготовленим вченими вишу україномовним перекладом
частини Свѐтого Письма) і зроблено відбитки праць другого тому.
Під впливом позитивного прикладу викладачів студенти переймалисѐ
створеннѐм наукових гуртків. Так, у 1918 році в Київському державному
університеті засновано Наукове товариство студентів-українців [4]. Доробком
членів фізико-математичного гуртка Кам’ѐнець-Подільського державного
українського університету стало обговореннѐ наукових рефератів з різних
проблем, формуваннѐ власної бібліотеки, проведеннѐ гуртківцѐми
практичних занѐть в академічних групах, підготовка до друку лекцій та їх
розповсядженнѐ між студентами. Активністя відзначалисѐ члени
географічного гуртка на чолі з професором В. Ґериновичем, ѐкі готували
реферати, активно працявали над створеннѐм метеорологічної станції,
влаштовували екскурсії околицѐми Кам’ѐнцѐ-Подільського. Плідноя була
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діѐльність астрономічного гуртка та гуртка дослідників природи (ініціатор –
асистент Я. Русов). На богословському факультеті, що готував свѐщенників
Української автокефальної церкви під керівництвом доцента В. Біднова
працявали «Студіѐ чистого христиѐнства» і гомілетичний гурток. Вартую уваги
студентський бібліографічний гурток, заснований доцентом М. Плевако длѐ
«складаннѐ наукової бібліографії творів українського красного письменства,
фольклору, історії, літератури й критики», результати роботи ѐкого
передавалисѐ до Академії наук України. Представники «свідомого
студентства», прагнучи залучити до гурткової роботи широкий загал своїх
товаришів, доводили, що «гурток дасть змогу кожному членові його
доповнити своя освіту, буде привчати лядину до самостійності і наукової
творчості». В 1920 році в університеті на Поділлі було засновано наукове
студентське товариство, дійсними членами ѐкого стали автори принаймні
одніюї наукової розвідки. Цим товариством у складі 7 секцій (математичнофізичної, природознавчої, дослідників природи, астрономічної, географічної,
історико-економічної і богословської) було охоплено понад 100 осіб [10].
Узагальненнѐ матеріалів джерел показую, що до навчаннѐ в українських
держуніверситетах вдалосѐ залучити майже 3400 янаків і дівчат різних
національностей, абсолятну більшість із ѐких становили українці
(у Кам’ѐнець-Подільському – 80%). Основними умовами зарахуваннѐ
студентів стала завершена середнѐ освіта і володіннѐ державноя мовоя.
Хоча у Кам’ѐнець-Подільському державному українському університеті за
наполѐганнѐм ректора І. Огіюнка було запроваджено складаннѐ вступного
іспиту з української мови, проте багато студентів складало його вже післѐ
умовного зарахуваннѐ. До складу університетської молоді належали янаки й
дівчата переважно селѐнського походженнѐ православного віросповіданнѐ з
різних регіонів України, рідше – прибалтійських і російських губерній. Важливо, що третина студентів цього університету звільнѐлисѐ від плати за навчаннѐ. 10 стипендій студентам Київського українського державного університету
надало Київське губернське земство, передусім – авторам краюзнавчих праць,
активістам культурно-просвітницької роботи [6, арк. 171+. До підтримки
молоді долучилисѐ повітові земства і губернська народна управа Поділлѐ.
Умовами длѐ стипендіатів було свідченнѐ про незаможність і готовність
працявати на педагогічній ниві длѐ процвітаннѐ рідної України. Враховуячи
гіперінфлѐція 1920 року, керівництву університету вдалосѐ домогтисѐ
збільшеннѐ кількості підвищених стипендій до 50 (по 2 тис. крб. щомісѐцѐ).
Такого ж розміру була одноразова (місѐчна або двомісѐчна) матеріальна
допомога студентам. Загалом, стипендії отримали близько 8% студентського
складу Кам’ѐнець-Подільського університету. Хоча плата за навчаннѐ протѐгом 1918–1920 років залишаласѐ незмінноя, понад 2/3 студентів були боржниками. Оскільки близько 30% молоді було звільнено від плати за навчаннѐ, то заклад опинивсѐ на межі виживаннѐ [10]. Однак завдѐки закликам
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до відповідальності та сумліннѐ слухачів у засобах масової інформації
керівництву університету вдалосѐ домогтисѐ сплати більшості боргів.
Значну роботу з нормалізації навчаннѐ, вихованнѐ, соціального захисту,
дозвіллѐ слухачів здійснявали органи студентського самоврѐдуваннѐ.
Вирішеннѐ проблеми організації безкоштовного або дешевого харчуваннѐ
студентів у Кам’ѐнець-Подільському державному українському університеті
було досѐгнуто завдѐки відкриття їдальні. Іногородні слухачі мешкали в
бурсах та найманому житлі. Длѐ підтримки малозабезпеченої молоді в обох
університетах було створено товариства допомоги незаможним студентам,
що сприѐли медичному обслуговування, надання безвідсоткового кредиту
на навчаннѐ, працевлаштування. Свідченнѐм демократичних засад
Кам’ѐнець-Подільського університету ю реалізаціѐ права кожного студента на
власну думку (від анонімних записів у книзі відгуків до відкритої критики
окремих дій викладачів та адміністрації в молодіжному часописі).
Координаційну роль у громадській активності і самодіѐльності студентства
здійснявала рада студентських представників, що вирізнѐласѐ масовістя і
діювістя з-поміж інших молодіжних структур (ради студентських старост,
товариства допомоги незаможнім студентам, ради академічної громади,
ради студентської трудової артілі, комітету студентів-емігрантів
Надніпрѐнської України) [16, с. 39].
Гуманітарних відділ Міжнаціональної ради студентських
представників до червнѐ 1920 року надав допомогу 67 хворим
студентам (грошима, білизноя, одѐгом). Вагоме значеннѐ мали кошти і
продукти,
отримані
молоддя
під
час
колѐдуваннѐ
та
щедруваннѐ [2, с. 9–11].
Працевлаштування
молоді
сприѐли
«Студентські трудові артілі», створені в обох університетах. Студентський
кооператив «Самодопомога» мав у Кам’ѐнець-Подільському власну
крамниця та буфет. Частина молоді зайнѐласѐ городництвом, проте за
браком у них досвіду господаряваннѐ університет зазнав значних
збитків. Длѐ координації зусиль академічної молоді було створено
«Українську студентську спілку м. Киюва», а з ініціативи слухачів
Кам’ѐнець-Подільського університету розпочато підготовчу роботу до
Всеукраїнського студентського конгресу (1920 р.), ѐкий не було
проведено внаслідок зміни влади [13, с. 3+. Це зібраннѐ мало на меті
об’юднаннѐ зусиль студентів-українців з різних країн світу, налагодженнѐ
міжнародних стосунків у вирішенні академічних та суспільно-політичних
проблем. Особливо актуальноя длѐ студентів різних вишів була вимога
посиленнѐ впливу на розвиток вишу (завдѐки активній участі в роботі
колегіальних органів), у розвитку держави та суспільства. Передбачавсѐ
критичний аналіз принципів організації академічного життѐ і чинних статутів вищих шкіл, розробленнѐ проекту зразкового статуту. Водночас студентським активом засвідчено високий рівень суспільної свідомості та
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самоорганізації української молоді, здатність до налагодження комунікації у студентському середовищі різних регіонів країни та за кордоном.
Аналіз джерел показую, що найбільшими благодійниками студентської
молоді у цей час були викладачі та просвітѐни. Лекторський корпус
співпрацявав зі створеноя студентами у 1918 році університетськоя
культурно-просвітньоя комісія, зусиллѐми ѐкої у містах Київщини
влаштовано підготовчі курси длѐ вступу до університету, літні курси з
українознавства длѐ пересічних громадѐн, інші культурно-просвітницькі акції.
Завдѐки актуалізації національного виховного ідеалу прикладом длѐ
молоді стали арослав Мудрий, П. Сагайдачний, Г. Сковорода, Т. Шевченко,
І. Франко, Лесѐ Українка. Українські студенти, ѐк активні учасники
державотворчих процесів, виступили на захист Батьківщини від іноземного
вторгненнѐ. Представники самомобілізованої молоді воявали на фронті у
складі студентського куренѐ Українських січових стрільців і полѐгли за
свободу Батьківщини в боѐх під Крутами. Допомогу українському військові
надавав курінь студентів-січовиків Кам’ѐнець-Подільського державного
українського університету. Варто відзначити спорідненість цінностей і
пріоритетів виховної роботи зі студентськоя молоддя в період
національного державотвореннѐ з тими, що на початку ХХ століттѐ
культивувалисѐ в українських студентських товариствах. Насамперед, це
гасло «Вірність Богові та Україні!», культ національних героїв, пошана до
родинних традицій та народних звичаїв. Порѐд з урочистостѐми з нагоди
відкриттѐ alma-mater, розповсядженим було відзначеннѐ академічними
громадами свѐт традиційного українського календарѐ: Різдва, Великоднѐ,
Василѐ Свѐтого. Студенти і викладачі влаштовували урочисті засіданнѐ
принагідно до пам’ѐтних дат національної історії та явілеїв великих
українців – вчених, письменників, діѐчів митців. На вихованнѐ молодого
поколіннѐ позитивно впливав авторитет та особистий приклад багатьох
викладачів, визначних державних діѐчів.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
проведене дослідженнѐ дозволило виокремити особливості розвитку вищої
школи в період правліннѐ національних урѐдів: поміркований характер
політики українських урѐдів, реалізаціѐ права академічної автономії; широке
залученнѐ громадськості до забезпеченнѐ принципів соціальної, гендерної і
національної рівності в галузі вищої освіти; вдосконаленнѐ системи
підготовки науково-педагогічних кадрів; державне фінансуваннѐ інституту
професорських стипендіатів; запровадженнѐ українського обігу до широкого
академічного вжитку; розширеннѐ спектру українознавчих досліджень,
узаконеннѐ права захисту дисертації українськоя мовоя, утвердженнѐ
національного виховного ідеалу. Про адаптація вищої школи зазначеного
періоду до потреб студентів свідчить: тимчасове зниженнѐ освітнього цензу
длѐ вступників; розширеннѐ варіативної та українознавчої складової змісту
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освіти; запровадженнѐ індивідуальних начальних планів; посиленнѐ
національно-патріотичного вихованнѐ молодого поколіннѐ, функціонуваннѐ
Міжнаціональної ради студентських представників.
Перспективи подальшого дослідженнѐ обраної проблеми пов’ѐзані з
вивченнѐм особливостей реалізації культурно-освітніх прав національних
меншин у вищій школі України зазначеного періоду.
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РЕЗЮМЕ
Корж-Усенко Лариса. Особенности развитиѐ национальной высшей школы
периода правлениѐ украинских правительств.
В статье раскрыты основные направлениѐ реформированиѐ высшей школы в
период правлениѐ национальных правительств и выделены особенности в
организации процесса образованиѐ в течение 1917–1920 годов. Доказано расширение
границ академической автономии, обобщен опыт реализации свободы преподаваниѐ
и обучениѐ. Рассмотрены проблемы и успехи в осуществлении украинизации высшей
школы и активизации национально-патриотического воспитаниѐ молодого
поколениѐ. Раскрыта взаимосвѐзь академических традиций и новаций в период
национальной государтвенности (1917–1920 гг.), охарактеризованы новые подходы
к цели, принципам и содержания обучениѐ и воспитаниѐ академической молодежи,
развития студенческого самоуправлениѐ и решения кадровой проблемы на примере
украинских государственных университетов в Киеве и Каменец-Подольском.
Ключевые слова: университет, высшаѐ школа, академическаѐ автономиѐ,
высшие учебные заведениѐ, реформирование, украинизациѐ, процесс образованиѐ,
студенческое самоуправление.

SUMMARY
Korzh-Usenko Larysa. Peculiarities of development of the national higher school of
the period of the rule of Ukrainian governments.
Modern universities are to some extent the successors of traditions of the national
higher school, initiated in 1917–1920, since, in accordance with the Constitution of Ukraine
and the Law of Ukraine “On Higher Education” (2014), they use the state language, study
Ukrainian disciplines, realize the right of academic autonomy, freedom of teaching and
learning, develop ideas of student self-government, and strengthen the national-patriotic
education of student youth.
The purpose of the study is to reveal the leading directions of the reform of higher
school during the rule of Ukrainian governments and to highlight the peculiarities in
organizing the educational process during 1917–1920.
With the help of a textual analysis, the historiographical work and the source base of
research have been processed. Using the method of the synchronous analysis, the peculiarities in
the organization of the educational process in 1917–1920 have been singled out, difficulties and
successes in the implementation of the Ukrainianization of higher education and the activation of
the national-patriotic upbringing of the younger generation have been considered. Diachronic
analysis has allowed to find out the relationship between academic traditions and innovations
during the period of the national state formation (1917–1920), to characterize new approaches
to the purpose, principles and content of training and education of the academic youth, student
self-government development and personnel problem solving, on the example of Ukrainian state
universities in Kyiv and Kamianets-Podilsky. Guided by the generalization method, the
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conclusions of the proposed research have been formulated and the prospects for the
development of related problems have been outlined.
It has been proved that, despite the extremely unfavorable circumstances (external
intervention, internal opposition of the reactionary professors, economic and political
problems), Ukrainian state administration together with the public and enthusiasts of the
scientific-pedagogical domain managed to ensure the functioning and further development
of higher education. Particular attention is paid to the implementation of the principles of
democracy, humanism, cultural conformity and practical expediency, namely: approval of the
national educational ideal in the higher school, implementation of the appropriate language
policy, deepening of the national component of the content of education, enhancement of its
saturation and knowledge intensity, experience of solving the personnel problem and student
self-government activities.
The peculiarities of development of the higher school during the period of national
state formation have been singled out: moderate nature of the policy of Ukrainian
governments, realization of the right of academic autonomy; broad engagement of the
public in ensuring the principles of social, gender and national equality in the field of higher
education; improvement of the system of training of scientific and pedagogical personnel;
state funding of the institute of professorial scholars; introduction of the native language to a
wide academic use; expanding the range of Ukrainian studies, legalizing the right to defend
the thesis in Ukrainian. The adaptation of the higher school of this period to the needs of
students is indicated by the temporary decrease of the educational qualification for the
entrants; expansion of the optional and Ukrainian-language component of the content of
education; introduction of the individual educational plans; strengthening of the nationalpatriotic upbringing of the younger generation, functioning of the International council of
student representatived.
Key words: university, higher school, academic autonomy, higher education
institutions, reform, ukrainianization, educational process, student self-government.
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